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Goede produktiviteit 
scheepsnieuwbouw

De concurrentiepositie van de Nederland
se scheepsnieuwbouw is binnen Europa 
relatief gunstig te noemen wanneer wordt 
uitgegaan van de hoogte en de ontwikke
ling van de directe arbeidskosten per Com- 
pensated Gross Register Ton (CGRT) en 
de prijsontwikkeling van de Nederlandse 
toeleverende sectoren. De wereldmarkt
prijzen staan evenwel onder druk. Dit zijn 
de hoofdconclusies in het verslag van de 
tweede fase van het onderzoek naar de 
concurrentiepositie van de Nederlandse 
scheepsbouw dat het Nederlands Econo
misch Instituut (N.E.I.) in opdracht van de 
Stichting Coördinatie Maritiem Onderzoek 
opstelde.
In dit rapport werd ter beoordeling van de 
produktiviteit in de eerste plaats het aantal 
CGRT per manjaar voor de belangrijkste 
scheepsbouwlanden bepaald. Daar de 
CGRT een internationaal erkende maat is 
voor het bepalen van de in de wereld als 
gemiddelde waarde te verwachten ar
beidsinspanning voor de bouw van sche
pen, kan men door een vergelijking per land 
van dejaarlijkse produklie in CGRT met het 
daarvoor benodigde aantal manjaren een 
eerste indruk van het produktiviteitsniveau 
in CGRT per manjaar krijgen.
Gemiddeld over de jaren '80, '81 en '82 
vond men, naar afnemende produktiviteit 
gerangschikt, Japan met de waarde 43,3; 
Nederland met 35,3; Finland met 31,4; 
Duitsland met 30,8; Noorwegen met 29,1; 
Denemarken met 27,3 en Frankrijk met 
25,1. Laag is deze produktiviteitswaarde 
voor België 19,4; Groot-Brittannië 16,4; Ita
lië 16,1; Spanje 15,8; Zuid-Korea 15,1 en 
Taiwan 13,3.
Brazilië 13,1; Griekenland 12,4; Polen 9,1; 
Noord-lerland 8,8 sluiten met Portugal 4,5 
de rij. Deze cijfers geven een indruk van de 
produktiviteit van de gemiddelde werkne
mer, een produktiviteit die o.a. afhankelijk 
is van de omvang van de investeringen per 
man, de kennis en de arbeidsinspanning 
van de werknemer en het functioneren van 
de bedrijven als geheel.
Helaas is gezien de gunstige Nederlandse 
waarde deze produktiviteit niet van door

slaggevend belang voor het verwerven van 
opdrachten.
Van doorslaggevend belang zijn de nieuw- 
bouwprijzen, dus de kosten per CGRT. In 
deze kosten vormt het aandeel van de ar
beidskosten, ongeveer een derde van de 
totale kosten, een zeer belangrijke post. 
Deze arbeidskosten werden door het N.E.I. 
bepaald door de arbeidskosten per man
jaar in dollars met de waarde CGRT per 
manjaar te vermenigvuldigen, waardoor 
een waarde representatief voor de arbeids
kosten in dollars per CGRT gevonden 
werd.
Uit deze berekening blijkt duidelijk hoe be
langrijk de lage arbeidskosten in Zuid-Ko- 
rea 4120 $ per manjaar, Polen 1628 $, en 
Taiwan 5296 $ zijn t.o.v. de veel hogere 
kosten in West-Europa zoals in ons land 
17307 $, West-Duitsland 19613 $, Groot- 
Brittannië 14039 $, Zweden 15320 $, Noor
wegen 20629 $ en Frankrijk 16799 $. Het 
gevolg is dan ook dat de arbeidskosten in 
dollars per CGRT in Polen 179, Zuid-Korea 
273, Japan 330 en Taiwan 398 het laagste 
zijn. Juist die landen die de meeste nieuw- 
bouworders weten te bemachtigen. Zwe
den met 439, Finland met 469 en Neder
land met 490 blijven nog onder de 500 $ per 
CGRT. Frankrijk 669, West-Duitsland 636, 
Noorwegen 708, Groot-Brittannië 854 en 
Brazilië 975 behoren kennelijk tot de dure 
landen.
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De tewaterlating van de sleephopperzuiger Dolphin' bestemd voor D. Blankevoort en Zn 
op 27 april jl. bij IHC Sliedrecht.

Hoewel de Nederlandse arbeidsprodukti- 
viteit hoog is, zijn onze kosten per CGRT te 
hoog door de hoge kosten per manjaar. 
Ook al zouden wij in de komende tijd onze 
produktiviteil kunnen verhogen tot het ni
veau van Japan, dus van 35,3 naar 43,3 
CGRT per manjaar, dan nog zouden onze 
arbeidskosten in verhouding zo hoog zijn 
dat de dan geldende arbeidskosten, 399 $ 
per CGRT, nog altijd 46% hogerdande273 
van Zuid-Korea liggen. Op technisch ge
bied komen we dus goed mee, wat arbeids
kosten betreft niet.
Uit deze cijfers komen echter een beperkt 
aantal factoren naar voren. Belangrijke as
pecten zoals de kwaliteit van het produkt, 
het politiek-economische klimaat en de 
stabiliteit van bedrijven en samenleving ko
men niet tot uitdrukking. Het N.E.I. komt 
dan ook tot de algemene indruk dat de 
concurrentiepositie van de Nederlandse 
scheepsnieuwbouw qua kostenontwikke
ling een relatief gunstige ontwikkeling 
doormaakt.
Door het N.E.I. werd ook een schatting 
gemaakt van de gemiddelde opbrengst per 
CGRT, Deze waarde vertoont tot en met
1981 een stijgende tendens. Van 1981 op
1982 treedt er echter een daling op van 
1785 naar 1740 dollar per CGRT. Deze 
tendens, samenhangend met de nog 
steeds stagnerende vraag naar nieuwe 
schepen, stemt tot een zeker pessimisme. 
Gezien het belang van de kosten van mate
rialen, uitrusting en diensten werd ook een 
onderzoek ingesteld naar de prijsontwikke
ling van de nationale toeleverende indus
trie,
Daarbij konden geen vergelijkbare waar
den van de prijsinvloeden voor de diverse 
landen afgeleid worden. Wel kon aangege
ven worden hoe de prijzen in een land zich 
in de periode 1978 tot en met 1981 ontwik
kelden.
Wanneer men deze prijsontwikkeling in 
Nederland op 100 stelt, kon men voor 
Groot-Brittannië 144, Taiwan 127, Frank
rijk 115, West-Duitsland 102 en Japan 105 
af leiden, hetgeen er op neer komt dat de 
prijsstijgingen van de toeleverende indus
trie In ons land minder zijn dan die van de 
overige genoemde landen. Een vergelijk
bare berekening over de periode 1978 tot 
en met 1981 geeft voor Brazilië 83 en voor 
Zuid-Korea 90 als waarde, wanneer de 
ontwikkeling in ons land overdie periode op

100  gesteld wordt.
Zuid-Korea maakt dus kennelijk een gun
stiger prijsontwikkeling wat de toeleveren
de industrie betreft door dan Nederland. De 
ongunstige ontwikkeling van de prijzen in 
Japan ten opzichte van Nederland wordt 
door het N.E.I. hoofdzakelijk aan mutaties 
in de wisselkoers toegeschreven, zodat 
Nederland op dit terrein ten opzichte van de 
Oost-Aziatische landen beslist geen voor
deel behaald heeft.
Overzien we de resultaten van het verslag

dan kan slechts geconstateerd worden dat 
de Nederlandse scheepsbouw technisch 
doet wat van haar verwacht mag worden, 
maar dat vele andere factoren in ons na
deel werken. Subsidies zullen nodig blijven 
om de nationale scheepsbouw op een stra
tegisch aanvaardbare omvang in stand te 
houden. Gezamenlijk zullen we er voor 
moeten zorgen dat de subsidiebedragen 
zo gering mogelijk blijven.

Dr. Ir. K. J. Saurwalt



Bij elke diesel blijven 
de brandstofkosten laag

Deze blijft schoon 
en vraagt minder 
onderhoud

Zet het brandstofverbruik van de 
verschillende typen dieselmotoren 
maar eens naast elkaar, U zult ont
dekken dat er niet veel verschillen 
zijn - zeker niet wanneer alle die
sels schoon zijn. Maar kijkt u nu 
eens verder. Want het is veel 
interessanter om het verbruik over 
een langere periode te meten. 
Vooral als er langdurig deellast 
wordt gedraaid. Vaak treedt dan al 
snel vervuiling op.

fabriekswege wordt opgegeven, 
ook kunt u toe met veel langere 
inspectie-intervallen. Bovendien 
wordt de slijtage beperkt, waar
door er minder snel vervanging van 
slijtagedelen nodig is.
SWDiesel ontwerpt en bouwt die
selmotoren, die ook bij gebruik 
van zware olie schoon blijven- en 
daarom over een langere periode 
minder brandstof verbruiken.
Dat geldt zowel voor de DR 210 als 
voordeF/SW 240, SW 280,

TM 410 en TM 620.
Minder brandstof en minder onder
houd. Langere inspectie-interval
len, een hogere beschikbaarheids- 
graad. Dat zijn de sterk kosten
besparende kenmerken van de 
constructie van SWDiesel moto
ren. SWDiesel noemt dat Totale 
Diesel Economie.
Wilt u weten hoe die ook v<x>r u kan 
worden ingezet, dan laten wij u 
graag kennismaken met interessant 
cijfermateriaal uit de praktijk!

Dan ontstaan er grote verschillen. 
Want het brandstofverbruik van 
een  dieselmotor wordt sterk 
bepaald door de vervuiling van de 
motor en het tempo waarin die 
ontstaat. De m eest gunstige brand- 
stofcijfers krijgt u van een diesel
motor, die zichzelf schoonhoudt. 
Niet alleen blijft het brandstof
verbruik lang op het niveau, dal van

M.S. "Smit Lloyd 107”, eigendom van Smit Lioyd te Rotterdam, 
Nederland. Deze supply-anchorhandling vessel is een uit een grote serie 
van succesvolle bevoorradingsschepen die afwisselend het volle 
vermogen moeten leveren. Bovendien zal langdurig met minimum 
vermogen stand-by gehouden moeten worden bij een booreiland.
Elk moment echter moet het volle vermogen wederom ontwikkeld 
kunnen worden. Voor deze taak is het schip uitgerust met tw ee  
TM 410 motoren.

SWDIESEL
Stork-Werkspoor Diesel B.V.

Hoofdkantoor: Oostenburgervoorstraat. Postbus 4196, 1009 AD Amsterdam, 
Holland, telefoon (020) 52 03911, telex 14395
Bedrijf Amsterdam: Czaar Peterstraat 213, Postbus 4196, 1009 AD Amsterdam. 
Holland, telefoon (020) 52 03 911, telex 11513en 14321.
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Laswerk - dat weten we allemaal - is tijdrovend. Dus kostbaar. Maar wat 
misschien nog belangrijker is: hoe minder lassen, hoe beter de kwaliteit van 
de pijpleidingen.
Seton buigt de pijp machinaal. Niet op ’t werk. Dat is onmogelijk.

Maar in de fabriek zelf.
Van te voren gebogen pijpen leiden regelrecht naar een hogere kwaliteit 

eneenlagereprijs.Overigens:Seton fabriceert enkel en alleen pijpleidingen. 
Volgens ’t Prefab-systeem. Dus omvat onze know-how ook de vele soorten 
pijpverbindingen en pakkingen, de appendages en de beugeling. Deze spe
cialisatie is onze kracht. Konstant 
'n perfekt produkt afleveren.
Of het nu om een pneumatiek lei- 
dinkje van 6 mm of een uitlaat van 
600 mm gaat.Elke pijp is van voor tot 
achter door en door gekontroleerd.
Want wat waard is gedaan te worden, 
is waard goed gedaan te worden.

SETON
PIJPLEIDINGEN

Informatie en offertes:
Ketelweg 30,3356 LE Papendrecht. 
Telefoon (078) 152011.
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Scheepsbewegingen in zeegang’
deel 2

(vervolg van pag. 182) door: Prof. ir. J. Gerritsma**

Toepassingen bij het ontwerpen en het operationeel gebruik 
van schepen in zeegang
De relatie tussen de vorm van het schip en de zeegaande eigen
schappen kan bepaald worden door berekening van de respon
sies en daarmee gerelateerde verschijnselen, zoals paaltjes pik
ken, waterovernemen, versnellingen e.d. In de literatuur zijn een 
aantal systematische onderzoekingen op dit gebied bekend. Beu- 
kelman en Huijser hebben bijvoorbeeld een uitvoerige serie syste
matische berekeningen uitgevoerd voor de Sixty Series in kopgol- 
ven en sea States 5, 7 en 9, waarbij de responsie is gekarakteri
seerd door de verticale bewegingen van het schip, de relatieve 
verplaatsing van het voorschip, het paaltjes pikken en de extra 
weerstand als gevolg van de zeegang [5]. Een voorbeeld van een 
berekeningsresultaat is gegeven in Figuur 12 waar de invloed van 
de scheepslengte en U- of V-spanten getoond wordt. Ook de 
invloed van de blokcoëfficiënt, de lengteligging van het drukkings- 
punt en de traagheidsstraal is op soortgelijke wijze gegeven. 
Dergelijke informatie geeft de ontwerper een globale indruk van de 
invloed van vorm en afmetingen op het zeegangsgedrag. Een 
beoordeling van de responsie kan slechts gegeven worden als 
criteria bekend zijn welke samenhangen met de taak die het schip 
moet uitvoeren.
Een voorbeeld van systematische berekening van het gedrag van 
een schip in zeegang, met toetsing aan criteria is gegeven door 
Bau [35].
In die parametrische studie zijn rompvorm variaties van een snel 
deplacementsschip geanalyseerd, waarbij de invloed van de vol
gende vormcoëfficiënten en verhoudingen tussen hoofdafmetin
gen is nagegaan:

Cb, C w l . LVV1*, B/T, LCB en kYY/L.

De zeegang is gedefinieerd door spectra van het Bretschneiderty- 
pe voor sea states 3, 4, 5 en 6.

CB*0.&0, Fn■ 0.20, LCB--2V.

\
sta stat* 9

\

- - UVwctlOM --Ustctions

30*/.

Pt«*™«*] 10
0

• v Ma state S z - U S S ft--Us*c1>»*
v,\

Gezocht werd naar het schip met de grootste behouden snelheid,
met inachtname van de volgende criteria:
verticale versnelling vóór <  0.4 g
kans op groen water s  7%
kans op slamming (0,15 L) <  3%

Tabel 3 geeft als voorbeeld de berekende behouden snelheid in 
sea state 6 (H^ =  3,9 m, T, = 10.6 s).

Tabel 3
Sea state 6

C9

0.44 0.48 0.52

C wl C wl C wl

.73 .76 .78 .73 .76 .78 .73 .76 .78

7.50 
LVV1* 8.00

8.50

16.2 19.7 20.9
17.3 21 22.3 
18.7 22.4 23.7

15.5 17.6 19.7
16.6 18.7 20.8 
17.9 20.2 22.2

14.9 17.0 18.6 
16.0 181 19.7 
17.2 19.2 21.0

De combinatie CB = 0.44, CWL = 0.78, LVV10 = 8.5 geeft blijkbaar 
de grootste behouden snelheid.
Analoge tabellen zijn in verband met de andere criteria op te 
stellen.
Uit het onderzoek bleek dat voor het beschouwde scheepstype 
slamming pas bij sea state 6 een rol speelt, maar de verticale 
versnelling vóór geeft de grootste beperking van de snelheid in 
zeegang.
Vervolgens werd de invloed van kleine variaties van CWi . CB en 
LVV 1* berekend. In Tabel 4 is de invloed van 1 % variatie vanCwrop 
de behouden snelheid gegeven.
Uit deze analyse bleek dat de invloed van CWL relatief groot is: de 
invloed van één percent verandering van CB en LVV1* op de 
snelheid is een factor 3 kleiner.

Tabel 4

lineaire snelheid

CB C w l sea state 5 sea state 6

0.44 + 1 %
-  1 %

+ 3.0%
-  4.0%

+ 2.4% 
-  4,0%

0.48 + 1 % 
-  1 %

+ 3.8% 
-  3.8%

+ 3,3% 
-  3.0%

0.52 + 1 % 
-  1 %

+ 4.3% 
-  3.3%

+ 3.3% 
-  3.5%

Voordracht gehouden op de dagbijeenkomst 'Schepen in Zeegang', 
georganiseerd door de Sectie Scheepstechniek van het Klvl i.s.m, de Ned. 
Ver. v Technici op Scheepvaartgebied en het Scheepsbouwkundig Gezel-' VW' M MW- w vi rv v f/ - UUI ty  w vrvu  VI I MOI UVI lo o p o u u '

Figuur 12: Responsie in zeegang als functie van lengte, snelheid schap William Froude' bij de TH Delft op 1 maart 1984
en spantvorm. Series Sixty Cg =  .60 Hoogleraar bij de afd. Maritieme Techniek van de TH Delft.
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Figuur 13: Invloed van dwarstraagheidsstraal op de snelheid in zeegang.

Een tweede ronde betrof variaties van B/T en LCB voor constante 
Cwu = 0.78. Een ±  1 % B/T variatie geeft ongeveer ±  0.5% verschil 
in de behouden snelheid.
De invloed van een LCB verschuiving (1 .0 - 2.2%) is verwaarloos
baar klein, maar de invloed van de langstraagheidsstraal is be
langrijk, zoals blijkt uit Figuur 13. Uiteindelijk werd geconcludeerd 
dat eén grote C w i, een grote U V ,/S en een kleine langstraagheids
straal gunstig zijn voor het beschouwde scheepstype, De B/T moet 
niet groter zijn dan nodig is voor de stabiliteit, omdat de weerstand 
in vlak water anders te veel toeneemt, hoewel een grote B/T 
gunstig is voor demping van de scheepsbewegingen in golven. 
Een interessante meer directe methode om een optimale 
scheepsvorm in zeegang te bepalen is in 1980 door Bales geïntro
duceerd [8], Ook in dit geval zijn snelle deplacementsschepen in 
kopgolven beschouwd, De responsies in vijf spectra met golfperio- 
den 6 , 8 , 10 , 1 2  en 14 seconden en vijf scheepssnelheden;
Fn = 0.05,0.15,0.25,0.35 en 0.45 zijn vooreen 20 tal verschillen
de scheepsvormen berekend met behulp van de striptheorie.
De volgende responsies kwamen daarbij aan de orde:

0„/t.w
Z ^ w *
(^iVC-w
(Z,,) 2o/£w ' 
(S(9)o/Lw ' 
(S „W tw '3
2 . , / V 5
{Cs>3

stampen
dompen
relatieve verticale beweging op spant 0 
relatieve verticale beweging op spant 20 
verticale versnelling op spant 0 
verticale verplaatsing op spant 20 
dompversnelling 
slamming indicator

Per scheepsvorm levert dit 200 responsies. Voor elke scheeps
vorm zijn de afzonderlijke acht responsies gemiddeld over de 
snelheden en over de golfperioden. Die acht gemiddelde respon
sies zijn daarna genormaliseerd door elke responsie te delen door 
de kleinste waarde van de beschouwde reeks van 20 scheeps
vormen.
Dan is R -  de zeegangsindex -  de gemiddelde waarde van die 
genormaliseerde responsies.

De R-waarden van de 20 scheepsvormen zijn tenslotte wederom 
genormaliseerd en wel zodanig dat het beste schip een 10  kreeg 
en het slechtste schip een 1 .
Met behulp van lineaire multipele regressie analyse is de zee
gangsindex uit te drukken in een veelterm van de rompvorm 
parameters.
Bales stelde als eerste benadering:
R = 3o + aj (Cwf) + 32 (Cwa) + 33 (T/L) + 84 (C/L) +

+  35 (C v p f)  +  36 (C v p a )
( 6 )

en bepaalde met de 20 beschikbare scheepsvormen de coëfficiën
ten a,.
De volgens (6) berekende R-waarden bleken goed overeen te 
komen met de corresponderende direct berekende waarden. 
Met deze lineaire uitdrukking kan men de kwantitatieve invloed van 
elk van de termen op R vaststellen, zodat door een geschikte 
keuze van de vorm-coëfficiënten de zeegangseigenschappen 
geoptimaliseerd kunnen worden.
Figuur 14 geeft het resultaat van een geconstrueerd optimum (21) 
in vergelijking met het beste schip (06) en het slechtste schip (13) 
van de beschouwde reeks.
Deze procedure kan verfijnd worden door de definitie van de 
zeegangsindex aan te passen aan het type schip en door de relatie 
R = f (vorm) anders te kiezen, bijvoorbeeld door middel van niet- 
lineaire functies.
Waarschijnlijk zijn dergelijke optimalisaties niet altijd succesvol 
voor relatief langzame schepen, omdat die minder gevoelig kun
nen zijn voor zeegang dan bijvoorbeeld snelle fregatten.
Het bepalen van een of andere maatstaf van het zeegangsgedrag 
van een schip kan een hulp zijn voor de ontwerper, óók zonder dat 
de methode Bales gevolgd wordt.
Men gebruikt ook wel een gewogen gemiddelde van elke respon
sie apart die voor het beschouwde scheepstype relevant is (b.v. 
stampen, versnelling vóór, relatieve indompeling e.d.), waarbij 
over de perioden van de gekozen spectra gemiddeld wordt met in 
achtname van weegfactoren die bepaald zijn met golfstatistieken 
voor het vaargebied.
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Figuur 14: De invloed van optimalisatie op het gedrag in zeegang.

Dergelijke gewogen gemiddelden kunnen getoetst worden aan 
criteria die voor het scheepstype gelden.
De middeling over de perioden is belangrijk omdat in het bijzonder 
de golfperiode een grote invloed heeft op de responsie.
De zeegangsindex en de gemiddelde responsies geven slechts 
een globale indicatie van de zeegaande eigenschappen. Een 
meer gedetailleerde analyse is nodig als het schip of een andere 
drijvende constructie een bepaalde taak op zee moet uitvoeren, 
bijvoorbeeld een reddingsoperatie met gebruik van een helikopter, 
het plaatsen van offshore constructies met behulp van een kraan
schip of het lanceren van een vliegtuig.
In Figuur 15 is in een polair diagram het gebied aangegeven 
waarbinnen een VTOL kan landen en opstijgen van een patrouille- 
schip. Buiten dat gebied kan de operatie niet uitgevoerd worden in 
verband met de zeegang (H1/S = 5.4 m) en de daarmee gepaard 
gaande scheepsbewegingen, zoals stampen en slingeren en 
daarmee corresponderende verschijnselen.

Dergelijke diagrammen zijn door Comstock et al gebruikt om 
verschillende ontwerpen van vliegdekschepen, zoals enkel romp 
schepen, catamarans en SWATH's, ten aanzien van hun taak 
onderling te vergelijken [9).
Het oppervlak van het gebied in het polaire diagram waarbinnen 
het schip zijn taak kan uitvoeren wordt het 'venster’ genoemd en is 
uit te drukken als percentage van het gehele cirkeloppervlak, dat 
blijkbaar representief is voor het werken in een vlakke zee. Op 
deze wijze kan de werkbaarheid in een gegeven zeegang gedefini
eerd worden (operability index).
Het venster geeft aan welke combinaties van snelheid, koers en 
zeegang voor het uitvoeren van de beschouwde taak op korte 
termijn mogelijk zijn. Men kan die operability indices' voor een 
reeks van golfspectra bepalen en daarna een gewogen middeling 
toepassen met behulp van golfstatistieken voor een bepaald 
zeegebied of een bepaalde scheepsroute.
Dat leidt tenslotte tot een prestatie index van het schip voor een 
langere termijn.
Voor drie bestaande schepen heeft Bales de prestatie indices 
bepaald in verband met patrouilleren op de Noord Atlantische 
Oceaan en die zijn vergeleken met een mogelijk optimum en een 
mogelijk anti-optimum, die beide bepaald zijn met de reeds be
schreven methode [36}.
De combinaties van snelheid en koers waarbij de uitvoering van de 
taak mogelijk is, zijn gebaseerd op een drietal criteria sets A, B en C 
van verschillende zwaarte, zie Tabel 5.

Tabel 5
Criteria patrouilleschepen

A B C

stampen (graden) 3 3 8
slingeren (graden) 5 10 30
waterovernemen (per uur) 30 30 50
slamming stn 3 (per uur) 20 20 50
verticale versnelling brug (g) .4 .4 .8
laterale versnelling brug (g) .2 .2 .4
sonardome uit water (per uur) 24 - -
verticale snelheid stn 4 (m/s) 2 - -
verticale snelheid stn 17 (m/s) 2 — —

□  OPERATING 
AREA

PORT STBD
BEAM 270 0*>  BEAM
SEA SEA

180

FOLLOWING SEA

Hy 3 =

Figuur 15: Vergelijking van de 'vensters' van twee typen vliegdekschepen.
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In Figuur 16 is de ’operability index’ voor de criteria C in zee
gang 6 en 7 gegeven voor de optimum en anti-optimum ont
werpen, terwijl ook het gedrag van bestaande schepen is aan
gegeven.
In Figuur 17 zijn tenslotte de prestaties op de Noord Atlanti
sche Oceaan voor langere termijn vergeleken.
Uit Figuur 16 en 17 blijkt dat in dit geval de scheepsgrootte 
een belangrijke invloed heeft op de effectiviteit van het schip. 
Er is impliciet aangenomen dat de prestatie van subsystemen, 
zoals bemanning, apparatuur e.d, bij vergelijkbare scheepsty- 
pen eenzelfde invloed van de scheepsbewegingen en wat 
daarmee samenhangt ondergaat: de degradatie van die sub
systemen is al verdisconteerd in de criteria.
Een meer systematische aanpak van het probleem waarbij de 
verdeling in subsystemen een grote rol speelt is voorgesteld 
door Hosoda et al [10]. Voor de bepaling van de effectiviteit 
van een schip heeft men te maken met een aantal factoren, 
zoals de taak van het schip, het systeem schip, samengesteld 
uit vele subsystemen: de voortstuwing, de romp van het schip, 
de bemanning, de navigatie-apparatuur enz. Elk van die sub
systemen heeft een eigen prestatie niveau of effectiviteit en 
dat ondervindt een afname als gevolg van de responsie van 
het schip in zeegang en daarmee gepaard gaande verschijn
selen. Ook in dit geval kan men de effectiviteit van het schip 
zowel 'short term' als 'long term’ analyseren.
In het eerste geval beschouwt men het uitvoeren van een be
paalde taak in een gegeven zeetoestand en in het tweede ge
val wordt de effectiviteit van het schip over langere tijd op een 
bepaalde route of in een zeegebied bepaald.
Als de subsystemen ten aanzien van hun effectiviteit in zee
gang onafhankelijk van elkaar zijn dan heeft het systeem een 
serie-structuur.
De effectiviteit van het systeem met n subsystemen volgt dan, 
in analogie met meer algemeen toegepaste, betrouwbaar
heidsanalyse, uit:

C<it9ria Sel B 
("Mobüity")

B 10 15 20 25 30
DISPLACEMENT, METRIC TONS/1000

Criteria Set C 
( "  Survivability")
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Figuur 17: Effectiviteit van patrouille schepen op de Noord Atlanti
sche Oceaan voor de criteria A. Ben C (tabel 5) als functie van het 
déplacement.

Voor de parallel-structuur geldt:

eD = 1 -
m
n

j = 1
(1 -  6 j) (8 )

(7)

waarin e, -  de effectiviteit van subsysteem i in de beschouwde 
zeegang voorstelt.
In een parallel-structuur zijn de subsystemen complementair 
ten opzichte van elkaar en dat houdt in dat het gehele sys
teem niet uitvalt als één subsysteem faalt.

Een voorbeeld van een serie- en parallel-structuur van een 
schip is gegeven in Figuur 18.
Figuur 19 geeft als voorbeeld de vermindering van de presta
tie van een aantal subsystemen als gevolg van zeegang. Dat 
betreft zowel de prestatie van de bemanning, de behouden 
snelheid van het schip (weerstandstoename, waterovernemen, 
slamming) als de mogelijkheid om met een helikopter vanaf 
het schip te opereren.
Het geïntegreerde effect van de vermindering van de presta
ties van subsystemen, volgens de vergelijkingen (7) en (8), 
kan aanzienlijk zijn ook al zijn de individuele effecten soms 
gering, zie Figuur 20 waar de prestatievermindering van de 
bemanning is gegeven.
Analoge figuren kunnen opgesteld worden voor het gehele 
systeem schip, waarmee een mogelijkheid ontstaat om ver-



Figuur 18: Serie en parallel structuur van een patrouille schip.

i= 3

schillende scheepstypen voor het uitvoeren van een bepaalde 
taak onderling te vergelijken.
Ook in dit geval kan een 'long term’ analyse met behulp van 
statistische gegevens over het golfklimaat in een bepaald zee
gebied uitgevoerd worden. Een dergelijke simulatie heeft Ho- 
soda uitgevoerd voor vier enkel romp schepen en twee 
SWATH’s met verschillende grootten.
De resultaten van dit onderzoek geven significante verschillen 
in prestatie te zien: Het SWATH type blijkt voor de beschouw
de taak, het patrouilleren en het uitvoeren van reddingsopera

ties: het. meest effectief te zijn. De invloed van de grootte van 
het schip is belangrijk, zie Figuur 21.
In de laatste 20 jaar is in toenemende mate gebruik gemaakt 
van adviezen voor optimale scheepsroutes in verband met te 
verwachten weersomstandigheden en zeegang.
De vaartafvai karakteristieken van schepen in zeegang, die bij 
zo’n optimalisatie bekend moeten zijn, kunnen berekend wor
den met behulp van strip-theorie methoden.
Door Journée is een dergelijke rekenmethode ontwikkeld, 
waarbij slechts de hoofdgegevens van het schip en van de

b) helikopter

a) bemanning

c) behouden snelheid in zeegang

Figuur 19: Afname van de prestatie als gevolg van scheepsbewe- 
gingen in zeegang.
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Figuur 20: Prestatie vermindering van de bemanning door het 
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voortstuwing bekend moeten zijn om de vaartafval in een ge
geven golfspectrum te kunnen berekenen [37].
Daarbij worden de snelheidsbeperkende criteria in verband 
met slamming, waterovernemen en verticale versnellingen vol
gens Ochi en Motter [38] gehanteerd:
Volbeladen:

p f  9roan en/of si9n- ?!Tpt- ^  , }  s  7% (9)l  water versnelling vóór >  ,4g I

In ballast:
p {  slam' en/of sing. ampl. }  s
K t mmg versnelling vóór >  ,4g I

Er worden benaderingen gebruikt voor de scheepsweerstand 
in vlak water, de toegevoegde weerstand in golven, het voort- 
stuwingsrendement, de stuurweerstand en de invloed van 
aangroeiing.
De golfspectra zijn gebaseerd op de verwachtingen van de 
significante golfhoogte en golfperiode op de beschouwde 
route.
Het programma is flexibel ten aanzien van de toegepaste cri
teria: door vergelijking met ervaringen aan boord kunnen de 
criteria zonodig bijgesteld worden.
Door de snelle opkomst van kleine krachtige rekenmachines 
kan men aan boord van schepen operationeel gebruik maken 
van berekende amplitude karakteristieken van de bewegingen, 
In theorie is het mogelijk met één gemeten bewegingen spec
trum Sr en een bekende, berekende, amplitude karakteristiek 
[Yrs] het golfspectrum Sj- te bepalen, gebruik makend van de 
relatie:

Sr(toe) = | Yr!; (ü>.) |2 . SK (cd.) (11)

Toepassing van (11) houdt echter in dat de gemiddelde golf- 
richting en de richtingenspreiding van het golfspectrum be
kend zijn.

Voor een complex golfbeeld met zeegang en deining uit ver
schillende richtingen is een dergelijke bepaling van het golf
spectrum niet mogelijk (zie bijv. Figuur 10 en Tabel 2). Ook 
kan de filterkarakteristiek van de scheepsresponsie de toepas
sing van (11) in de praktijk nadelig beïnvloeden. Een bepaling 
van de significante golfhoogte uit gemeten responsies is in 
sommige gevallen wel mogelijk. Conolly [39] gebruikte deze 
methode om de significante golfhoogte tijdens zeegangsproe- 
ven met fregatten in kopgolven te schatten uit het berekende 
verband:

r,A  = f (H * .  Fn) (1 2 )

waarin:
ry3 -  een gemeten significante scheepsresponsie.

In dit geval werd verondersteld dat de zeegang beschreven 
kon worden met één parameter Pierson-Moscowitz spectrum 
en die aanname werd gebruikt bij de berekening van (1 2 ).
In samenwerking met Lloyd's Register of Shipping is een zoge
naamd 'huil surveillance system' ontwikkeld, waarmee door mid
del van gemeten responsies van het schip en berekende amplitu- 
de-karakteristieken een schatting wordt gemaakt van de signifi
cante golfhoogte en de gemiddelde golfperiode [40]. In feite wordt 
daarmee het schip als een soort golf boei beschouwd.
Men meet daartoe één of meer responsies van het schip (bijvoor
beeld de stamphoek, een verticale versnelling of een materiaal- 
spanning). Van die responsie wordt de significante waarde r1/3 en 
de gemiddelde periode T, bepaald.
In een databank aan boord van het schip is de significante respon
sie als functie van de scheepssnelheid, de relatieve golfrichting en 
de gemiddelde golfperiode opgeslagen/zodat met een zoekpro
cedure de bijbehorende golfhoogte H,^ en de golfperiode T gevon
den kunnen worden [ 1 1 ].
In het systeem kunnen vijf responsies geanalyseerd worden en de 
resulterende golfhoogten en perioden zijn onderling te vergelijken, 
zie Figuur 22.
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Figuur 22: Bepaling van de significante golfhoogte en de gemiddelde golfperiode met behulp van de responsie van een schip.
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Met de aldus bepaalde golfhoogte en periode kan vervolgens de 
responsie van het schip voor een andere koers en snelheid 
bepaald worden en die informatie kan bijvoorbeeld dienen om te 
beoordelen of de nieuwe toestand minder gevaar oplevert voor de 
constructie van het schip.
Bij deze procedure wordt verondersteld dat de gemiddelde golf- 
richting met voldoende nauwkeurigheid geschat kan worden, 
terwijl de algemene vorm van het golfspectrum (Bretschneider) en 
de richtingen spreiding (cos2) bekend verondersteld worden. 
Een voorstel om aan boord óók het benodigde machinevermogen 
in zeegang en daarmee het brandstofverbruik te analyseren is 
door Journée gepubliceerd [41]. In feite is dit te beschouwen als 
routeren aan boord, waarbij de berekening van de responsie van 
het schip een belangrijke rol speelt.
De nauwkeurigheid van dergelijke systemen aan boord van sche
pen en daarmee hun bruikbaarheid zal aanzienlijk toenemen als 
de informatie over de ter plaatse heersende zeegang beter is. 
De nauwkeurigheid waarmee de responsie van het schip bepaald 
kan worden is in de meeste gevallen voldoende voor een reeks van 
praktische operationele toepassingen, waarvan een aantal hier 
werd besproken.
Verwacht mag worden dat dergelijke toepassingen in de praktijk 
zullen toenemen.
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CAD/CAM in de scheepsbouw
door: Dr. Ir. K. J. Saurwalt

Inleiding
Het aantal publikaties, advertenties, cur
sussen, werkgroepen en computerpro- 
grammasystemen neemt met de dag toe. 
Een lawine van rapporten, voorstellen, no
ta’s en plannen worden over Computer 
Aided gepubliceerd en men krijgt daar
door langzamerhand de indruk dat er een 
geweldig snel verlopende ontwikkeling op 
gang gekomen is. Bij wat nader onderzoek 
van de ontwikkeling blijkt dit alles toch een 
beetje tegen te vallen. Zo erg snel gaat de 
ontwikkeling en de invoering van de CAD/ 
CAM technieken nu ook weer niet.
Bijna veertig jaar geleden werd de eerste 
computer ter wereld, de Eniac, in bedrijf 
genomen. Pas acht jaar daarna werd bij het 
Amerikaanse Massachussets Institute of 
Technology het eerste model van een nu
meriek bestuurde machine beproefd. In het 
begin van de zestiger jaren werd een be
scheiden begin gemaakt met de toepas
sing van computers bij grote werven en bij 
de universiteiten en onderzoeksinstituten. 
Daarbij deed de computer in de scheeps
bouw op drie gescheiden gebieden zijn 
entree.
Aanvankelijk was het administratieve ge
bied het belangrijkste, waarbij de steeds 
sneller werkende computers een steeds 
belangrijker taak op het gebied van de sala
ris-, onkosten-, voorraad- en inkoopadmi- 
nistratie kregen toegewezen. Het gebied 
van de planning was het tweede gebied. 
Vooral van de toepassing van uitgebreide 
netwerkplanning had men grote, ja dikwijls 
te hoog gespannen verwachtingen. Binnen 
het kader van het onderzoekprogramma 
van het Britse Industry Committee on Pro- 
ductivity in Shipbuilding, het z.g.n. Patton 
Commitee, werd rond 1963 het PERT- 
planningssysteem bij de afbouw van de 
12 000 dwt Lancashire uitgeprobeerd en 
toen bleek dat met de toepassing van het 
systeem ongeveer tien procent aan man
uren bespaard kon worden, volgde al snel 
de invoering van het systeem bij de grote 
Britse werven.
Ook in ons land werden in die tijd netwerk- 
planningssystemen uitgestest en inge
voerd. Zo werd netwerkplanningsonder- 
zoek verricht door het voormalig Neder
lands Scheepsstudiecentrum T.N.O. en 
door het Nederlands Scheepsbouwkundig 
Proefstation, N.S.P., bij de afbouw van de 
motorkamer en het dekhuis van het m.s. 
Gooiland. Nog twee projecten volgden en 
de positieve ervaringen leidden, onder 
auspiciën van de Stichting Nederlandse 
Scheepsbouw-lndustrie, in 1972 tot de ont
wikkeling van aanvullende programma
tuur, zoals het programma FRODO, voor 
de op netwerkplanning aansluitende capa-

citeitstoewijzing van produktiemiddelen. In 
de loop van de zeventigerjaren werd bij een 
aantal werven de op computerverwerking 
steunende netwerkplanning ingevoerd.

Computers bij ontwerp en bouw
Op het derde gebied, het gebied dat men nu 
met CAD/CAM aanduidt, het gebied van 
het ontwerp, de produktie- en de bouwtech
nieken, begon de ontwikkeling later doch 
leidde in feite sneller tot tastbare resulta
ten. Reeds in 1962 stond vast dat de com
puter zijn intrede zou moeten doen op het 
gehele gebied, van het ontwerp af tot en 
met het practisch gebruik van een schip. Dit 
met het doel om tot besparingen te komen 
door vermindering van arbeidskosten, niet 
alleen doordat het feitelijke werk minder 
arbeid vraagt, doch ook doordat de wacht
tijden en de correctiewerkzaamheden, o.a. 
door de grotere nauwkeurigheid, vermin
deren. De daartoe noodzakelijke ontwikke
ling kwam vrij langzaam op gang omdat het 
aanvankelijk ontbrak aan computerdes
kundigen met enige kennis van de 
scheepsbouw en aan scheepsbouwers 
met enige kennis van de programmerings- 
technieken.
In het begin van de zestiger jaren kwam de 
ontwikkeling van de programmatuur voor 
de uitvoering van hydrostatische bereke
ningen op gang en werden de eerste 
strookprogramma's ontworpen. In de jaren 
'63 en ’64 ontstonden de eerste program
ma’s ten dienste van de NuBe, numerieke 
besturing, bij voorbeeld van brandsnijma- 
chines. Ferranti en de British Oxygen Com- 
pany ontwikkelden een dergelijke machi
ne, de Eagle, die o.a. bij de Yarrow Ship- 
builders Ltd getest werd. De British Ship 
Research Association, B.S.R.A., ontwik
kelde de eerste NuBe spantenbuigbank in 
samenwerking met de Glasgow University 
en Hugh Smith Ltd. In 1969 kon deze bank 
bij de Wallsend werf in gebruik genomen 
worden. Het bleek echter geen direct suc
ces te zijn.

Het ontstaan van de 
CAD/CAM-pakketten
Direct na de ingebruikneming van compu
ters bij researchinstituten, classificatiebu
reaus en instellingen van wetenschappelijk 
onderwijs op het gebied van de scheeps
bouw, werden programma's ontwikkeld ter 
versnelling en reducering van het omvang
rijke routinematige rekenwerk dat in de ont
werpfase van een schip door een ontwer
per moet worden uitgevoerd. Al spoedig 
werden programma’s, gericht op de snelle 
uitvoering van hydrostatische berekenin
gen en programma’s waarmede men wijzi
gingen in een voorlopig ontwerplijnenplan

kan aanbrengen als complete pakketten 
aan de industrie aangeboden Men eindig
de bij deze pakketten bij een nog niet voor 
de produktie gestrookt lijnenplan van het 
voorontwerp. Bekendheid verwierven al 
spoedig het onder de naam SIKOB aange
boden pakket en het door Shipping Re
search Services Ltd, S.R.S., aangeboden 
PRELIKON pakket. Het waren zuivere 
Computer Aided Design, CAD-pakketten. 
Gelijktijdig werd gewerkt aan numerieke 
methoden waarmede men het arbeidsin
tensieve stroken op marmeren plaat en 
uitslagzolder zou kunnen vervangen door 
een computer berekening. Daarbij ging 
men enerzijds uit van een met behulp van 
de computer, bij de opstelling van het voor
ontwerp, vervaardigd globaal gestrookt lij
nenplan of anderszijds van speciaal vooraf 
aan de computer op te geven coördinaten 
van de punten van het spantenraam, dat 
men op de toen gebruikelijke handmetho- 
de vervaardigd had. Naarmate deze pro
gramma’s beter werden onstond de koppe
ling tussen het CAD van het voorontwerp, 
betrokken op ontwerpspanten, en het 
Computer Aided Manufacturing, CAM, 
voor de generering van de vorm van de 
bouwspanten, de huiduitslag en NuBe- 
banden voor het branden van de platen met 
behulp van een NuBe-snijbrandmachine. 
Rond 1970 was de ontwikkeling zover ge
vorderd dat men door de invoering van 
NuBe-brandsnijtechnieken, gebruik ma
kend van een eigen computer of de dien
sten van een servicecomputerbureau snel
ler, goedkoper en ook nauwkeuriger kon 
werken. Er werden spoedig allerlei produk- 
tiegerichte programmapakketten aange
boden die het mogelijk maakten met een 
computer te stroken, NuBe-banden te ver
vaardigen en die de gegevens genereer
den voor de bestellingen van het plaat- en 
profielmateriaal, voor de vervaardiging van 
zichtmallen en vormbedden. Ook deze pro- 
duktiegerichte, CAM-programma’s wer
den al spoedig onder allerlei namen te koop 
aangeboden. Bekend werden het even
eens door S.R.S aangeboden AUTOKON, 
het door SENER aangeboden FORAN- 
pakket, het STEERBEAR programmapak
ket van Kockckums, BRITSHIPS van 
B.S.R.A. en NALS van het N.S.P. te Wage- 
ningen.
In korte tijd ontstonden een zeer groot aan
tal pakketten die door een groot aantal 
werven in gebruik genomen werden en die 
allen ongeveer hetzelfde gebied bestreken 
n.l. het voorontwerp, het produktiestroken 
en de dimensionering en produktie van de 
staalcontructiedelen. Voor de toepassing 
van de meeste pakketten waren veelal gro
te en daardoor toen nog zeer dure compu-
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Figuur 1. Schema van de doorB.S.R.A. ontwikkelde programmapakketten met daarin het SFOLDS-pakket dat men met behulp van een 
bureaucomputer gebruikt kan worden.

terinstallaties nodig. In West-Duitsland 
werd echter door het in 1955 gestichte 
adviesbureau SCHIFFKO al spoedig een 
pakket ontwikkeld en aangeboden, waarbij 
men bij de toepassing met een relatief klei
ne en daardoor niet al te dure computer kon 
volstaan. Dit pakket heeft onder de naam 
Schiffko-pakket bekendheid gekregen in 
West-Europa.

fn Nederland geen eenheid
Bij alle CAM-pakketten voor NuBe-brand- 
snijden behoort een codeertaal waarmede 
men de vorm en afmetingen van de te 
snijden delen en ook de bewerkingsactivi- 
teiten genereren moet. Deze taal bleek bij 
elk pakket een andere te zijn. Vandaar dat 
velen in de wereld in de zeventiger jaren 
geprobeerd hebben op dit sub-taal gebied

een herhaling van de geschiedenis rond de 
toren van Babel te voorkomen. Helaas is 
dat niet gelukt. Ook in ons land niet.
In Nederland heeft men van af het begin 
van deze ontwikkelingen beslist niet stil 
gezeten. Zo werd al in 1961 bij het N.S.P. 
een rekencentrum opgericht, dat als taak 
de ontwikkeling van programmatuur voor 
de scheepsbouw meekreeg. In de rappor
ten van de Commissie Nederlandse 
Scheepsbouw 1965, de commissie Key- 
zer, wordt al op het belang van de toepas
sing van computers door de werven gewe
zen. In het deelrapport van de afdeling C 
wordt al geschreven dat de in het rapport 
eerder vermelde centrale computer een 
belangrijk stuk constructiewerk (construc
tietekeningen) over kan nemen. Ja men 
stelde toen al, dat de automatisering een

beheersing van het produktieproces in alle 
fasen tot een werkelijkheid kan maken. Aan 
de integrale realisering van deze gedachte 
is men nu nog niet toe gekomen, doch wel 
heeft men thans de beschikking over een 
aantal deelprogramma's op dit gebied. De 
Stichting Nederlandse Scheepsbouwin- 
dustrie, S.N.S.I., die eind 1967 met haar 
werkzaamheden begon, stelde dan ook 
begin '68 direct de Adviesgroep Toepas
sing Rekenautomaten in de Scheepsbou- 
windustrie, ATRS, in en liet direct studies 
naar de CAD/CAM-toepassingen in het 
buitenland uitvoeren.
Reeds in 1969 presenteerde het NSP een 
CAD-pakket CALS genaamd. In het begin 
van 1970 werd op grond van een rapport 
van de S.N.S.I. overgegaan tot de invoe
ring van NuBe in de Nederlandse Scheeps



bouw. Door het ministerie van Economi
sche Zaken met een subsidie van 
ƒ 385.000,— gesteund, nam het N.S.P. 
daartoe de ontwikkeling ter hand van een 
CAM-pakket voor NuBe, dat NALS werd 
genoemd.
Aanvankelijk was echter geadviseerd in 
Nederland geen eigen pakket te ontwikke
len maar het geschikt bevonden AUTO- 
KON-pakket in zijn geheel voor de gehele 
Nederlandse scheepsbouwindustrie in 
één keer aan te kopen. Maar omdat op dat 
moment een dergelijke aankoop uit het 
buitenland niet gesubsidieerd kon worden 
werd hiervan afgezien en viel de keus op de 
ontwikkeling van een eigen Nederlands 
programmapakket, het NALS-pakket. He
laas bleek ruim een jaar later dat deze 
ontwikkeling onvoldoende ver was gevor
derd om de toen in gebruik te nemen NuBe- 
produktiemachines van besturingsbanden 
te kunnen voorzien, Het gevolg was dat 
zowel IHC als RSV zich gedwongen zagen, 
ieder voor zich, tegen een vrij groot bedrag 
het AUTOKON-pakket in Noorwegen te 
kopen.
In beide gevallen was de koopsom hoger 
dan die waarvoor de S.N.S.I. een jaar eer
der dit pakket had kunnen kopen ten be
hoeve van de gehele Nederlandse 
scheepsbouwindustrie. Niettemin werd de 
ontwikkeling van het NALS-pakket voort
gezet. Zo kon in 1972 door het N.S.P. het
horirijfogorood Immon programma CMCLL
voor het berekenen en tekenen van huiduit
slagen gepresenteerd worden. Het gevolg 
was dat een aantal middelgrote en kleinere 
werven van de diensten van het N.S.P. op 
CAD/CAM gebied gebruik ging maken als 
’loketklanten' en op deze wijze hun ge
strookte lijnenplannen, besturings tekenin
gen en besturingsbanden konden ver
krijgen.
Ook het in 1973 onder auspiciën van de 
S.N.S.I. en de Noordelijke Conoship’-wer- 
ven gestichte Centraalstaal bv, heeft aan
vankelijk als loketklant van het N.S.P. uit
sluitend gebruik gemaakt van het NALS- 
pakket voor deze centrale voorbewer- 
kingswerkplaats. Later parallel aan de stij
ging van de jaaromzet van 7000 tot 20.000 
ton staal ontwikkelde men software voor 
eigen gebruik en kocht men delen van het 
SCHIFFKO-pakket aan. De software-afde- 
ling van Centraalstaal is inmiddels verzelf
standigd onder de naam ’Numeriek Cen
trum Groningen B.V.’ en verleent niet al
leen CAD/CAM-diensten aan zo’n 35 a 40 
scheepswerven in het binnen- en buiten
land, maar is ook de vertegenwoordiger 
voor Nederland geworden van SCHIFF- 
KO, nu een van West-Duitslands meest 
vooraanstaande leverancier van CAD/ 
CAM-pakketten.
Daarnaast werden voor de ontwikkeling 
van programma's, en de toepassing van 
CAD/CAM bij de werven in de loop der jaren 
door de IHC NavalConsult-Holland en door 
de RSV,RSV-Data' opgericht, die beiden

hun eigen programmatuur voor de groep 
en op beperkte schaal voor derden ver
vaardigen. Het gevolg van dit alles is dat 
elke Nederlandse werf in principe, hetzij in 
eigen beheer, dan wel via één der genoem
de firma’s, over CAD/CAM-programma’s 
kan beschikken, maar dat er nog onvol
doende uniformiteit, c.q. uitwisselbaarheid 
bestaat van bestanden met gegevens of 
besturingsbestanden.
Voor de Nederlandse werven gezamenlijk 
betekend dit dat onvermijdelijk veel dubbel 
ontwikkelingwerk gedaan is (en wellicht 
nog gedaan wordt) en dat men in ons land 
eigenlijk voor de verwerving van geavan
ceerde grote CAD/CAM-pakketten betreft, 
in niet geringe mate afhankelijk is gewor
den van het buitenland. Dit laatste behoeft 
echter geen nadeel te zijn. Het zelf ontwik
kelen van programmatuur is zeker niet 
noodzakelijk wanneer men deze elders 
kant en klaar kopen kan.

Algemene ontwikkeling
Tot nog toe heeft slechts op één plek bij de 
werven de gehele CAD/CAM ontwikkeling 
een blijvende invloed op de organisatie 
gehad, n.l. in de afdelingen die de bewer
kingen van plaat- en profieldelen voorbe
reiden. Maar voor de overige probleemge
bieden van de produktie, het pijpwerk, de 
bekaveling en andere leidingwerk, de aan
pak van de montage en de afbouw worden
oloohto langzaam on zoor mooicaam vor
deringen gemaakt. Aangezien vooral ten 
aanzien van de brandsnijmachines de ver
eiste nauwkeurigheid inmiddels wel bereikt 
is, zijn de mogelijkheden om produktie- 
voordelen met nieuwe programmatuur te 
realiseren praktisch uitgeput.
Daarnaast wordt op beperkte schaal ge
werkt met rekenkundig en administratief 
gerichte programmatuur voor de planning, 
de personeels-, loon-, onkosten-, inkoop- 
en voorraadadministratie. Over het alge
meen kan men zeggen dat de ontwikkeling 
het verst is voortgeschreden waar, door de 
relatie met de scheepsvorm, sprake is van 
interdependentie met een consistent be
stand van gegevens. Dat daarom de ont
wikkeling in de cascobouw sneller gegaan 
is dan die voor het leidingwerk en bekabe
ling is dan ook beslist niet toevallig.

Recente ontwikkelingen
In Nederland wordt door alle betrokkenen 
in de scheepsbouw onderkend dat samen
werking op het gebied van CAD/CAM voor
delen voor allen kan bieden, maar helaas 
komt er verder ondanks allerlei goede ini
tiatieven niets gezamenlijks van de grond. 
Zo werd op het verzoek van het C.M.O. 
door Ir. H. F. Westers en Ir. F. W. Endert een 
onderzoek naar de huidige stand van za
ken van CAD/CAM in de Nederlandse 
Scheepsbouw verricht. Naar aanleiding 
van een aanbeveling in hun eindrapport 
van maart ’83, het FORAN-pakket voor de 
Nederlandse Scheepsbouwindustrie aan

te kopen, werd door het C.M.O. een studie
reis ter bestudering van het FORAN-pak- 
ket naar Spanje georganiseerd. Men kwam 
daarbij tot de conclusie dat in Nederland de 
situatie anders is dan in Spanje en dat men 
in Nederland eerst maar eens de eisen 
moet formuleren waaraan een CAD/CAM- 
pakket moet voldoen voor men kan onder
zoeken of een verder te ontwikkelen Ne
derlands systeem of een aan te kopen bui
tenlands systeem aan de eisen voldoet. 
Daarbij wordt gepleit voor een samenwer
king tussen enkele bedrijven en research
instituten om tot een gebruikersvriendelijk 
geïntegreerd CAD/CAM-pakket te komen. 
In feite wijst dit rapport in dezelfde richting 
als eerder was aangegeven. In 1977 is 
namelijk onder auspiciën van de CEBOSI- 
NE reeds een speciale werkgroep onder de 
CAD-georiënteerde naam, NuBe-80, aan 
het werk gegaan, met het doel een ant
woord te formuleren op de vraag welke 
eisen er in de 80-er jaren zouden moeten 
worden gesteld aan de kwaliteit van de 
CAD/CAM-pakketten.
Reeds in september ’78 verscheen het 
eindrapport van deze groep onder de naam 
NuBe80, waarin een conceptvoorstel voor 
de ontwikkeling van een pakket aangege
ven was. Daarbij werd voorgesteld voor de 
Nederlandse scheepsbouwindustrie tot de 
oprichting van een centrale groep te komen 
die zich gedurende een aantal jaren met de
ont-wtUUolinc} on aanpaooing van ptoyram
mapakketten bezig zou moeten houden. 
Dit voorstel werd door de CEBOSINE aan 
de Beleidscommissie Scheepsbouw aan
geboden in de vorm van een Nota inzake 
een voorstel tot coördinatie van de softwa- 
re-ontwikkeling van de Nederlandse 
Scheepsbouw. Deze Software Nota werd 
integraal door de Beleidscommissie opge
nomen in het Vervolg Beleidsplan '81. No
vember ’81 verzocht het Ministerie van 
Economische Zaken naar aanleiding van 
dit Beleidsplan om een nadere uitwerking 
en onderbouwing van de noodzakelijke 
eerste aanzet tot realisering.
De S.N.S.I. kreeg vervolgens van de Be
leidscommissie Scheepsbouw de op
dracht te onderzoeken in hoeverre de Ne
derlandse scheepsbouw hiertoe in eigen 
huis in staat zou zijn. In 1982 kwam aldus 
een samenwerking tussen alle software- 
specialisten in de scheepsbouw tot stand. 
Dit resulteerde er in dat Navalconsult-Hol- 
land, N.C.H., bijgestaan door een groep 
deskundigen van het Marin, RSV-Data en 
Numeriek Centrum Groningen, een voor
stel onder de naam ’NUMAQ’ opstelde. Dit 
voorstel werd vervolgens het onderwerp 
van een tot nu toe voortdurende discussie 
met het C.M.O. Een initiatief van de Afde
ling der Maritieme Techniek van de Techni- 
sche Hogeschool Delft om de impasse te 
helpen doorbreken leidde tot een voorstel 
van de afdeling aan het C.M.O. tot de op
richting van een nieuwe stichting. Dit voor
stel tot oprichting van een gezamenlijke



stichting waarin alie CAD/CAM activiteiten 
voor de werven, de onderzoeksinstituten 
en de onderwijsinstellingen gebundeld 
zouden kunnen worden en gezamenlijk, 
dus ook door de afdeling aan de ontwikke
ling van nieuwe programmatuur zonder 
doublures zou kunnen worden gewerkt 
kreeg geen respons van het CM.O., het
geen verwonderlijk is omdat ook in het 
buitenland grote pakketten door werven, 
onderzoeksinstellingen en de instellingen 
van wetenschappelijk onderwijs gezamen
lijk ontwikkeld zijn. Alles bij elkaar geno
men ontstaat een ontmoedigend beeld van 
de gang van zaken in Nederland, die de 
buitenlandse leveranciers van program
mapakketten ten goede gekomen is.
Door deze gang van zaken is ook het on
derwijs niet gediend. Immers de onderwijs
instellingen beschikken niet overde midde
len om ook maar één pakket van de vele die 
bij de werven in gebruik zijn te kopen, zodat 
men eigenlijk niet kan voldoen aan het 
opleidingsniveau dat in deze tijd van home
computers verwacht mag worden. Zo ziet 
de Afdeling der Maritieme Techniek zich 
gedwongen om zich tot software-leveran- 
ciers te wenden met het verzoek zonder 
extra kosten voor het onderwijs en het 
grensverleggend onderzoek een geschikt 
pakket ter beschikking te willen stellen. Het 
ongerief dat toekomstige studenten dan 
leren werken met een systeem dat slechts 
door een deel der werven of door geen 
enkele werf in Nederland gebruikt wordt, 
moet daarbij helaas als nadeel, veroor
zaakt door gebrek aan samenwerking en 
middelen, geacepteerd worden.

Het buitenland wacht niet
Terwijl in Nederland samenwerken beslist 
niet het sterkste punt van de bedrijfstak is, 
wordt in het buitenland vrijwillig en onvrij
willig CAD/CAM verder ontwikkeld. Zo 
werd in Groot-Brittannië, na de nationalise
ring van de werven, consequent aan een 
door de B.S.R.A. steeds verder uit te bou
wen CAD/CAM-pakket gewerkt. Deze ont
wikkeling wordt door de Britse regering als 
een van de belangrijkste punten van haar 
beleid tot het redden van de Britse 
scheepsbouw gezien.
Vandaar dat ook de British Shipbuilders dit 
jaar en de komende drie jaar voornemens 
zijn 30 miljoen pond in computerappara
tuur te investeren. Daarbij wordt gestreefd 
door aankoop van pakketten en door eigen 
ontwikkeling van programma’s tot een 
geïntegreerd geheet te komen, dat alle as
pecten van de scheepsbouw dekt. Daarbij 
wordt steeds voor de algemene invoering 
van een deel bij één of een aantal werven 
de bruikbaarheid uitgetest. Zo wordt bij de 
Appledore Shipyard het pakket van Com- 
putervision dat door de B.S.R.A. voor de 
Britse werven is uitgekozen bij een pilot- 
project gebruikt. Men verwacht minstens 
een reductie van 25% van de tekenkamer
uren door de invoering van dit systeem te

kunnen realiseren.
Door zo snel mogelijk geavanceerde CAD/ 
CAM-systemen bij de Britse werven in te 
voeren verwacht men minstens 20% van 
de voor de bouw van een schip benodigde 
manuren te kunnen besparen. De aan
dacht gaat daarbij vooral uit naar de ont
werp- en bouwactiviteiten rond de machi
nekamer en de vele systemen aan boord, 
kortom vooral naar de afbouw van een 
schip. Daar dit alles gebeurt binnen het 
kader van een plan om de produktiviteit van 
de Britse werven te verdubbelen heeft de 
Britse scheepsbouwersvakbond gezegd 
op zijn minst bedenkingen te hebben, om
dat zij vreest dat, bij het slagen van de 
plannen, duizenden van haar leden naar de 
arbeidsreserve verwezen zullen worden. 
Omdat men in de Bondsrepubliek kennis 
van CAD/CAM voor aanstaande scheeps
bouwkundige ingenieurs onontbeerlijk 
acht, kreeg het Instituut voor de Scheeps
bouw van de Universiteit van Hamburg 1,5 
miljoen DM voor het aanschaffen van nieu
we apparatuur en het moderniseren van de 
bestaande computerapparatuur. In Neder
land heeft men het nu bijna zo ver dat de 
enige scheepsbouwkundige opleiding bij 
de afdeling der Maritieme Techniek zo ge
modificeerd wordt, dat de afdeling niet al
leen afgeslankt wordt, maar ook als organi
satorisch zelfstandige eenheid verdwijnt. 
Een typisch Nederlandse tendentie in een 
tijd waarin in het buitenland, net als vroeger 
tijdens Minister Colbert, getracht wordt 
door een gezamenlijke inspanning op prak
tisch en wetenschappelijk gebied het eigen 
aandeel in de scheepsbouw en scheep
vaart te vergroten.

Nieuwe tendentie
Steeds meer raakt men doordrongen van 
het feit dat kleinere bedrijven nooit een 
grote installatie rendabel zullen kunnen ge
bruiken en dat anderzijds de zg. mini en 
microcomputers steeds meer aankunnen 
als men direct bij het opstellen van de pro
grammatuur daar mee rekening houdt. 
Vandaar dat naast de pakketten voor de 
grote installaties steeds meer pakketten 
voorde mini- en microcomputers aangebo
den worden.
De weg die door SCHIFFKO ingeslagen is, 
wordt thans gevolgd door een groot aantal 
programmaleveranciers. Zo ontwikkelde 
de Wolfson Unit for Marine T echnology and 
Industrial Aerodynamics in samenwerking 
met het Department of the Ship Science 
aan de Universiteit van Southampton een 
CAD-pakket dat gebruikt kan worden wan
neer men over een 48K Apple 11 met diskdri
ve beschikt, een computer configuratie die 
langzamerhand in de buurt van de home
computers komt te liggen.
Lloyds Register of Shipping paste haar 
Plan Appraisal System for Ships, het 
LR.PASS-pakket, aan voor het gebruik op 
een Hewlett-Packard Serie 200 Model 16 
microcomputer. Ook de leveranciers van

de grote pakketten spelen op deze ontwik
kelingen in. door naast de grote pakketten 
ook aangepaste programmatuur voor de 
mini's en micro's aan te bieden. Zo ontston
den naast de grote Autokonprogramma’s 
ook programma's die met een vrij grote 
minicomputer als de Prime 50 gebruikt kun
nen worden.
Eenzelfde ontwikkeling vond bij SENER 
rond het FORAN pakket plaats waarbij de 
programmatuur op een PRIME 450 gericht 
is. Kortom de ontwikkeling is in volle gang 
en de computers met hun randapparatuur 
worden in verhouding tot hun mogelijkhe
den steeds goedkoper. Een probleem bij dit 
alles blijft het onsamenhangende karakter 
van alle aangeboden apparatuur en pro
grammatuur. Integratie en eenheid tussen 
programmeertalen, tekensystemen, pro- 
duktiebesturings- en controlesystemen is 
slechts in zeer geringe mate aanwezig.

Hoe nu verder
Nu door de weinig rooskleurige gang van 
zaken in de Nederlandse Scheepsbouw 
een gezamenlijke ontwikkeling van pro
grammatuur nog steeds niet op gang komt, 
dient men zich toch niet bij de huidige situ
atie neer Ie leggen. De contacten die er in 
CEBOSINE-verband tussen de bedrijven 
waren, dienen niet alleen in stand gehou
den te worden, maar dienen ook weer uit te 
monden in een nieuwe visie en nieuwe 
plannen. De ontwikkeling gaat snel door en 
een korte periode van nadere bezinning op 
de huidige ontwikkeling behoeft nog geen 
achteruitgang te betekenen, als men later 
maar tot goede actie komt. Een aantal pun
ten dient daarbij echter in acht genomen te 
worden.
In de eerste plaats dienen in de toekomst 
pakketten ter beschikking te komen die 
zowel door de grote research-instituten als 
door de middelgrote en de kleine werven 
gebruikt kunnen worden. Dus pakketten 
waarvan het geheel integraal op een grote 
installatie en waarvan aangepaste delen 
op een kleine installatie gebruikt kunnen 
worden. Al de programmadelen dienen op 
elkaar afgestemd te zijn, zodat men ge
bruik makend van een kleine installatie de 
hulp van een grotere installatie zonder con
versies kan inroepen.
Men dient er voor te zorgen dat dezelfde 
programmatuur die bij de werven gebruikt 
wordt ook ter beschikking van de betrokken 
onderwijsinstellingen wordt gesteld. De 
opleidingen moeten duidelijk op de behoef
ten van het bedrijfsleven afgestemd zijn en 
dat kan alleen als men dezelfde taal 
spreekt en het zelfde gereedschap ge
bruikt.
Door de ontwikkeling van snellere verbin
dingstechnieken moet het mogelijk zijn alle 
systeem ondersteunende activiteiten te 
centraliseren, waardoor de bedrijven van 
de steeds weer noodzakelijke inspanning 
om computerdeskundigen op te leiden en 
in dienst te houden worden ontlast. Het



gaat uiteindelijk om een gewoon stuk ge
reedschap waarbij men als bedrijf wel geïn
teresseerd is hoe het gebruikt moet wor
den, maar niet hoe het gemaakt is.
De vooruitgang die in het buitenland op het 
gebied van CAD/CAM geboekt wordt be
hoeft ons in Nederland niet af te schrikken. 
Deze dient in ons land zo snel mogelijk door 
de aankoop van pakketten en door eigen 
ontwikkeling gevolgd te worden. Grote be
drijven geven daarbij een voorbeeld. Zo 
wordt bij de IHC een nieuw CAD/CAM- 
module van AUTOKON, Autodraw in ge
bruik genomen dat berust op de topologi
sche beschrijving van de betrokken 
scheepsdelen. Alle delen worden aanvan

kelijk, zonder dat een definitieve maatvoe
ring nodig is, in hun ligging en afhankelijk
heid ten opzichte van elkander beschre
ven. Pas later in het proces kunnen de 
definitieve maten en eventueel te wijzigen 
maten snel ingevoerd worden.
Bij de Kon. Mij. De Schelde heeft men een 
van de modernste systemen op het gebied 
van gecombineerde planning, werkvoor
bereiding, voorraad- en materiaalbeheer
sing en begeleiding ontwikkeld en in ge
bruik genomen. Grote nieuwe mogelijkhe
den dienen zich nu reeds aan in de voi|m 
van de steeds meer mogelijkheden bieden
de bureaucomputers en computernetwer
ken. Inmiddels wordt op onze scholen een

nieuwe generatie opgeleid, die met de 
steeds groter wordende homecomputer 
spelenderwijs problemen leert oplossen 
waar men enkele jaren geleden nog een 
specialist voor nodig had. In de toekomst 
zullen de nieuwe mogelijkheden op het 
gebied van CAD/CAM zeker met een 
steeds hoger tempo aan de scheepsbouw 
gepresenteerd worden. Een reden te meer 
om hecht met elkander samen te werken en 
waar dat maar mogelijk is de realisatie van 
CAD/CAM-projecten op de gezamenlijke 
behoefte van de Nederlandse Scheeps
bouw af te stemmen.
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Fig 2. Voorbeeld van een netwerk van bureaucomputers en een grote computer.
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Poly-Rep B.V.
v/h P. de Hoop & Zn B.V.

Middelland 39 
Postbus 2045 2930 AA
Krimpen a/d Lek 
Tel.: 01 80 7 - 1 30 50

Nieuwbouw en reparatie van reddingboten.
In- en verkoop gebruikte reddingboten.

Tevens uw adres voor:

Brood- en watertanks, op maat geleverd.
Plastic inventaris- en drinkwatercontainers. 
Buiskappen en glijspanten.
Alle inventarisdelen.
Sloeppluggen.
Schuimstof drijfpakketten.
Reddingsvestkisten.
Reddingsboei- en brandslangkasten. 
Schildersvlotten.

Wij maken U offerte voor reparatie aan redding
boten bij ligplaats binnen:

-  Nederland.
-  België.
-  Duitsland.
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DECKMACHINERY
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-  NAVAL APPLICATIONS

-  TOWING

-  DREDGING

-  OFFSHORE

ENGINEERING WORKS 
’YMUIDEN’

YMUIDEN-HOLLAND
P.O. Box 28 
TEL. 02550-12748 
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S.K.L; (Schwermaschinenbau "Kart-Liebknecht) heeft een 
jaarlijkse Dieselmoforenproduktie van meer dan 

1.000.000 r*’ Het hieronder afgebeelde type 
kc uit de VD 40/42 AL serie.

: 12 VD 48/42.41-2
5,296 kW (7,200p k )  b ij500omwjmin.

Moderne enkelwerkende direkt-omkeerbare 
middensnetlopende 4-slag dieselmotoren 

van de derde generatie.
De SKI motoren hebben een hoog rendement cq. 

laag specifiek brandstofgebruik.
Compacte bouw, stijve constructie, zeer concurrerende 

prezen, onderhoudsarm, goed toegankelijk, geschikt 
voor zware olie tot 1B0 cSt (1500 sec. R1) 

volledig te automatiseren, geschikt voor onbewaakte 
machinekamer en brugbediening. Leverbaar met 

tandwielkasten en redukoes voor velerlei doeleinden.

Voortstuwings en stationaire dieselmotoren met 
vermogens van 60-5296 kW, bij 500 omw./min.

Oieselgeneratorsets van 65-1100 kVA.

Op uw verzoek verstrekken wij gaarne 
uitvoerige documentatie en inlichtingen.

P . J . B R F i n D b o
SKL-lmporteur voor de Benelux

Maasstraat 2-8, 3313 CR Dordrecht-Holland 
Postbus 275, 3300 AC Dordrecht, Tel. 078-148522* 

Telex: 29375 brand nl, Telegramadres: brandmotoren

motoren
Een verantwoorde
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Personalia

Prof. dr. ir. E. van den Pol
Bij Koninklijk Besluit van 25 april 1984 nr. 
34 is tot buitengewoon hoogleraar aan de 
afdeling Werktuigbouwkunde van deTech- 
nische Hogeschool te Delft benoemd: Prof. 
dr. ir. E. van den Pol, gewoon hoogleraar 
Scheepswerktuigkunde aan het Koninklijk 
Instituut voor de Marine te Den Helder. 
Met deze benoeming wordt tevens -  v. w.b. 
het motorenonderwijs en onderzoek -  een 
taakverdeling tussen de TH-Delft en de TH- 
Eindhoven geëffectueerd.
Hierbij zal de laatste zich uitsluitend richten 
op de tractie-motoren, terwijl de TH-Delft

zich op de maritieme-motoren concen
treert.

BP Nederland
Op 10 mei 1984 is de heer W. Polak, oud- 
burgemeester van Amsterdam en thans lid 
van de Raad van State, benoemd tot com
missaris van British Petroleum Maatschap
pij Nederland B.V.
De heer Polak volgt de heer R. Laan op, die 
is teruggetreden wegens het bereiken van 
de statutaire leeftijdsgrens.

Röntgen Technische Dienst
De heren A. C. van de Ruit en A. de Sterke
hebben wegens het bereiken van de pen

sioengerechtigde leeftijd de Röntgen 
Technische Dienst BV verlaten. De heer 
Van de Ruit heeft zich in het bijzonder 
ingezet voor de ontwikkeling van het radio
grafische onderzoek, terwijl de heer De 
Sterke zich in het bijzonder heeft ingezet 
voor het ultrasoon-onderzoek en research- 
actviteiten. Ter gelegenheid hiervan werd 
op 17 mei een afscheidsreceptie gehouden 
in De Doelen, Rotterdam, waar aan beiden 
een Koninklijke Onderscheiding werd uit
gereikt.

ED 17-5-'84

Nippon Kaijl Kyokai
De officiële erkenning door Nederland van

Offshore Northern Seas ’84
De tweejaarlijkse offshore tentoonstelling Offshore Northern Seas 
wordt gehouden van 21 t/m 24 augustus in Stavanger.
Er worden op deze tentoonstelling ongeveer 25.000 deelnemers 
verwacht.
Nederland zal wederom vertegenwoordigd zijn met een collectie
ve inzending, onder auspiciën van het Nederlands Centrum voor 
Handelsbevordering met een 11-tal bedrijven.
Tijdens de tentoonstelling vinden een aantal ééndaagse symposia 
plaats over diverse Offshore onderwerpen.
Meer dan 600 bedrijven presenteren hun produkten. Een snel 1- 
dagsbezoek per speciale chartervlucht wordt wederom geoffreerd 
door Expo Travel op dinsdag 21 en woensdag 22 augustus.

Programma dinsdag 21 en woensdag 22 augustus 
07.30 uur -  vertrek per Boeing 737/Airbus voor de non-

stop vlucht naar Stavanger. Ontbijt aan 
boord.

08.55 uur -  aankomst Sola Airport. Aansluitend vervoer
per speciale reiswagen naar de Siddishallen. 

09.30-18.00 uur -  individueel bezoek aan de 'O.N.S. '84'.
18.15 uur -  vertrek vanaf de hoofdingang per speciale

bus naar de luchthaven Sola voor aanvang 
van de terugreis.

19.00 uur -  vertrek van de Boeing 737/Airbus. Diner aan
boord.

20.25 uur -  aankomst op Schiphol.

Reissom
De reissom voor het complete arrangement bedraagt ƒ 4 9 5 - 
Inbegrepen:
-  vliegretour Amsterdam-Stavanger v.v. per Boeing 737/Airbus;
-  ontbijt met koffie/thee op de heenreis en een licht diner tijdens de 
terugreis;
-  transfers luchthaven-beurs v.v.;
-  luchthavenbelasting;
-  Nederlandse reisbegeleiding;
-  toegangsbewijs en catalogus voor de beurs.
Niet inbegrepen:
-  overige maaltijden;
-  reis-/annuleringsverzekering.

Reserveringen kunt u maken via nevenstaande reserveringscou- 
pon, tot uiterlijk 1 juli 1984.

RESERVERINGSCOUPON

Ondergetekende geeft EXPO TRAVEL opdracht tot het reserve
ren van plaats(en) voorde speciale reis naarde O.N.S. '84 te
Stavanger.

Naam bedrijf: .............................. ...................

Adres: .............................................................

PC/Plaats: .... ........................... ......... ...........

Contactpersoon: ............... . Telefoon: ..

Deelnemer(s):

1 .....................................................................

2 ........................................................................

 3 ........................................................................

 4 ........................................................................

Gelieve de gewenste datum aan te kruisen: 

O Dinsdag 21 augustus 

O Woensdag 22 augustus

Datum: ...........

Handtekening:

Gelieve deze coupon volledig ingevuld en ondertekend retour
neren vóór 1 juli 1984 aan:

EXPO TRAVEL 
Postbus 11632 

2502 AP DEN HAAG 
Telefoon: 070-478381



het Japanse Klassificatiebureau NKK werd 
gevierd met een receptie in Rotterdam op 
25 mei j.l.
De uit Tokio overgekomen Dr. I. Yamagu- 
chi, general manager van het overseas 
department ontving samen met de heer J. 
W. Wicherts, principal surveyor en Hoofd 
van de Nederlandse afdeling van NKK, 
vele gasten uit de wereld van de Neder
landse scheepsbouw en scheepvaart, die 
hun gelukwensen met dit heuglijke feit kwa
men aanbieden.

Ing. J. van der Touw
De heer ing. J. van der Touw, Hoofd van de 
Werkgroep Praktisch Werken en tevens 
Onderwijsassistent bij de Vakgroep Con
structieve Vormgeving, Trillingen en 
Draagkracht zal met ingang van 1 septem
ber a.s. zijn werkzaamheden op eigen ver
zoek bij de afdeling der Maritieme Techniek 
van de TH Delft beëindigen.
Ter gelegenheid van dit feit wordt hem een 
afscheidsreceptie aangeboden op vrijdag 
7 september 1984 vanaf 16.00 uur in 'de 
Ballonnenzaal’ van de Aula van de Techni
sche Hogeschool, Mekelweg 1 te Delft.

Ir. A. W. Vredeveldt
De heer A. W. Vredeveldt, junior lid van 
onze vereniging, behaalde het diploma 
voor Scheepsbouwkundig Ingenieur bij de 
T.H. Delft en is thans werkzaam als project-

ingenieur bij Wilton Fijenoord. Naast onze 
gelukwensen hiermede, heten wij hem van 
harte welkom als gewoon lid.

Scheepsbouwkundig 
Gezelschap 
'William Froude’

'William Froude’ in Schip & W erf
Sinds januari 1984 zijn wij door de Ned. 
Ver, van Technici op Scheepvaartgebied in 
de gelegenheid gesteld om regelmatig iets 
te publiceren in dit blad. Hiervoor zijn wij de 
vereniging zeer dankbaar.
'William Froude' is het scheepsbouwkun
dig gezelschap van de studenten van de 
afdeling der Maritieme Techniek bij de TH 
Delft.
Wat gaat 'William Froude' nu doen met zo’n 
aanbieding, zullen velen van u zich afvra
gen. Deze vraag hebben wij ons ook zelf 
gesteld. Na goed overleg besloten wij onze 
aandacht te gaan richten op de volgende 
zaken:
-  Symposia, lezingen, bijeenkomsten en 
andere activiteiten van 'W.F.' door middel 
van voor-, nabeschouwingen, artikelen en 
aankondigingen onder de aandacht bren
gen van een breder publiek.

-  Regelmatig rapporteren wat er zoal ge
beurt door en met de werkgroep CASSA, 
die opgericht is naar aanleiding van het 
symposium. De leden van deze werkgroep 
zijn: M. Kuijer, G. van der Bles, J. Doorduin, 
F. Drenth, R. Kortenhorst, H. Koelman en 
H. de Haas. Het eerste artikel is reeds 
geleverd door deze werkgroep in de jubi
leum uitgave van Schip & Werf (no. 1 dd. 6- 
1- 84 pag. 22 en 23) en binnenkort zult u 
meer van hen horen.
-  Wij willen pas afgestudeerde studenten 
in de gelegenheid stellen iets te vertellen 
over hun afstudeerwerk. Wij hopen dat u 
daardoor een beter inzicht krijgt in datgene 
waarmee afstudeerders zich tegenwoor
dig bezighouden. (Wij willen geen weten
schappelijke publikaties geven).
-  Diverse andere mogelijkheden worden 
nog door ons bekeken.
Door middel van dit soort artikelen hopen 
wij het contact tussen 'William Froude' en 
de 'Nederlandse Vereniging van Technici 
op Scheepvaartgebied' te stimuleren en te 
intensiveren. Bovendien zullen zo velen 
junior-leden van de NVTS zich kunnen her
kennen in dit blad.
In één van de volgende nummers zal M. 
Slegers iets vertellen over zijn afstudeer
werk. Hiermee is hij de eerste afstudeerder 
die de spits mag afbijten.

J. G. E. de Haas 
secretaris 'William Froude’

NIEUWSBERICHTEN

Nieuwe Opdrachten

Van der Giessen-de Noord
Scheepswerf Van der Giessen-De Noord 
en rederij Nedlloyd gaan samen een pro- 
duktentanker bouwen. Hiervoor is een 
joint-venture opgericht waarin Van der 
Giessen een meerderheidsbelang van 
66,7 pet krijgt.
Het nieuwe schip krijgt de hoofdafmetingen 
178 x 32 x 16,60 m. en een laadvermogen 
van 40.600 dwt. Hetzal5centertanksen 10 
zijtanks krijgen die geschikt zijn voor het 
vervoer van IMO klasse 3 ladingen. De 
voortstuwing geschiedt door een Sulzer 
dieselmotor type 4RTA68 van 11.800 pk. 
Met de order is een bedrag van ongeveer 
ƒ 70 mln gemoeid. Met de bouw van dit zelf 
ontworpen schip heeft Van der Giessen 
voorlopig werk tot midden 1985.

Scheepswerf Visser
Scheepswerf Visser BV uit Den Helder 
heeft van Rederij Bais Noordzeevisserij BV 
opdracht gekregen voor de bouw van een 
motorviskotter. Het betreft een zusterschip 
van de HD 2 'Trijntje Gerda' die de werf in 
het voorjaar 1983 aan deze opdrachtgever 
afleverde.

Het schip krijgt een lengte van 40,40 m en 
een breedte van 8,00 m. Hoofdmotor is een 
Bolnes-diesel van 2,040 pk (zie S en W no. 
25 dd. 9-12-1983 pag. 343). Met de order 
van ruim ƒ 5 mln, is de werkgelegenheid 
van de 100  werknemers dit jaar gewaar
borgd.

DS 18-5-84.

Tewaterlatingen

Morgenstond
Op 16 mei 1984 is met goed gevolg te 
watergelaten het motorschip 'MORGEN
STOND', bouwnummer 259 van Scheeps
werf Bodewes Gruno B.V. te Foxhol, be
stemd voor De Heer C.T. Drent te Renkum. 
Hoofdafmetingen zijn: lengte 74.90 m; 
breedte 9,95 m en holte 4,40 m.
In dit schip worden geïnstalleerd een Ca
terpillar hoofdmotor, type 3512 DI-TA met 
een vermogen van 1055 pk bij 1600 omw/ 
min en twee Valmet hulpmotoren type 411 
CS met elk een vermogen van 69 pk bij 
1500 omw/min.
Het schip wordt gebouwd onder toezicht 
van Bureau Veritas voor de klasse: 13/3E 4- 
Cargoship Deep Sea.

Mangen
Op 24 mei 1984 is met goed gevolg te 
watergelaten het motorschip 'MANGEN', 
bouwnummer 407 van B.V. Nieuwe Noord 
Nederlandse Scheepswerven te Gronin
gen, bestemd voor Ahlmarco B.V. te Delf
zijl.
Hoofdafmetingen zijn: lengte 80,00 m: 
breedte 13,17 m en holte 7,90/6,40 m.
In dit schip worden geïnstalleerd een Wart- 
sila hoofdmotor, type 8 R 32 met een ver
mogen van 3710 pk bij 750 omw/min en 
twee hulpmotoren met een vermogen van 
elk 300 pk.
Het schip wordt gebouwd onder toezicht 
van Bureau Veritas voorde klasse: 13/3 E 4- 
Cargoschip Deep Sea lee class IA.

Alert
Op 25 mei 1984 is met goed gevolg te 
watergelaten het motorschip 'ALERT', 
bouwnummer 548 van Bodewes' 
Scheepswerven B.V. te Hoogezand, be
stemd voor B.V. Globecka, B.V. Nobecka 
en B.V. Tribecka te Groningen. 
Hoofdafmetingen zijn: lengte 81,00 m 
breedte 15,20m en holte 8,20 m. In dit schip 
worden geïnstalleerd een MAK hoofdmo
tor, type 6 MU 453 met een vermogen van



HANSEN
dubbelduurzame

k  I

Hm 'M

- H

geschikt voor vrijwel alle gassen 
vloeistoffen en chemicaliën, 
leverbaar in 6 materiaal soorten 
met diverse soorten aansluitingen, 
grote betrouwbaarheid en 
gewaarborgde veiligheid door 
constante kwaliteit, 
grote doorlaat door hoge Cv factor 
zeer lange levensduur, 
allerlei veiligheidsvoorzieningen 
leverbaar.

VAN EYLE& RUYGERS
PERSLUCHT EN TECHL
Rotterdam 010-22 66 66
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ten behoeve van de TECHNISCH PHYSISCHE DIENST 
TNO-TH te Delft een

ERVAREN RESEARCH- 
MEDEWERKER (wv>

voor de sectie Werktuigkunde van de afdeling Scheeps- 
akoestiek.

Tot het werkterrein van de sectie behoren het verrichten 
van wetenschappelijk onderzoek en het adviseren inzake 
de preventieve lawaaibestrijding bij machine-installaties 
op schepen. Dit werk geschiedt in opdracht van binnen- 
en van buitenlandse opdrachtgevers en is gericht zowel 
op binnenboord- als op onderwatergeluideisen. De sec
tie bestaat uit 9 medewerkers, van wie 4 op academisch 
niveau.

Taak:
-  verzorgen van meestal gecompliceerde metingen van 

de geluidproduktie en -transmissie van scheepsma
chines en hulpwerktuigen, zowel in het laboratorium 
als in fabrieken of aan boord, inclusief rapportage;

-  mede-ontwerpen van verende opstellingen en van uit- 
laatgeluiddempers;

-  assisteren bij voorspellingen van geluidniveaus.

Functie-eisen:
-  HTS-Wtb (of E) of Scheepswerktulgkunde (HTS-struc- 

tuur);
-  Hogere cursus Akoestiek (ABAV-NAG ’’Antwerpen") 

of minstens gelijkwaardig;
-  ervaring in geluidmetingen en kennis van signaalver

werking met computers;
-  helder taalgebruik en goede kennis van Engels (lezen, 

spreken, schrijven) en Duits (hoofdzakelijk lezen);
-  kennis van scheepswerktuigen en belangstelling voor 

wiskunde en elektronica;
-  bereidheid ook in het buitenland en op ongeregelde 

tijden te werken;
-  vertrouwd zijn met omstandigheden aan boord.

Vooruitzichten:
De functie biedt diverse mogelijkheden tot latere specia
lisatie in zelfstandig technisch-akoestisch advieswerk in 
de scheeps- en offshore-nieuwbouw of in wetenschap
pelijk onderzoek betreffende geluidproblemen in indus
triële constructies.

Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door het 
hoofd van de sectie, de heer H. F. Steenhoek (telefoon 
015-787289).

Schriftelijke sollicitaties, onder vermelding van no. 
SW-1402-12, te richten aan de Directie van de Tech
nisch Physische Dienst TNO-TH, Stieltjesweg 1, 
Postbus 155, 2600 AD DELFT.

v a n  der heide dronrijp t>v 
U r t v o w w f le n  in  p la a ts ta a l ,  a lu m in iu m ,  
r o e s tv r i j  staafv o * g e n s  te k e n in Q  of 
o p g e g e v e n  m a te n

VAN DER HEIDE 
DRONRIJP

einsteinweg 19 
8912 ap leeuwarden 
058 - 1507 76



t u meetswi 
< ■& Boermà 
►kumentatie

vestiging Groningen:

VAN WUK & BOERMA

IMO nu onderdak 
ranWijk&Boerma Pompen.

Voor de bekende IMO--
pompen kunt u nu terecht 

& Boerma Pompen. f 
Zweedse kwalitatief op hoog 

de pomp heeft bij ons een goed 
de service is bij 

jarenlange ervaring 
oor een

Leningradweg 5, 
postbus 95,
9700 AB Groningen, 
tel. 050-139855, 
j£tex_53ü2Z^

vweten over IMO en 
Pompen? Bel ons, of

Hoedemakersstraat 14, 
'po&tbus 128,
3330 AC Zwijndrecht, 
tel. 078-100944, 

„telex. 29170

VAN WIJK&BOERMA POMPEN.VOORDEJUISTE POMP OP DE JUISTE PLAATS.

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
t.b.v. het directoraat-generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken

Loodsen (mnl./vrl.) vac.nr. 4-2526/1449

Functie-informatie: beloodsen van inkomende 
en uitgaande schepen.

Vereist:
voor kandidaten die zijn opgeleid volgens de 
zgn. BS-structuur:
•  volledig diploma SI GHV. dan wel de verklaring 

SI GHV en een ontbrekende vaartijd, 
benodigd ter verkrijging van het diploma SI 
GHV van ten hoogste 1 jaar;

voor kandidaten die zijn opgeleid volgens de 
zgn. HTS-structuur:
•  het bezit van het diploma SI GHV inclusief de 

bijbehorende vaartijd.

Leeftijd: op 1 september 1984 niet ouder dan 
37 jaar.

Salaris: tijdens de opleiding (ongeveer 1 jaar) 
t 3199,- per maand. Na het voltooien van de 
opleiding volgt thans de benoeming tot loods 
2e klasse (salaris max, f 4277.- per maand) en 
een automatische bevordering tot loods 1e klas
se (salaris max. f5534- per maand).

Promotiemogelijkheid tot senior loods (salaris 
max. 1 6008,- per maand) aanwezig.

Genoemde (bruto)salarissen zijn exclusief 
7,5% vakantie-uitkering.

Schriftelijke sollicitaties onder vermelding 
van het vacaturenummer (in linkerboven
hoek van brief en enveloppe) en uw huis
adres met postcode, inzenden voor 19 juli 
1984 aan de Rijks Psychologische Dienst, 
Postbus 20013, 2500 EA s-Gravenhage.

De rijksoverheid wil meer vrouwen in dienst 
nemen. Daarom worden vooral ook zij uit
genodigd te solliciteren.

Een mededeling van ontvangst van uw 
sollicitatiebrief wordt u door het Ministerie 
toegezonden.



1795 pk bij 500 omw/min en drie Scania 
Vabis hulpmotoren met een vermogen van 
elk 97 pk bij 1500 omw/min.
Het schip wordt gebouwd onder toezicht 
van Bureau Veritas voorde klasse: 13/3 E +  
Cargoschip Deep Sea

Diversen

35 jaar Kemper en Van Twist
Op 10 mei j.l. hield Kemper en Van Twist 
Diesel BV ter gelegenheid van het 35-jarig 
bestaan een 'Open Huis’. Hierbij werd te
vens het 50-jarig jubileum van het impor- 
teurschap van Perkins dieselmotoren 
gevierd.
De geschiedenis van Kemper en Van Twist 
Diesel B V. in Dordrecht gaat terug tot 
1837, toen de stichter Willem van Twist zich 
ging toeleggen op het slepersbedrijf en 
verhuur van rijtuigen. Rond de eeuwwisse
ling kwam daar een garagebedrijf bij, terwijl 
het expeditiebedrijf in 1920 het licht zag. 
Al heel vroeg was Van Twist in diesels 
geïnteresseerd. In 1934 werden kontakten 
gelegd met Frank Perkins in Engeland, wat 
resulteerde in de exclusieve vertegen
woordiging voor Nederland, de eerste im
porteur, die Perkins in het buitenland aan
stelde. Kemper en Van Twist Diesel B.V. is 
daarmee voor deze grote Britse dieselmo- 
torenfabriek de oudste ’distributor’ in de 
wereld.
Voor en vlak na de oorlog werden veel 
Perkins-motoren geleverd voor inbouw in 
reddingboten voor grote passagiers
schepen.
De scheepswerf Kemper in Schiedam was 
op dit gebied een grote afnemer, hetgeen in 
1948 leidde tot een samenvoeging onder 
de naam Kemper en Van Twist.
Het huidige programma van het bedrijf rust 
op twee pijlers, die bekend staan als de 
droge en de natte sektor.
De droge sektor omvat aggregatenbouw, 
de bijbehorende schakelpanelen, warmte
krachtkoppeling, industriemotoren en ge
neratoren. Daarnaast verkoopt Kemper en 
Van Twist Diesel tandwielkasten en aan
drijfsystemen. De natte sektor bestrijkt 
scheepsmotoren, keerkoppelingen, zee
visboten, volgboten, opblaasboten en bui
tenboordmotoren.

fnterimsteun voor zeescheepsnieuw- 
bouw
Minister Van Aardenne van Economische 
Zaken heeft besloten ten behoeve van de 
zeescheepsnieuwbouw een tussentijdse 
steunmaatregel te treffen. Daarvoor is ƒ 32 
miljoen uitgetrokken, Deze extra steun, die 
onder voorbehoud van goedkeuring door 
de Europese Commissie wordt toegekend, 
is niet van toepassing op de werven Van 
der Giessen- de Noord en IHC. Volgens de 
minister moet de interimmaatregel los wor
den gezien van het in de komende jaren te 
voeren beleid en mag er geen precedent

werking aan worden ontleend. Aan de brief 
die de minister hierover aan de Tweede 
Kamer heeft gestuurd is ook het volgende 
ontleend.
Zoals bekend voert het organisatiebureau 
McKinsey & Company op verzoek van de 
minister van Economische Zaken een on
derzoek uit in de Nederlandse zee
scheepsnieuwbouw. Het onderzoek is met 
name gericht op het verkrijgen van een 
aantal -  zowel kwantitatieve als kwalitatie
ve -  kerngegevens per afzonderlijke werf 
zodat duidelijkheid ontstaat omtrent de po
sitie die de betrokken werf binnen de sector 
inneemt.
Het onderzoek bevindt zich thans in een ver 
gevorderd stadium en zal naar verwachting 
binnen afzienbare tijd kunnen worden af
gerond. Uit tussentijdse informatie heeft de 
minister de indruk gekregen dat de uitein
delijke onderzoeksresultaten hem vol
doende aanknopingspunten zullen bieden 
om zich te kunnen oriënteren omtrent het in 
de komende jaren te voeren beleid ten 
aanzien van de zeescheepsnieuwbouw. 
Hoewel er, gelet op de situatie waarin de 
zeescheepsnieuwbouw thans verkeert, op 
korte termijn besluiten genomen zouden 
moeten worden, laat het zich toch aanzien 
dat mede door de complexiteit van de pro
blematiek de besluitvorming omtrent het te 
voeren beleid enige tijd zal vergen.
Met het oog hierop en mede op verzoek van 
de Beleidscommissie Scheepsbouw, Ce- 
bosine en Scheepsbouwvereniging 'Hoo- 
gezand’ heeft de minister nu onder voorbe
houd van goedkeuring door de Commissie 
van de Europese Gemeenschappen be
sloten ten behoeve van de zeescheeps
nieuwbouw een interimmaatregel te 
treffen.
Deze maatregel houdt het volgende in: 
De steun die aan de betrokken werven voor 
1984 in het kader van de regeling Generie
ke Steun Zeescheepsnieuwbouw in het 
vooruitzicht is gesteld, zal worden ver
hoogd tot het niveau dat voor 1982 heeft 
gegolden. De interimmaatregel, die met 
terugwerkende kracht tot 1 januari 1984 zal 
worden ingevoerd, is niet van toepassing 
op Van der Giessen-de Noord en IHC. 
IHC en Van der Giessen-De Noord nemen 
binnen de generieke steunverleningen een 
aparte plaats in. Gelet op deze bijzondere 
positie acht de bewindsman de voor beide 
bedrijven in het kader van de generieke 
steunverlening geraamde middelen vol
doende. Genoemde maatregel is naar zijn 
mening niet in strijd met het beleid dat op 
Europees niveau ten aanzien van de 
scheepsbouw wordt gevoerd. Immers, de 
Europese Commissie heeft, gezien de situ
atie in de Europese scheepsbouw, voorge
steld de 5e richtlijn met twee jaar te verleng- 
gen en het beginsel van degressiviteit van 
de steunverlening voor die periode uit te 
stellen.
De voor de uitvoering van de interimmaat
regel benodigde middelen ( /  32 mln) zul

len middels verschuivingen binnen de be
groting 1984 van Economische Zaken op 
begrotingspost 'Generieke Steun’ (artikel 
27-84) worden overgeboekt. Met genoem
de maatregel hoopt de minister de betrok
ken werven een bijdrage te leveren in het 
opbouwen van een orderportefeuille om de 
periode tot de afronding van de besluitvor
ming aangaande het nieuw te voeren be
leid te kunnen overbruggen. De interim
maatregel zal definitief van kracht worden 
op het moment dat de goedkeuring van de 
Commissie van de Europese Gemeen
schappen is verkregen.

St. Crt. 18-5-84

’Kracht van scheepsbouw in 
specialisatie en samenwerking'
De kracht van de Nederlandse scheeps
bouw moet worden gezocht in verregaan
de specialisatie en in samenwerking op 
nationaal of Europees niveau. Alleen dan is 
er een mogelijkheid dat de scheepsbouw in 
Nederland ooit weer ongesubsidieerd op 
de been kan blijven,
In die bewoordingen liet de directeur van de 
Export-Financiering-Maatschappij, dr. W. 
J. Ford, zich uit tijdens een toelichting op 
het jaarverslag over 1983 van zijn bedrijf. 
Van het pakket van de EFM wordt onge
veer 70 procent in beslag genomen door 
financiering van orders aan de Nederland
se scheepsbouw of aanpalende bedrijven. 
Ford is het hartgrondig oneens met het 
voornemen van de regering om de steun 
aan te scheepsbouw te verminderen. De 
overheid zou juist nu de tijden moeilijk zijn 
moeten zorgen dat de faciliteiten, die zij zelf 
heeft geïntroduceerd, niet achterraken bij 
die in het buitenland, aldus Ford.
Hij erkende dat er puur economisch gere
deneerd wat voor te zeggen valt om de 
scheepsbouw, die voor een groot deel ken
nelijk niet meer kan concurreren met een 
aantal Aziatische landen, dan maarte laten 
afsterven. Maar er zijn ook nog andere 
factoren dan de louter economische, zo is 
zijn redenering.
Er werken 9000 mensen in de scheeps
bouw, wat het uit het oogpunt van werkge
legenheid aantrekkelijk maakt om de 
scheepsbouw in de huidige afgeslankte 
vorm in Nederland te houden. Bovendien 
kan een handelsland als Nederland het 
zich volgens Ford niet permitteren om vrij
wel geen scheepsbouw meer binnen zijn 
grenzen te hebben. Dat zou een enorm 
verlies aan kennis betekenen.
Hij bestreed dat de scheepsbouw in Neder
land geen toekomst meer heeft. Als de 
internationale handel aantrekt en daarmee 
de vraag naar vrachtruimte zijn er volgens 
Ford wel degelijk kansen. Een werf als Van 
der Giessen-de Noord bij voorbeeld zit nu 
al met haar prijzen op Japans niveau, zo zei 
hij.
De EFM maakte vorig jaar een nettowinst 
van ƒ 3,2 miljoen. Aan de voorziening debi
teuren werd /  1,8  miljoen toegevoegd te



gen ƒ 2 miljoen in 1982. In deze stroppen- 
pot zit nu ƒ 11,3 miljoen. Er is vorig jaar 
niets uitgegaan, onder meer dankzij het feit 
dat de EFM zeer voorzichtig is geweest met 
het financieren van opdrachten uit schul
denlanden en landen met deviezenmoei
lijkheden. Met name opdrachten uit Afrika 
werden in de meeste gevallen niet gefinan
cierd door de EFM.
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Brown Boverl Nederland
Brown Boveri Nederland B.V. heeft met het 
BBC Brown Boveri-concern overeenstem
ming bereikt over de overname van de 
exportactiviteiten in een belangrijk gedeel
te van het Caribisch gebied.
Dit exportgebied omvat onder meer Barba
dos, Jamaica, de Nederlandse Antillen, 
Suriname en Trinidad en Tobago. De Rot
terdamse vestiging onderhoudt overigens 
reeds tientallen jaren nauwe relaties met 
de Nederlandse Antillen en Suriname.
De overeenkomst vormt een van de maat
regelen In het kader van de bevordering 
van de continuïteit van Brown Boveri Ne
derland. Met name de basisbezetting van 
haar Rotterdamse fabriek, die door het 
achterblijven van investeringen in de Ne
derlandse elektriciteitsdistributiesector 
dreigde te worden aangetast, zal hiermee 
worden versterkt.
Het Nederlandse bedrijf met vestigingen te 
Rotterdam. Ede (Gld.) en Hoofddorp, zal 
worden uitgebreid met een vestiging in de 
Nederlandse Antillen onder leiding van ing. 
J. H, Fricke, thans exportmanager bij de 
Rotterdamse vestiging.

Stoom Medembllk 1984
Op 22-23-24 juni 1984 zullen een tiental 
stoomschepen van de Vereniging Stoom
vaart, deelnemen aan het Internationale 
Stoomfestival, dat te Medemblik wordt ge
houden. De schepen zullen 22 juni in Me
demblik binnenkomen. Op 22,23 en 24 juni 
zullen tochten worden gemaakt van 3 kwar
tier op het IJsselmeer.

Opbrengsten grote handelsvaart
De totale opbrengsten van de Nederlandse 
GHV zijn ten opzichte van 1982 met 9% 
gedaald. Ze kwamen daardoor uit op vrij
wel hetzelfde niveau als in 1980, Gemeten 
naar hoeveelheidsprestaties, werd er in 
1983 11 % minder vervoerd dan in 1980. 
Zowel de vrachtvaart (incl. de tankvaart) 
als de overige vaart hadden in 1983 minder 
opbrengsten dan in 1982 en 1981. De ove
rige vaart heeft betrekking op sleepvaart, 
zwaar transport, bevoorradingsvaart, 
veerdiensten en management van sche
pen van derden.
De opbrengsten uit vrachtvaart in 1983 
(ƒ 2,7 miljard) daalden ten opzichte van 
1982 met 7% en ten opzichte van 1981 met 
14%. De opbrengsten uit de overige grote 
vaart in 1983 (f  0,7 miljard) verminderden 
ten opzichte van 1982 met 14% en ten

opzichte van 1981 met 1 0 %.
Het blijkt ook dat de vrachtvaart (incl. de 
tankvaart) in het vierde kwartaal van 1983, 
in vergelijking met het vierde kwartaal van 
1982, is aangetrokken. De opbrengsten en 
hoeveelheidsprestaties vertoonden in to
taal een stijging van resp. 9 en 14%.

Sterke teruggang in de Noorse 
scheepsbouw
De waarde van schepen, door Noorse wer
ven in 1983 afgeleverd, bedroeg ca. 557 
miljoen dollar, 237 miljoen minder dan in 
1982. Dit werd verklaard door de voorzitter 
van de National Shipbuilders' Association, 
Idar Ulstein. De exportwaarde van nieuwe 
schepen bedroeg volgens hel Noorse CBS 
in 1982 ongeveer 239 miljoen dollar tegen 
192 miljoen dollar in 1983.
Gedurende 1983 werden schepen met to
taal 66.500 BRT in opdracht gegeven, iets 
meer dan de helft van de hoeveelheid in het 
voorgaande jaar en hierdoor wordt ook het 
totale subsidiebedrag dat beschikbaar was 
gesteld, niet opgebruikt. Ulstein deelde 
mee dat Noorse scheepswerven eind 1983 
een orderportefeuille bezaten van 52 sche
pen met in totaal 139.870 BRT. In de loop 
van 1983 was deze portefeuille met ca. 
44% afgenomen. 87% van dit totaal 
moet in de loop van 1984 worden afge
leverd.
De waarde van reparaties en verbouwin
gen van schepen en boorplatforms be
droeg in 1983 ca. 128 miljoen dollar, tegen 
104 miljoen dollar in 1982. In 1983 werden 
drie booreilanden afgeleverd met een tota
le waarde van ongeveer 256 miljoen dollar. 
Het totaal aantal werknemers bij de leden 
van de National Shipbuilders’ Association 
bedroeg op 1 januari 19.230, waarvan 
3.370 op wachtgeld.
In de nieuwbouwsector vonden 2.720 per
sonen werk, minder dan de helft van het 
aantal dat bij de jaarwisseling 1982/1983 
bij de nieuwbouw werkzaam was, De huidi
ge bezetting van de nieuwbouwsector is 
82% lager dan in de jaren voor de crisis in 
de scheepsbouw.

Wereldscheepsbouw groeit
De activiteiten van de wereldscheepsbouw 
bewegen zich de laatste tijd in een stijgen
de lijn, ondanks het feit dat er voor de 
wereldhandelsvloot als geheel nog steeds 
onvoldoende emplooi is. Het orderbestand 
van de werven is volgens het Institut für 
Seeverkehrswirtschaft in Bremen vanaf 
begin oktober 1983 tot begin januari van dit 
jaar met meer dan drie pet toegenomen. 
Van de 40 scheepsbouwlanden (waaron
der het Oostblok) heeft Japan een aandeel 
van rond 40 pet.
Het totale orderbestand in de wereld
scheepsbouw (eenheden boven 2000 dwt) 
omvatte volgens opgave van het Bremen- 
se instituut aan het begin van dit jaar 47,562 
mln dwt, 1,665 mln dwt of 3,6 pet meer dan 
drie maanden daarvoor. Relatief het groot

ste groeipercentage in opdrachtenvolume 
onder de vergeleken scheepsbouwlanden. 
namelijk 35,9 pet behaalde Denemarken, 
waar de gezamenlijke werven hun order
bestand met 272.000 dwt naar 1,029 mln 
dwt konden verhogen.
Op de tweede plaats komt Zuid-Korea met 
een stijging van 1,383 min of 23,8 pet tot 
7,171 mln dwt. De derde plaats wordt inge
nomen door de Duitse Bondsrepubliek met 
een toename van 152.000 dwt ofwel 20,5 
pet.
Qua relatieve groei komt Japan pas op de 
vierde plaats, met 1,412 mln dwt of 7,9 pet. 
Vijfde is Taiwan met een stijging van
117.000 dwt of 7,4 pet, zesde de VR China 
met een plus van 68,000 dwt of 5,5 pet en de 
zevende plaats wordt ingenomen door Po
len met een toeneming van slechts 27.000 
ofwel 1,8  pet.
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Nieuwbouw bij ’Bolnes’
Motorenfabrlek B.V.
Op 15 mei j.l. werd door de waarnemend 
burgemeester van Krimpen a/d Lek de eer
ste paal geslagen voor een nieuw kantoor
gebouw voor de ’Bolnes’ Motorenfabriek 
op de Zaag’ in Krimpen a/d Lek.
Dit gebouw, dat een totale vloeroppervlak
te krijgt van 1300 m2 verdeeld over 3 eta
ges, wordt geplaatst in het hart van het 
bedrijf.
Het zal huisvesting bieden aan de bedrijfs
leiding en de bedrijfskantoren van de afde
lingen nieuwbouw en reparatie, alsmede 
aan de produktontwikkelings- en projek- 
tenafdelingen. Op de begane grond zal 
bovendien een nieuwe was/kleedgelegen- 
heid voor het produktiepersoneel worden 
ondergebracht.
In 1985 hoopt ’Bolnes’ haar 100-jarig be
staan te vieren. Getracht zal worden, vóór 
de viering van dit feest, in aansluiting op het 
nieuwe kantoorgebouw nog een produktie- 
hal te bouwen met een vloeroppervlakte 
van 1350 m l

Laid up vessels -  lowest total since 
October 1982

Over the last two months nearly six million 
deadweight tonnes representing over a 
hundred vessels have left lay up according 
to the May issue of ’Lloyd’s Monthly List of 
Laid Up Vessels'.
The May 1 figure of 1564 vessels of 77 m 
tonnes is four million tonnes down on the 
April 1 figure. The majority of this reduction 
is in the tanker sector where the figure now 
stands at 62.69 m tonnes (399 vessels) 
compared with 65.21 m tonnes (418 ves
sels) the previous month. The current fi
gure is the lowest since October 1982. 
The dry cargo figures also reflect a similar 
trend, reducing from 12 10  vessels of 15 m 
tonnes to 1165 vessels of 14,3 m tonnes.



„Ik ken een bevoorradingsschip waarvan de 
kapitein wel 5 handles moet bedienen om op 
positie te blijven”

„De man houdt zeker van ambachtelijkheid, 
of hij heeft nog nooit gehoord van het 
’Thrust Remote Control System’ van AEG- 
TELEFUNKEN Marine Service”

Het loont dus altijd de 
moeite kontaktop te 
nemen met 
AEG-TELEFUNKEN.

De Afdeling Scheepsbouw 
is wereldwijd toon
aangevend op het gebied 
van:

• Systeem engineering
• Energie
• Automatisering
• Communicatie
• Data-processing
• Meettechnieken
• Kabeldoorvoeringen met A60 - eert. 
. Technische services
• Turn-key-projecten
• Diversen

AEG-TELEFUNKEN Nederland N.V. Marine Service, Rijnhaven N.Z 45. Postbus 5115,3008 AC ROTTERDAM, Tel 010-8556441206611 (builen Kantoortijd) - Telex 28822

W il HEBBEN 
DE ENEBGIE VOOR 
SNELLE

DE GROTE 3 VOOR UW KOELING
1 VAKMANSCHAP
2 SNELHEID
3 SERVICE

GEBEko

Koeltechnisch Bureau

GEBEKO B.V.
Kommiezenlaan 25 
3125 AM Schiedam 
Telefoon 010 - 150255 
Telex 26258 g b k o

u kunt
dag en nacht 
bij ons aan 
de bel trekken 
voor
elektro-service
reparaties (on- en offshore) 
over de gehele w ereld, 
w ikkelen (procédé Ayrodev), 
toelevering en onderhoud, 
nieuwbouw.

AA de hoop groenpol 
elektrische scheepsinstallaties
De Hoop Groenpol Rotterdam bv, Willingestraat 8, 
telefoon (010) 29 52 00. telex 28220 
lid van ISES



SAF NEDERLAND bv
Postbus 6902. 4802 HX Breda. tel. 076-410080


