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Troubled by fuel separation?

Veel te veel schepen werken met slecht
afgestelde zware brandstofolie-separatoren en veroorzaken daardoor onnodige pro
blemen voor de bem anning en schade aan
kostbare motoren. Voor de w erktuigkun
dige betekent dit vaak het ene alarm na het
andere. N u echter, bestaat er een eenvoudi
ge oplossing van A lfa-Laval, waarmee een
slecht aangepaste separator voorgoed tot
het verleden behoort. H et is een uniek
separatiesysteem ’A lcap’ genaam d. D e Alcap heeft geen soortelijk gewichtringen.
Deze zijn vervangen door een enkele ’flow
control’ ring (boven afgebeeld) welke nooit
hoeft te worden vervangen. Toegepaste
elektronica, in de vorm van een m icropro
cessor en een uiterst accurate ’water trans
ducer’ , zorgen ervoor dat de Alcap separa
tor continu een optim ale reiniging hand
haaft. Deze technische doorbraak betekent
dat voor het eerst zware brandstoffen met
een dichtheid van maximaal 1010 kg/m 3 bij

H ere’s the simple solution.

15°C efficiënt kunnen worden gereinigd.
U kunt hiervan dus profiteren door een
goedkopere, zwaardere brandstof te bun
keren met minder door brandstof veroor
zaakte problem en en besparingen op kost
bare manuren. M inder slijtage aan de mo
tor kan het aantal op voorraad benodigde
reservedelen verminderen, zodat het hier
voor benodigde kapitaal kan worden geher
investeerd in plaats van renteloos aan boord
van een schip te liggen. Bovendien, door
dat Alcap een geheel geautom atiseerd pro
ces is, is toezicht volledig overbodig, en
behoeven goed opgeleide bem anningsle
den geen tijd meer te verspillen met het
maken van aanpassingen voor de dicht
heid, viscositeit en andere factoren van de
zware brandstofolie. D oor de veranderen
de kwaliteit van brandstofolie is Alcap niet
alleen voor nieuwe schepen van vitaal be
lang, ook op bestaande schepen is vervan
ging door Alcap het overwegen meer dan
waard.
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’It is promising to see that during the past
months there has been quite a significant
improvement in the market which is good
news for shipowners, shipbuilders, as well
as machinery and equipment manufactur
ers. First of all I must say that I firmly believe
that it is important to scrap old and obsolete
vessels in order to keep the equilibrium of
supply and demand. We now, in the Far
East, have very large facilities for scrap
ping, especially in countries like Taiwan,
South Korea, People’s Republic of China
and Pakistan. It is my sincere wish to see
more and more old vessels being sent to
the scrap yard, especially now that there
has been a healthy improvement in scrap
prices since the end of 1982 when the scrap
price in the Far East was about U S $ 85 per
light displacement ton; today it is around
US $ 132 per light displacement ton, repre
senting an increase of over 50%. South
Korea has especially expanded its scrap
ping capacity and quite remarkably. Two
yards specially built by Hyuandai Heavy
Industries have a total capacity of about 60
VLCC (or ULCC) per annum which repre
sents about 15 million dwt tons of ships.
Taiwan has a similar capacity for the large
tankers. Both P.R.C. and Pakistan have
increased their scrapping capacity to con
centrate on smaller tonnage. Last year was
the first time that we have been able to see
the total world scrapping capacity com
pared with total world new construction.
Organizations such as IMIF (International
Maritime Industries Forum), Intertanko and
Intercargo have spent a considerable
amount of worthwhile time and effort in
persuading countries to expand their ship
scrapping capacity and owners to scrap
their old vessels. Until world newbuilding
and scrapping has reached an equilibrium
we cannot expect to see a substantial im
provement in the shipping market. I feel
strongly that it is unwise to curb newbuildings as this stops progress. Scrapping is
the only way to achieve equilibrium and
* Speech given by Dr. Frank Chao. President of
Wah Kwong, on the occasion of Sulzer's 150th
Jubilee Diesel Meeting, Winterthur May 15th,
1984.

shipping prosperity. Fortunately we can
see that we are moving in the right direction
and the present slight improvement in the
shipping freight market must partly be con
sidered as a result of the world's scrapping
increase.
The world economy has definitely im
proved since the end of 1982/beginning of
1983 resulting from the improvement in the
US economy. I am particularly pleased to
see that the steel industry has made quite a
remarkable improvement both in Japan
and USA although the picture in Europe is
still gloomy. In 1982 the total steel produc
tion in Japan was about 92 million tons. In
1983 it was 95 million tons and this year it is
estimated to be no less than 100 million
tons. However, it is my opinion that this year
it will exceed 102 million tons. A 10 million
ton increase in steel production in compari
son with 1982 bringing an increase of
approximately 40 million tons of raw mate
rial imports to Japan such as iron ore, coal,
scrap iron, limestone and oil, plus a cargo of
steel products export which amounts to
quite a substantial part of the total trans
portation of the world. This only represents
an increase in transportation for one indus
try for one country only, and we can readily
see how important the world economic re
covery is to our industry.
From my own records and statistics more
than 90% of the world VLCC’s were built
before 1975 which means that by next year
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more than 90% ol VLCC's in the world will
be over 10 years old. By 1987 more than
90% of the world's VLCC's will be over 12
years old and will have to go through their
third special survey. The stringent regula
tions imposed internationally such as
SOLAS Convention, MARPOL Convention
and US Coast Guard Regulations mean
that all large tankers will have to be fitted
with equipment such as inert gas system
(IGS), segregated ballast tanks (SBT) and
crude oil washing (COW). All this is expen
sive and for old vessels not fully equipped it
will become extremely expensive to retro
fit and in many cases may not be econo
mically viable. This is one of the reasons for
the large amount of scrapping of large tank
ers which I mentioned earlier, and my
personal view is that the majority of the very
large tankers, especially those fitted with
steam turbine engines which are being laid
up now, will never trade again. It is interest
ing to see that for the first time since 1974 a
number of VLCC enquiries have gone back
to the Japanese and Korean shipyards. As
a matter of fact there are already some
VLCC orders placed by some Japanese oil
companies at Japanese yards. I am fully
convinced that with more large tankers
being scrapped with very few VLCC's
under order and the world economic recov
ery, there will be substantial tanker recov
ery by the end of this year or next year.
Under any circumstances we shall see a
very healthy tanker market by 1986/87. The
same situation also prevails for the small
product tankers, more than half of the fleet
in the world are over 10 years of age; that is
built before 1974 and requiring replace
ment in the future. Therefore I can foresee
that there will be improved freight for this
type of vessel and also new tonnage to be
ordered in the near future.
The dry cargo market has also shown good
signs of improvement during the past two
months. It is the first time since early 1981
that we have seen more cargo fixtures and

Een kranige prestatie
Na de levering van twee zeewaardige ponton-kranendoorM.A.N. te Neurenberg aan
de Saoedi Arabische havens Jeddah en
Dammam volgde eind vorig jaar de levering
van nog eens drie kranen voor de havens
van Jeddah, Jubail en Gizan. Daar deze
kranen zeewaardig met een eigen voortstuwingsinstallatie
gebouwd
werden,
voeren zij op eigen kracht naar hun plaats
van bestemming. De drie kranen, met een
hefvermogen van 200 ton bij een vlucht van
15,5 meter en een hefvermogen van 100
ton bij een vlucht van 35 meter maakten
met hun drie Voith-Schneider-Propellers,
aangedreven door drie 800 kW dieselmo
toren een snelheid van 8 knopen.
Dr. Ir. K. J. Saurwalt

healthier rates being paid. Now we can
actually fix large size bulk carriers or OBO's
at reasonable rates. This time last year it
was practically impossible to fix any large
bulk carrier of over 100 000 tdw. Today we
can fix at a reasonable rate in comparison
with last year. A very positive indication is
that a number of orders for large bulk car
riers and OBO’s are being placed in Japan
and Korea. For the first time we have seen
that there is congestion in the Lakes' and
the larger dry cargo ships are getting much
better rates. Even Panamax' bulk carriers,
the 60 000 tonners, which at one time
everybody considered to be the most overtonnaged type, are getting more reason
able rates. Last summary they were fixed
around US $ 3500 per day but recent fix
tures have been made at US $ 7500 which
is a remarkable improvement. Although
this is still a poor rate as it is not enough to
cover interest and amortisation cost, it is at
least a much better rate and one at which
the owner can survive. Strangely enough
we have even seen some owners placing
orders for new 'Panamax' at Korean ship
yards.
New orders mean newbuildings and new
engines, which is good news for Sulzer
Brothers. Today steam turbine engines will

have difficulty in competing with marine
diesel engines in fuel consumption. Since
the oil crisis at the end of 1973, we have
seen substantial improvement of the speci
fic fuel consumption of marine diesel en
gines. In the late 1960’s/early 1970 s we
were talking generally of 152g/bhph. Today
I understand the figures are below
120g/bhph representing an improvement
of about 25% in specific fuel consumption.
This is a substantial improvement especial
ly as the fuel oil price has increased from the
low level of about US $ 12 per ton to today’s
price of about US $ 180 per ton, which
represents an increase of about 15 times.
The marine diesel engine manufacturers
have made a substantial and important
contribution to the marine world by reduc
ing fuel consumption. Today marine diesel
engines are definitely still the most
economical and reliable way of generating
power from fuel. I must congratulate Sulzer
Brothers for being the leaders in this field
and for their contribution to the marine
world and shipping as a whole. At their
150th anniversary celebration I would like
especially to deliver this message; in
wishing Sulzer Brothers a very prosperous
future and further improvement of the
diesel engines’.
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Weerstand, stabiliteit en snelheid van zeiljachten*
door: Prof. ir. J. Gerritsma**

Deel 2
3.

PRESTATIEBEREKENING

3.1. Zeilkracht coëfficiënten
Voor de bepaling van zeilkrachtcoëfficiënten zijn ware grootte
proeven uitgevoerd met het 49' jacht ’Bay Bea' in de U.S. en met
een Standfast 40' Nederland [8, 9],
In beide gevallen zijn alle koersen ten opzichte van de ware
windrichting beschouwd, in tegenstelling tot Davidson’s proeven
met de ’Gimcrack’ waarbij alléén coëfficiënten voor de aan de
windse koersen zijn bepaald, De ’Standfast’ was voorzien van een
verticale gyroscoop voor de meting van de hellingshoek en een
potentiometer om de roerhoek te meten. De windrichting en de
windsnelheidsmeters waren in een windtunnel geijkt en de watersnelheidsmeter is op een bekende afstand in stroomloos water
geijkt. Elk van deze vijf meet-grootheden werd over een tijdsinter
val van vijf minuten gemiddeld.
In totaal kwamen 114 van deze metingen ter beschikking, waarbij
windsnelheden tot 26 knopen en een grote variatie van zeilvoering
voorkwamen.
Een schaalmodel van de 'Standfast 40’ is beproefd in overeen
komstige condities ten aanzien van snelheid, helling en roerhoek.
Die overeenkomstige conditie houdt in dat bij een bepaalde snel
heid en hellingshoek, de drifthoek van het model overeenkomt met
die van het jacht, afgezien van eventueel schaaleffect. Daarbij
moet uiteraard de stabiliteit van het model de juiste schaalwaarde
hebben [8].
De gemeten dwarskracht en weerstand zijn ook in dit geval uitge
drukt in veeltermen, zoals eerder besproken, maar deze veelter
men bevatten nu óók de roerhoek als variabele.
Met deze uitdrukkingen zijn voor elke ware-grootte run, gekarak
teriseerd door snelheid, helling, drift en roerhoek de daarbij beho
rende dwarskracht en weerstand van het jacht bepaald, die gelijk
zijn aan respectievelijk de hellende - en voortstuwende zeilkracht,
zie Figuur 18.
Daarbij is verondersteld dat de beschouwde meettoestand zo
goed mogelijk stationair was.
De zeilkrachtcoëfficiënten zijn genormaliseerd met het gezamen
lijk oppervlak van grootzeil en voordriehoek Sa en de schijnbare
windsnelheid VAW:

Fh

cos

$

F^cos 0

Figuur 18: Krachten en momenten werkend op een zeiljacht.
zeilwisselingen. Dat is nodig om een bepaalde maximale hel
lingshoek niet te overschrijden, of wanneer de snelheid van het
jacht niet optimaal is.
Deze veranderingen kunnen geïntroduceerd worden door een
reeffunctie r, waarvoor geldt:
( S A)ettectiel

r SA

(22 )

(Zce + D4LWL)enoc,iei = r (Zce + D4Lw l)
CH =
’ / 2 p AV | WS A

C

r

(21 )

=

V2pAV |wSA
Er wordt op gewezen dat het werkelijk zeiloppervlak aanzienlijk
kan afwijken van SA door gebruik van spinnaker e.d., maar voor
een prestatie analyse wordt aangenomen, dat verandering van het
zeiloppervlak door zeilwisselingen voor vergelijkbare schepen in
dezelfde verhouding staat tot het referentie-oppervlak.
De zeilkrachtcoëfficiënten zijn als functie van de hellingshoek en
de schijnbare windhoek gegeven in de Figuren 19 en 20.
In vergelijking met de ’Gimcrack’ metingen is de voortstuwende
zeilkracht bij de aan de windse koers volgens de Bay-BeaStandfast’ proeven ongeveer 20% groter, hetgeen toe te schrijven
is aan de verbeterde vorm van de moderne jachtzeilen.
De zeilkrachtcoëfficiënten in de Figuren 19 en 20 zijn lineair afhan
kelijk van de hellingshoek.
Als de windsterkte toeneemt zullen bij een bepaalde grens de
zeilkrachtcoëfficiënten veranderen als gevolg van verandering
van de vorm van de zeilen (door vlak trekken) door reven en door

Omdat zeilkrachten evenredig zijn met het product van de
zeilkrachtcoëfficiënt en het zeiloppervlak is het bij vormverande
ring of reven van het zeil om het even of de coëfficiënt of het
oppervlak gereduceerd wordt door de reeffunctie. Daarbij wordt
aangenomen dat de voortstuwende en hellende zeilkrachten in
dezelfde mate worden beïnvloed, hetgeen als volgt enigszins te
rechtvaardigen is. Als de zeilen vlak getrokken worden om hun lift
coëfficiënt te reduceren dan zal de geïnduceerde weerstand ver
minderen (D0i -s- Cf) zodat de verhouding voortstuwende kracht/
hellende kracht groter wordt. De geïnduceerde weerstand neemt
echter toe als de hoogte van het zeilplan verkleind wordt door
reven of zeilwisseling, zodat de verhouding voortstuwende kracht/
hellende kracht kleiner wordt. De effecten van reven en vlaktrekken kunnen elkaar dus opheffen.
* Voordracht gehouden voor de afd. Rotterdam van de Ned. Ver. v.
Technici op Scheepvaartgebied, de leden van de Sectie voor
Scheepstechniek van het Klvl en het Scheepsbouwkundig Gezelschap
William Fraude' op 12 apr. '84 te Rotterdam en voor de afd. Groningen van
de NVTS op 15 mrt. 84
** Hoogleraar bij de afd. Maritieme Techniek van de TH Delft.
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Figuur 20: Coëfficiënt voortstuwende zeilkracht.
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Figuur 19: Coëfficiënt hellende zeilkracht.

Een iets andere methode om de zeilkrachtcoëfficiënten bij het
berekenen van een polair snelheidsdiagram te definiëren is door
Kerwin en Newman gebruikt [24],
De lift- en weerstandscoëfficiënten van een zeilplan worden be
trokken op de schijnbare windhoek en de schijnbare windsnelheid
beiden gedefinieerd in een vlak loodrecht op de mast.
In de prestatie berekening wordt ook een stabiliserend moment
door het gewicht van de bemanning in rekening gebracht nl.,
waarbij het aantal personen gelijk is ? Lwl (nt) en de horizontale
dwarsscheepse verschuiving 0,4 BWl cos (p.
De parisitaire weerstandscoëfficiënt van mast. tuigage en het bovenwatergedeelte van de romp is 0,097/r2.
In Figuur 21 is het polaire diagram van lift en weerstandscoëf
ficiënten gegeven, zoals gebruikt in [24].
3.2. Het polaire snelheidsdiagram
In een polair snelheidsdiagram wordt de snelheid van een jacht
gegeven als functie van de ware windsnelheid en de ware wind
hoek. Om een dergelijk diagram te bepalen moet het evenwicht in
zeilende conditie bepaald worden, waarbij de voortstuwende
zeilkracht gelijk is aan de weerstand van het jacht en het hellende
moment veroorzaakt doordat de zeilkracht gelijk is aan het dwars
scheeps stabiliteitsmoment. Dat is een iteratief proces, want de
onbekende scheepssnelheid Vs moet vectoriaal opgeteld worden
bij de werkelijke windsnelheid om de schijnbare windsnelheid, en
daarmee de zeilkrachten te kunnen bepalen.
Een voorbeeld van een berekende sneiheidspolaire voor een 32'
jacht is gegeven in Figuur 22.
Voor dit voorbeeld zijn de benaderingen voor de dwarskracht en
de weerstand in gehelde toestand gebruikt, zoals gegeven door de
formules 15 t/m 19.

Figuur 21: Lift-weerstandskarakteristiek van de zeilkrachten.
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Figuur 22: Snelheidspolaire 32' jacht.

Het is uiteraard mogelijk om meer gedetailleerde gegevens te
gebruiken, bijvoorbeeld afkomstig uit een modelproef voor het
beschouwde ontwerp. Uit een vergelijking met berekeningen,
waarbij de besproken benaderingen zijn gebruikt, is in vele geval
len gebleken dat de verschillen in de snelheidspolairen zéér gering
zijn. De benaderingen zijn nuttig in het ontwerpstadium om de
invloed van veranderingen in het ontwerp ten aanzien van slankheidsgraad, stabiliteit, zeiloppervlak e.d. te analyseren.
4. TOEPASSING VAN PRESTATIEBEREKENINGEN
4.1. De invloed van zeegang
De invloed van zeegang op de snelheid van een zeiljacht kan
aanzienlijk zijn. Modelproeven in enkelvoudige golven tonen aan
dat bij resonantie van de stampbeweging de weerstand vele malen
groter wordt dan de stilwaterweerstand. Figuur 23 geeft die
weerstandstoename, gebaseerd op modelproeven, voor een 'I 2
ton wedstrijdjacht.
Hoewel enkelvoudige golven op zee niet voorkomen, toont deze
figuur dat na een paar’resonantie’ golven het jacht weinig snelheid
overhoudt door de sterk toegenomen weerstand. Een redelijk
nauwkeurige berekening van de stamp- en dompbeweging van
een jacht in enkelvoudige golven is mogelijk door toepassing van
de zgn. striptheorie, zoals uit een vergelijking met modelproeven
met een tweetal jachten ( 'k ton, 12 meter) is gebleken. Dat geldt
óók voor de extra weerstand in golven, zie Figuur 24.
De weerstandstoename in onregelmatige golven kan bepaald
worden door superpositie van de extra weerstand van de samen
stellende enkelvoudige golfcomponenten [16].
De weerstand in zeegang blijkt vrij sterk afhankelijk te zijn van het
langscheepsmassatraagheidsmoment van het jacht.

Wave length ----- ► m

Figuur 24: Stampen, dompen en weerstand in enkelvoudige
golven (Valiant).

3 5 m/s

design I
design I
design H I

‘ —

1

MODEL nr

Significant wave height

Figuur 25: Systematische serie voor de bepaling van weerstand
in golven.
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Figuur 27: Speed-made-good in onregelmatige golven,
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Figuur 26: Extra weerstand in onregelmatige golven.

Voor een drietal systematisch gevarieerde rompvormen is die
weerstandstoename in zeegang berekend voor drie langstraagheidsstralen te weten 23%, 25% en 27% van de lengte. Er zijn
daarbij vier golfspectra beschouwd.
De lijnen van de drie variaties zijn gegeven in Figuur 25. Bij een
waterlijnlengte van 10 meter zijn de massa's van het deplacement
respectievelijk 8207, 9759 en 11443 kg. In Figuur 26 is de extra
weerstand in onregelmatige golven bij een snelheid van 6,7 kno
pen gegeven als functie van de significante golfhoogte en de
traagheidsstraalverhouding ky/Lo*. De significante golfhoogte
varieerde daarbij van 1,1 meter tot 2,9 meter.
Met behulp van een prestatieberekening is vervolgens de 'speed
made good' berekend voor een windsnelheid va n3 ,5 ;7 e n 1 0 m/s,
waarbij de extra weerstand in zeegang bij de stilwaterweerstand is
opgeteld (kyy = 0,25 L qa), zie Figuur 27.

Uit Figuur 26 blijkt dat concentratie van gewicht in het midden van
het jacht in alle gevallen voordelig is en uit Figuur 27 valt af te
leiden dat het lichte jacht de grootste speed made good heeft.
Uit een berekening van de domp- en stampbewegingen bleek
verder dat de grootte van het deplacement weinig invloed heeft op
de dompbeweging, maar het stampen neemt toe met toenemend
deplacement.
Tenslotte geeft Figuur 28 voor het lichtste jacht de optimale hoek
aan de wind in zeegang.
Als de weerstand door zeegang toeneemt dan neemt deze hoek
aanzienlijk toe. De berekende waarden komen goed overeen met
praktijkervaringen.
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Figuur 29: Kiel-roer variaties ‘Stormy’.
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Figuur 28: Optimale hoek aan de wind in onregelmatige golven.
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4.2. Kielvormen
De vorm van de kiel, in combinatie met het roer bepaalt in belang
rijke mate de speed made good. De mogelijke variaties bij één
ontwerp zijn vaak beperkt, bijvoorbeeld door diepgangsbeperking.
Als voorbeeld van de toepassing van tankproeven gecombineerd
met een prestatieberekening worden de resultaten van een viertal
kiel - roer configuraties voor de ’Stormy' (ontwerp van de Stadt)
gegeven, zie Figuur 29. De weerstand rechtop voor de vier varia
ties was vrijwel gelijk, maar aan de wind bleek kiel IV de beste
prestatie te leveren.
Kiel I is het oorspronkelijke ontwerp: een tamelijk dikke bulb aan
een relatief dunne kiel. Er is een ondiepe lange scheg tussen kiel
en roer aanwezig.
Kiel II heeft een langere en slankere bulb, een iets grotere aspectverhouding en een trimflap. Kiel III heeft geen bulb, een groter
oppervlak en dikte in verband met de vereiste hoeveelheid ballast.
Kiel IV heeft een nog dikker profiel en een trimflap van 25%
koordelengte.
Bovendien is de ondiepe scheg hier weggelaten.
De kwaliteit van de kielen is vergeleken in Tabel III voor een
hellingshoek van 20 graden, een dwarskracht van 6828 N en een
snelheid van 7,5 knopen.
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Tabel III: Vergelijking van vier kielen
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Speed made good in meters per second
Totale weerstand
dwarskracht/weerstand
drifthoek
schijnbare windhoek
ware windhoek

Kiel I

Kiel II

Kiel III

Kiel IV

2472
2,76
5,6°
28,1°
39,1°

2492
2,74
5,3°
28,2°
39,1°

2394
2,85
5,6°
27,5°
38,3°

2325
2,94
3,1°
27,1°
37,3°

Figuur 30: Speed-made-good (aan de wind) voor kiel I en IV.

Bij de kielen II en IV zijn flapuitslagen van 4°, 6° en 8Ü bij res
pectievelijk 10°, 20° en 30° hellingshoek toegepast. Een goed
gedimensioneerde flap heeft een belangrijke invloed op de drifthoek bij het aan de wind varen, zoals blijkt uit Tabel IV.

Tabel iV: öritthoeken
Heiisngshoek
W
2 0
m

m Kerwin, J.E., A velocity predcfion program te r ocean fa o n g yactts,

Kief i

Kief B

Kief ill

Kiel i¥

3,8'
5.4'
8,3"

3,5'
4,8
8,7*

3 .8
5,7*
9,2°

2,1
3,2"
e ,r

Er wordt opgemerkt dat de vergelijkende proeven zijn uitgevoerd
met hel roer m' de middenstand, in het aigemeen zat de defthoek
door roeryslsfag kleiner zijn dan de waarden m Tadat SV maar de
invloed daarvan op een vergelijking van de speed made good is
over hel algemeen kiem ft Of.
Een vergelijking van de speed made good voor de Stormy met
Met I en IV Is gegeven in Figuur 30
Deze beide voorbeelden z|n willekeurig gekozen uit een reeks van
toepassingen die voor het ontwerp van zeiljachten bruikbaar zijn
gebleken,
Zoals in de inleiding werd gezegd kunnen de prestatieberekeningen óók gebruikt worden voor de berekening van de handicap bij
zeilwedstrijden, tn de V.S, is een dergelijke ontwikkeling gaande,
waarbij men onder andere uitgaat van het lijnenpian var? het jacht
Er zijn methoden ontwikkeld om het lijnenpian van een jacht da t op
de wal staat te bepalen met behulp van spedaai ontwikkelde
meetapparatuur. Het berekenen van het polaire sneihedsdiagram
voor een bepaald jacht met een gegeven zeilpïan en een gegeven
aansvangsstabütaft is dan slechte een kwestie van computertijd
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HET GROTE SUCCES VAN DE
CATERPILLAR 3500-SERIE.

We schrijven eind 1983. Am per twee jaar na de introductie
van de Caterpillar 3500-serie constateren we een groot succes:
ruim vijfendertig motoren vonden hun weg naar de meest uit
eenlopende toepassingen: Rijn-binnenvaartschepen, duwboten,
sleepboten, coasters, zeegaande jachten, hopperzuigers/zandpomp- aandrijvingen en generatorsets.
Louter en alleen op grond van hun veelbelovende specifi
caties zoals duidelijke brandstofbesparmg, laag geluidsniveau,
ruime cylinderinhoud.
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Caterpillar 3500-serie voor u kan betekenen. Bel ons even voor
meer informatie: 0 2 0 - 5 829111. Verkoop Scheepvaart:
0 7 8 -1 5 0 5 5 5 .
Geveke Motoren en Grondverzet B.V., Sector Motoren,
Kabelweg 25, Postbus 12 25,10 00 BE Amsterdam. Telex 15515.
Afdeling Service en Verkoop
Scheepvaart, Ketelweg 20,
y “ V C I \ C
Postbus 61, 3 3 5 0 AB Papen- K j h
drecht. Telex 29401.

motoren

De Caterpillar 3500-serie
blijkt alle bij de introductie
aangekondigde pluspunten in de
praktijk ruim schoots te overtref
fen en dat is opnieuw een bewijs

Caterpillar, Cat en [0 zijn handels v^n de kwaliteit en de zuinigheid
merken van Caterpillar Tractor Co.
van Caterpillar.

GEVEKE PLUS-

tïT ï

Het succes van de 3500-serie is natuurlijk ook te danken
aan het Plus-Pakket: 't totaal aan advies en begeleiding vóór,
tijdens en na de aanschaf van uw Caterpillar motor. Ook dat is
een zekerheid die kosten spaart.
We willen u graag vertellen wat het grote succes van de

CATERPILLAR EN HET GEVEKE PLUS-PAKKET.
ZEKERHEID DIE KOSTEN SPAART.

Wil HEBBEN
BE ENERGIE VOOR
SNELLE

reparaties (on- en offshore)
over de gehele wereld,
w ikkelen (procédé Ayrodev),
toelevering en onderhoud,
nieuwbouw.

KLEIN BEDRIJF
GROOT IN KOELING
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Koeltechmsch Bureau
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DEUTZ MOTOREN BV.

u kunt
dag en nacht
bij ons aan
de bel trekken
voor
elektro-service

de hoop groenpol
- elektrische scheepsinstallaties

GEBEKO B.V.

De Hoop Groenpol Rotterdam bv, Willingestraat 8,

Kommiezenlaan 25
3125 AM Schiedam
Telefoon 010 - 150255
Telex 26258 gbko

telefoon (010) 29 52 00, telex 28220
lid van ISES

Sluisjesdijk 145. Rotterdam
Tel. 010-298544

IJmuiden
Tel. 02550-11547

Harlingen
Tel. 05178-7025

FIRE PROTECTION SYSTEMS
Fire and smoke detection.
Fire fighting. Fire extinguishing. Gas detection.
Explosion suppression. System design, supply, service.

OFFSHORE AND MARINE EQUIPMENT
Atlas Danmark, freshwater generators and incinerators.
Airscrew Howden, fans and accessoiries.
C.J.C., Lub.-/fuel oil conditioning units.
CompAir (Reavell/Broomwade), compressors.

inham b.v.

the netherlands

p.o. box 399 3300 aj dordrecht phone (0)78-145400 telex 29298
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En t komt er ook vaak op aan.
Scheepsmotoren, aggregaten en
andere diesel aangedreven werk
tuigen aan boord worden soms zwaar
op de proef gesteld.
Bedrijfszekerheid is dan ook een
eerste vereiste. Deutz biedt die
zekerheid. Heeft al meer dan honderd
jaar ervaring op dit gebied.
Levert van 2,7 pk (2kW) luchtgekoelde tot 10.000 pk (7353kW)
watergekoelde dieselmotoren van
gerenommeerde kwaliteit. Is een
begrip in vele sektoren ais landbouw,
scheepvaart en industrie.
Ook op het gebied van service
weet Deutz waar t op aankomt,
De onderdelen- en ruilmotoren-voorziening alsmede het algemene
reparatie- en onderhoudsgebeuren is
perfekt geregeld.

Deutzmatoren

o va a l te r w ereld
IKHD1
DEUTZ

TANDWIELOVERBRENGINGEN
N E D E R L A N D S F A B R IK A A T

Tandwieloverbrengingen van Conrad vindt u o.a. in:
• baggerwerktuigen • scheepsmotoren
• pompen • kranen
• turbine-aandrijvingen • radio telescopen.
B.V. Machinebouw Conrad-Stork
Postbus 1551,2003 BP HAARLEM
Telefoon (023) 3191701 Telex41048 bvmcs nl

rnembet of GROOT1NT BV

sloepenwerf

Poly-Rep B.V.
v/h P. de Hoop & Zn B.V.
M iddelland 39
Postbus 2045
2930 AA
Krim pen a/d Lek

’YMUIDEN’
DECKMACHINERY
For:
- MARITIME
- NAVAL APPLICATIONS

Tel.: 0 1 8 0 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 brandslang kasten.
Schildersvlotten.
Wij maken U offerte voor reparatie aan redding
boten bij ligplaats binnen:
- Nederland.
- België.
- Duitsland.

A6

- TOWING
- DREDGING
- OFFSHORE

ENGINEERING WORKS
’YMUIDEN’
YMUIDEN-HOLLAND
P.O. Box 28
TEL. 02550-12748
TELEX 41315

Een methode voor de evaluatie van kapitaalsintensieve
investeringsproblematieken*
door: ir. G. C. F. de Wit**

Toepassing op de zeescheepvaart
Inleiding
Het probleem waar een reder zich voor
gesteld ziet als hij zijn vloot wil uitbreiden
luidt: moet hij een schip kopen of huren en
indien hij tot het eerste besluit moet het dan
nieuwbouw zijn of koopt hij een tweede
hands schip?
De eerste keuze is fundamenteler dan de
tweede. Immers deze heeft effect op de
verhouding eigen/gecharterde tonnage.
De oplossing is evenredig gecompliceer
der. Als eerste wordt relatief uitgebreid de
tweede keuze besproken. De keuze kopen
of huren komt aan het slot van dit artikel
aan de orde.
Financiële analyse, risicoanalyse
Meestal zijn als besluitvormingscriteria,
rendement en risico bepalend.
Als financiële analyse wordt veelal de Net
Present Value (NPV) methode gehan
teerd. Deze houdt rekening met de ’tijds
waarde’ van geld. In geval van een keuze
kan gewerkt worden met een verschil NPV.
Er wordt dan geen inzicht meer verkregen
in de rentabiliteit van de alternatieven maar
juist wel in hun verschil.

(A) NPV = 2; (A) CF, (1 + RV)-<
(A) NPV = (verschil) Net Present Value
(A) CF| = (verschil) Cash Flow
RV
i

= Rentevoet
= Jaar

Voor de risicoanalyse is niet zo direkt een
geschikte methode beschikbaar. Veel zijn
bewerkelijk en/of moeilijk interpreteerbaar
(gevoeligheids analysen) terwijl andere
vaak verweven zijn met de financiële ana
lyse (pay-back methode). Er wordt dan
noch een zuiver financieel beeld noch een
zuiver beeld van risico's verkregen.
Een cash-flow simulatie biedt veel voor
delen. Door kansen in verdelingen vorm te
geven en aldus in een (mini-)computer op
te slaan en een groot aantal NPV's even
eens computermatig te berekenen wordt
een eenvoudig te hanteren methode ge
formuleerd met een duidelijke representa
tie van risico en rentabiliteit.
De methode
Als mogelijke verdelingen worden de vol
gende figuren gepresenteerd: extreem
linkse (1.1 t/m 1.8), linkse (2.1 t/m 2.8) en
symmetrische (3.1 t/m 3.8) verdelingen.
De rechtse (4.1 t/m 4.8) en extreem recht
se (5.1 t/m 5.8) verdelingen volgen door
lijnsymmetrische spiegeling van de linkse
en extreem linkse, en worden derhalve
niet afgebeeld.
Als mogelijke variabelen worden alle be
langrijke investeringselementen genomen,
Gedacht kan worden aan:
- variabelen zonder verdeling: looptijd (L),
rentevoet (RV).
- startvariabelen met verdeling (nieuw

schip = N, tweedehandsschip = T): in
vestering (IN, IT), bemanningskosten
(BN, BT), voorraad- en proviandkosten
(VN, VT), onderhoud- en reparatiekos
ten (QN. QT), laad- en loskosten (LN,
LT), verzekeringskosten (AN, AT), rest
waarden (WN, WT).
- variabelen voor de aanpassing van de
startvariabelen, met verdeling: jaarlijkse
prijsontwikkeling van de beman
ningskosten (BD), jaarlijkse prijsontwik
keling van de voorraad- en pro
viandkosten (V D ),. . . (QD)
(LD ),. . ,
(AD).
Deze variabelen worden ondergebracht in
het model waarna voor invulling van de
variabelen met verdeling de volgende pro
cedure wordt doorlopen (voorbeeld): De fi
nanciële afdeling van een rederij verwacht
dat de jaarlijkse verzekeringskosten voor
een nieuw schip niet minder zuilen bedra* Dit artikel is een korte samenvatting van de
rapporten 'Een cash-flow simulatie als financiële
risicoanalyse voor de keuze tussen tweedehandsschepen en nieuwbouwschepen' en
'Twee risicoanalysen voor een scheepvaart
bedrijf' welke in het kader van het afstuderen van
de auteur aan de TH-Delft (vakgroep Rederijkunde) verschenen.
“ Werkzaam bij de Nederlandse Raad voor
Zeeonderzoek (NRZ) alwaar hij zorg draagt voor
de planning en coördinatie van de oceanograflsche expedities alsmede voor het beheer van de
kapitaalgoederen van de Raad.
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gen dan 60 en niet meer dan 100. Het
meest waarschijnlijk achtten zij het bedrag
80 met een kans van 70%. Aan de com
puter aangeboden (AN = 60-80(70)-100)
levert dit de passende verdeling AN. Ana
loog bepalen zij voor de jaarlijkse prijsont
wikkeling van de verzekeringskosten de
cijfers AD = 1—5(50)—9 waarbij de verde
ling AD wordt gevormd.
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Conform bovenstaande bepaalt de be
wuste afdeling de overige gegevens van
project N en project T. Zij stelt bovendien
de looptijd op 4 jaar en de rentevoet op
10%. Aldus komt men tot de nevenstaande
tabel, waarmee dus eveneens de verdelin
gen zijn vastgelegd.
Omdat alle benodigde gegevens nu be
kend zijn kan de berekening starten. We
laten de computer at random een getal tus
sen 0 en 100 kiezen. Met behulp van de at
random getallen bepaalt hij aan de hand
van de verdelingen de hoogte van de be
dragen van de investeringselementen met
welke hij de NPV’s berekent. Een at ran
dom getal van 20 zal voor een NPV bere
kening voor bijvoorbeeld de verzekerings
kosten van project N betekenen dat deze
gesteld worden op 80 en voor bijvoorbeeld
de jaarlijkse aanpassing hiervan op 3,4%.
Indien men meent dat er een relatie bestaat
tussen de verzekeringskosten van project
N en T dan kan men voor de bepaling van
deze kosten van project T hetzelfde at ran
dom getal handhaven. Dat zou betekenen
dat voor deze NPV berekening de verze
keringskosten van project T gesteld wor
den op 160, Men kan uiteraard ook een
ander at random getal laten kiezen zodat
geen relatie bestaat (bijvoorbeeld ten aan
zien van reparatiekosten).
Het resultaat en de conclusies van
een toepassing
Het is een voorwaarde voor de methode
dat een groot aantal NPV berekeningen
wordt gedaan. Het resultaat, een groot
aantal NPV's, dient gepresenteerd te wor
den door verdeling in klassen en/of in een
histogram. Project N tegenover T levert (na
100 NPV berekeningen) (zie nevenstaan
de tabel en grafiek);
De keuze zal dus op project N moeten val
len (er is maar ca. 10% kans dat project T
beter rendeert).
Beschreven methode is toegepast op de
scheepvaart van de ASEAN-landen. Ge
rekend is voor een aantal alternatieven. Zij
betroffen 1000 DWT en 4000 DWT generalcargo schepen over een route van 1100
mijl (v.v.). De samenvattende conclusies
waren (globaal):
- Het huidige prijspeil van nieuwe sche
pen is te hoog voor de ASEAN-landen.
Zij komen door de daar gebruikelijke
dispatch snelheden en relatief korte
vaarafstanden niet tot hun recht.
- Zeer eenvoudig uitgevoerde nieuwe
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schepen kunnen concurrerend zijn als
hun bouwkosten dan ruim 20% lager
liggen.
- Als nieuwe schepen op de ene of andere
manier zo uitgevoerd kunnen worden
dat zij ten opzichte van het oudere schip
sneller geladen en gelost kunnen wor
den (en dat ook daadwerkelijk worden)
dan zijn zij voordeliger.
De analyse huren of kopen.
Ten aanzien van de keuzeproblematiek
huren of kopen kan gesteld worden dat
deze deels analoog aan bovenstaande kan
worden opgelost. Men vervangt project T
(tweedehands) door project H (huren). De

investeringselementen van project T ver
vallen ten gunste van een kostenpost huur.
Dit is echter alleen juist ais de rederij niet al
meer schepen heeft varen. Is dit wel het
geval dan komt de methode immers tot de
eensluidende conclusie: alle schepen in
eigendom of alle schepen in huur. Dit is
uiterst onwaarschijnlijk. Eigen schepen zijn
meestal meer continu wat betreft hun kos
ten, terwijl schepen in huur risicobeperkend zijn ten aanzien van inzakkend ladingaanbod. De methodiek is dus slechts
een element in het hele krachtenveld.
De bepaling van de optimale verhouding
eigen/gecharterde tonnage van een lijn
dienst is dermate complex dat dit analy-
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Besluitvormingsmatrix
tisch onoplosbaar lijkt. Gekozen is derhal
ve voor de bouw van een systeemdynamisch model (tijd = basisvariabele) welke
via trial and error tot een oplossing komt.
Het model, een nabootsing van de wer
kelijkheid op computer, bevat de belangrij
ke variabelen en hun onderlinge relaties.
Globaal zijn de volgende deelgebieden
ondergebracht: ladingaanbod (vrij en
pool), lading capaciteit (eigen en gechar
terd), inkomsten, kosten, prijzen, investe
ringen, rendement, risico. Op dit model (in
Dynamo III) wordt niet verder ingegaan,
immers het is bijzonder gecompliceerd en
niet meer dan een nabootsing van de wer
kelijkheid. Wel is interessant de opname
van de in het eerste deel van dit artikel
ontwikkelde methode in dit model.
Genoemde methode is ingebouwd door
middel van een besluitvormingsmatrix. De

elementen zijn rendement en risico (als
gemiddelde over de voorgaande jaren
waarbij risico is gelijk aan variantie van
rendement), en kaspositie en gevraagde
zekerheid (als momentopname).
Een en ander kan het gemakkelijkst aan de
hand van een voorbeeld worden toegelicht.
Tijdens een simulatie (gesimuleerd is over
20 jaar) worden de deelgebieden lading
aanbod en ladingcapaciteit positief uit
evenwicht gebracht. De ladingcapaciteit
moet dus worden opgevoerd. De kasposi
tie op dat tijdstip is 20 mln., het rendement
14% en het risico 0,02. De besluitvor
mingsmatrix vraagt nu een zekerheid van
60%. Vervolgens worden de NPV bereke
ningen gestart en als beschreven ge
groepeerd. Afhankelijk of het resultaat een
grotere of kleinere waarde dan 60% ten

gunste van een eigen schip laat zien, wordt
een eigen of gecharterd schip aan de vloot
toegevoegd. Aldus komen genoemde
deelgebieden weer in evenwicht.
Met het beschreven model is 81 maal gesi
muleerd door systematische variatie van
ladingaanbod, prijzen, toekomstprognosen en vlootpolicy, De resultaten werden
geanaliseerd door onderlinge vergelijking
van verwachting en standaard afwijking
van winst, rendement en kaspositie. De
conclusie was dat binnen de gestelde
randvoorwaarden (het onderzoek betrof
een enkele (in omvang beperkte) lijndienst
van een middelgrote Nederlandse rederij)
de optimale verhouding eigen/gecharterde
tonnage 50/50 is. Deze verhouding garan
deerde goede resultaten bij, calamiteiten
uitgesloten, laag risico.

Jaaroverzicht Nederlandse scheepsbouw
en scheepsreparatie in 1983
C E B O S IN E
Nieuwe crisis in de zeescheepsnieuwbouw
Het jaar 1983 was zowel voor de scheepsnieuwbouw als voor de scheepsreparatie
een somber jaar.
In het najaar van het verslagjaar verkeerde
menige kleine en middelgrote scheepswerf
in de omstandigheid, dat bij het tewaterlaten van het laatste schip nog geen vervolgorder was geboekt.
In de laatste twee maanden van 1983
kwam daarin een lichte verbetering.
De bouw van binnenvaartschepen lag bijna
geheel stil terwijl de situatie in de binnenvaartreparatie al evenmin rooskleurig was.
Hoewel de sector van de kleinere bedrijfsvaartuigen zoals havensleepboten, nog
een redelijk goed jaar had, was ook hier
sprake van inzakkende prijzen.
Vissersschepen werden nog wel gebouwd,
doch ook hier liep het aantal opdrachten
terug.
De Beleidskommissie Scheepsbouw, die
tot taak had door herstructurering van de
zeescheepsnieuwbouw de internationale
concurrentiepositie van dit deel van de be
drijfstak te versterken, geraakte op non-

actief nadat de vakbonden zich uit deze
Kommissie hadden teruggetrokken.
In het verslagjaar kwam er een einde aan
het Rijn-Schelde-Verolme concern,
Overheidssteun ook na 1984 noodzake
lijk
Het in 1977 door de Beleidskommissie
Scheepsbouw opgestelde reddingsplan
dat de herstructurering van de Nederland
se zeescheepsbouw inzette, heeft geleid
tot het terugbrengen van de totale werfcapaciteittot momenteel circa 50% van die in
1975, maar al spoedig werd duidelijk dat
daarmee de bedrijfstak nog allerminst ge
red was.
In het in 1980 tot stand gekomen vervolgplan werd het systeem van de verliesparticipatie vervangen door het systeem van
generieke steun. Op grond van naar nu
blijkt te optimistische marktverwachtingen
kreeg deze generieke steunregeling een
aflopend karakter, in die zin dat het steunpercentage jaarlijks terugliep, zodanig dat
dit per eind 1984 op nul zou zijn uitgekomen
en de scheepsbouw derhalve dan geheel
geen steun meer zou ontvangen.

Bij herhaling heeft CEBOSINE bij de Minis
ter van Economische Zaken erop aange
drongen de generieke steun, die In 1983 al
was teruggelopen tot 30% ten opzichte van
1980, op zijn minst gelijk te houden aan het
percentage dat gold voor 1982, te weten
55%.
Aan dit verzoek heeft de Minister in 1983
geen gevolg gegeven.
Mede daardoor kwam in de loop van het
verslagjaar de volle omvang van een nieu
we crisis in de zeescheepsnieuwbouw aan
het licht.
Een selectief steunbeleid zal
nieuwbouw capaciteit
verder verminderen
Ook de overheid ziet nu in dat steunverle
ning aan de zeescheepsnieuwbouw na
1984 onvermijdelijk zal zijn om op zijn minst
de nu nog bestaande werfcapaciteit te be
houden. Om hieromtrent geadviseerd te
worden schakelde de Minister van Econo
mische Zaken het organisatiebureau
McKinsey in. In feite werd daarmee afge
stapt van het beginsel van advisering door
het zogenaamde tripartiete beraad ge

vormd door werkgevers, werknemers en
overheid.
De Beleidskommissie Scheepsbouw werd
nog wel betrokken bij de formulering van de
opdracht aan McKinsey en kreeg ook inza
ge in het eerste rapport dat door dit bureau
werd opgesteld. Inmiddels heeft de Minis
ter McKinsey opdracht tot een vervolgrap
port gegeven waarvan de resultaten nog
niet bekend zijn.
Wel zijn er aanwijzingen dat de overheid
denkt aan de invoering van een sterk selec
tief steunbeleid dat nauw aansluit aan de
toekomstperspectieven van individuele
werven. Daarmee bestaat de kans op een
verder verdwijnen van de zeescheepsnieuwbouwcapaciteit ondanks het feit dat
de herstructurering geleid heeft tot een re
latief sterke concurrentiepositie van de Ne
derlandse scheepsbouw, met name in de
E.E.G. Uit een recent onderzoek van het
Nederlands Economisch Instituut kwam
vast te staan dat ons land zowel wat betreft
de produktiviteit als wat betreft de arbeids
kosten per gecompenseerde bruto ton, een
uitstekend figuur slaat. Op het gebied van
de produktiviteit was alleen Japan beter
dan Nederland, op het gebied van de ar
beidskosten scoorden in Europa alleen
Finland en Zweden lager. In de Aziatische
landen Japan, Zuid-Korea en Taiwan zijn
de arbeidskosten nog altijd flink lager dan in
Europa.
Nederlandse scheepsbouw vraagt om
gelijke startpositie
Ondanks een forse afslanking van de zeescheepsnieuwbouwcapaciteit en de op
een groot aantal werven doorgevoerde
modernisering, kan de Nederlandse
scheepsbouw toch niet uit het dal komen
zonder financiële handreikingen.
Het steeds sterker wordende protectionis
me van een groot aantal landen, ook bin
nen de E.E.G., en de lage loonkosten in de
Aziatische landen, bieden de Nederlandse
werven geen eerlijke kansen op de interna
tionale nieuwbouwmarkt. Het is niet juist
hieruit de conclusie te trekken dat de
scheepsbouw in de eerste plaats zit te
wachten op overheidssteun. Met de erken
ning dat deze steun, gezien de internatio
nale praktijken, van doorslaggevende be
tekenis is voor de instandhouding van de
bedrijfstak, willen werkgevers en werkne
mers in de eerste plaats toch hun eigen
verantwoordelijkheid dragen. Maar hun
pogingen om op de internationale markt te
concurreren, hun produkten verder tech
nisch te ontwikkelen en de produktiviteit te
optimaliseren, kunnen niet slagen wan
neer de Nederlandse overheid er niet voor
zorgt dat de werven in ons land onder nage
noeg gelijke omstandigheden als de inter
nationale concurrentie kunnen opereren
op de markt.
Zolang dit niet het geval is, en die situatie
doet zich nog steeds voor, wordt aan Ne
derlandse werven voorbij gelopen bij het

verstrekken van opdrachten. Om te voor
komen dat de scheepsbouw in ons land de
rand van de afgrond te dicht nadert, zal de
Nederlandse overheid ervoor moeten zorg
dragen omstandigheden te scheppen wel
ke gelijkwaardig zijn aan die waaronder
veie buitenlandse werven, met steun van
hun overheid, offerten kunnen uitbrengen.
Ook scheepsreparatiewerven in steeds
moeilijker omstandigheden
De scheepsreparatiesector had in 1983
eveneens te kampen met een sterk teruglo
pende vraag. Vooreen deel lijkt deze terug
gang van structurele aard. In uiterste con
sequentie betekent dit het overbodig wor
den van een deel van de nu bestaande
reparatiecapaciteit.
Enkele jaren geleden kwam de grootste
nood in deze sector tot uiting in de Amster
damse regio. In 1983 werd de positie van
een aantal werven in het Rijnmondgebied
bijzonder moeilijk. Voor een deel als gevolg
van de moeilijke marktsituatie, voor een
ander deel mede als gevolg van het ontvlechtingsproces van het Rijn-ScheldeVerolme concern.
In de loop van 1983 werd duidelijk dat de
sterk verslechterende reparatiemarkt op
korte termijn niet wezenlijk zal aantrekken.
Eind 1983 besloot de Minister van Econo
mische Zaken een onderzoek te doen in
stellen naar de vraag of het verantwoord
zou zijn overheidsmiddelen ter beschik
king te stellen om de voor de Rotterdamse
regio noodzakelijk geachte reparatiecapa
citeit in stand te houden.
Economisch herstel gaat aan de
scheepsbouw (nog) voorbij
De steeds vaker gehoorde geluiden dat het
beter gaat in het Nederlandse bedrijfsleven
en dat de neerwaartse spiraal omgebogen
wordt, zijn nog steeds op de scheepsbouw
niet van toepassing. CEBOSINE vreest dat
de scheepsbouw en de scheepsreparatie
voorlopig nog wel in het dal blijven zitten.
Verdere aanpassingen van werfstructuur
en produktiemogelijkheden lijken onver
mijdelijk.
In 1983 daalde de export in deze bedrijfstak
wederom. Een schrale troost daarbij is dat
alle traditionele scheepsbouwlanden in
Europa eveneens in vaak nog grotere
moeilijkheden zijn. De in het recente verle
den gerealiseerde ingrijpende herstructu
reringen, omvangrijke investeringen, talrij
ke moderniseringen, sterk stijgende pro
duktiviteit en redelijk in de hand gehouden
arbeidskosten hebben voor de zeescheepsnieuwbouw en zeescheepsreparatie nog altijd niet voor een blijvend herstel
van de sector kunnen zorgdragen.
Ook in 1984 schijnt hierin nog geen wezen
lijke verandering te komen.

Nieuwe Uitgave
MARITIME GUIDE
Lloyd's Register of shipping has just laun
ched its latest information source, the Mari
time Guide, whicht joins LR’s prestigious
Register Book-series of reference volu
mes. This unique publication covers a wide
range of maritime data - from a ports gazet
teer whit maps, to an index of call signs of
the world merchant fleet. Much of this diver
se collection of data is unavailable from any
other single publication.
The port facilities section provides extensi
ve coverage of wet and dry docks worldwi
de, with details of key dimensions cranage
and equipment, lifting capacities, berthage
and draught restrictions, plus information
on planned developments. In a separate
section, the ports gazetteer lists over 1200
places, which their latitudes and longitu
des, acting as an index with cross referen
ces to the 24 pages of detailed, coastoriented high quality colour maps, as well
as the port facilities section.
A unique and important feature is the call
sign index which lists, in alpha-nummeric
order, over 66 000 call signs of the world’s
merchant fleet cross referenced to the la
test ship name and gross tonnage as recor
ded in the Register of Ships. Also included
is a comprehensive ready reference to the
current telegrapic addresses and telex
number(s) of thousands of companies
worldwide, either by name or by telex
number.
Of particular value to those directly invol
ved in the operation of ships, shipbroking,
equipment supply or research are the secti
ons dealing with shipbuilders, enginebuilders, boilermakers and shipbreakers
worldwide.
The information on shipbuilders covers for
mer names of yards, mergers and yards no
longer building. A list of ships still in existen
ce built by each yard is also given, with
details such as the year of build, tonnage,
type and so on. This data can be cross
referenced tot the Register of Ships for
further details.
To complete this 1156-page publication,
there are listing of UK-based marine un
derwriters and their agents worldwide,
shipowners, associations, and so on, with
addresses.
Order forms and subscription details are
available from: The General Manager
Lloyd's Register of Shipping Printing Hou
se, Manor Royal, Crawley, West Sussex,
RHIO 2QN. Telephone No. Crawley (0293)
26404, Telex No. 877767 FR CRA G, or
from Lloyd’s Register's local offices
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NEDERLANDSE VERENIGING VAN
TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED
(Netherlands Society of Marine Technologists)

Verenigingsnieuws
Notulen van de algemene ledenverga
dering van de Nederlandse Vereniging
van Technici op Scheepvaartgebied,
gehouden op 25 april 1984 in de grote
zaal van de Hogere Zeevaartschool te
Amsterdam
Aanwezig van het Hoofdbestuur de heren:
Ing. C. W. van Cappellen, voorzitter
J. den Arend, vice-voorzitter en vert. van de
afd. Amsterdam
Ing. H, Bitter, secretaris en vert, van de afd.
Groningen
Ir. W. de Jong, penningmeester
S. de Nobel, lid
A. J. Kraaijenbrink, lid
P. A. Luikenaar, Algemeen secretaris (ver
slag)
Van het Accountantskantoor Moret & Limperg de heren:
A. Kransse en F. den Toom.
Volgens de presentielijst aanwezig: 54 le
den en 1 introducé.
AGENDA:
1. Opening.
2. Notulen van de vergadering van 27
april 1983.
3. Overzicht van het afgelopen verenigingsjaar.
4. Bespreking van de Jaarstukken 1983
en vaststelling van de bestemming
van het saldo over 1983.
5. Décharge van het bestuur.
6. Aanwijzing accountants voor 1984.
7. Aanvullende begroting 1984.
8. Ontwerpbegroting 1985.
9. Programma van de aktiviteiten voor
het seizoen 1984/1985,
10. Rondvraag.
11. Sluiting.
ad 1.
De voorzitter, ing, C. W. van Cappellen,
opent de vergadering om 10.45 uur met
een woord van welkom, speciaal aan de
heer A. J. Kraaijenbrink, die als nieuwgekozen lid weer in het bestuur is gekomen ter
vervanging van de heer G. Kamps, die
helaas door ziekte verhinderd is deze ver
gadering bij te wonen. Eveneens verhin
derd is de heer J. G. Burlage die gekozen is
als vertegenwoordiger van de afdeling
Zeeland, in de vakature welke is ontstaan
door het overlijden van de heer C. Aarnoutse. Van prof. ir. S. Hengst is ook bericht van
verhindering ontvangen.
Aan de heer ir. W. de Jong een woord van
welkom als nieuwe penningmeester.
Aan de heer P. van den Driest een woord

van dank voor het beschikbaar stellen van
deze zaal in de Hogere Zeevaartschool in
Amsterdam,
Tenslotte een verzoek aan de heer Kraa
ijenbrink om de dank van het bestuur aan
de heer Kamps over te brengen, voor zijn
inzet in de afgelopen zes jaar als lid van het
Hoofdbestuur.
ad 2.
De notulen van de vergadering van 27 april
1983 worden goedgekeurd en ongewijzigd
vastgesteld. Naar aanleiding van punt 7
van de notulen verzoekt de heer L. van
Reeven Sr. opnieuw aandacht te willen
besteden aan zijn opmerking m, b.t. de con
tributieverhoging.
De voorzitter zegt toe dat hieraan bij agen
dapunt 8 de nodige aandacht zal worden
besteed.
ad 3.
Overzicht van het afgelopen
verenigingsjaar door de voorzitter
'Graag begin ik met de mensen, welke de
Vereniging vormen. Het is U allen bekend,
dat in het jaar 1983 wij voorgoed afscheid
moesten nemen van de heer Cor Aarnoutse, onze penningmeester in het HB en
vertegenwoordiger van de afdeling Zee
land. Het heeft ons zeer getroffen, dat de
heer Aarnoutse, die net aan zijn pensioen
mocht beginnen en veel voorde Vereniging
over had, deze tijd, samen met zijn vrouw,
niet meer mocht meemaken.
De Vereniging biedt een constante aanblik,
waar het het aantal leden betreft. Er is een
kleine terugval van ongeveer 10 leden, wat
nog geen half procent is. Er is een grote
aanwas van nieuwe jeugdige leden, welke
meehelpt onze Vereniging haar jonge ge
zicht te laten houden. Toch kan onze in
spanning niet verslappen, om de vereni
ging blijvend interessant te houden voor al
onze leden, door op allerlei manieren aktief
te blijven. Het is goed, de verrichtingen van
onze vereniging onder de loupe te nemen.
Wat is er zoal gebeurd in 1983?
Kijken we eerst naar de lezingen
Totaal zijn er 29 vrij goed bezochte lezingavonden geweest, namelijk 9 in Rotter
dam, 7 in Amsterdam, 7 in Vlissingen en 6 in
Groningen.
Waarbij de dubbele funktie van de lezing
weer goed tot uiting kwam:
1. Het opdoen van kennis
2. Het aanhalen van persoonlijke banden.
Ook zijn er dagbijeenkomsten geweest,
namelijk één in Delft, georganiseerd door
de maritieme studentenvereniging 'William
Fraude’, één in Amsterdam: de Maritieme

Dag op Europort '83. Bij de laatste bijeen
komst waren ongeveer 800 deelnemers!
Behalve door de organisatie is dit ook te
danken aan enkele hoofdbestuursleden,
welke vele jongeren warm wisten te maken
voor dit evenement.
Opgemerkt dient te worden, dat de lezin
gen vaak samen met de verenigingen als
William Fraude'. K ivf en de 'Netherlands
Branch van het Institute of Marine Engineers' werden gehouden.
Bijeenkomsten, welke puur voor het onder
ling kontakt zijn opgezet, kunnen ook wor
den vermeld. Dat zijn de 3 Nieuwjaarsre
cepties in Rotterdam, Groningen en Vlis
singen, welke een grote belangstelling
hadden. De afdelingen Groningen en Zee
land maken er een bijzonder gezellige
avond van, waar met echtgenotes een bij
eenkomst wordt gehouden, welke het ka
rakter heeft van een familiereünie,
Zo worden ook in de afdelingen Amster
dam, Groningen en Zeeland jaarlijks een
lezing of filmavond georganiseerd, waar
ook de dames worden uitgenodigd.
Opvallend was ook de belangstelling voor
de discussieavond over de buitendijkse
werf in Groningen.
Dan: Het enorm geslaagde Jaardiner-Lustrumfeest van de afdeling Groningen, een
kombinatiefeest dus, gehouden in Lauswolt in Friesland. Wat was het gezellig en
voll Het geheel was zwaar overtekend,
Amsterdam heeft haar gezelligheidsbijeenkomsten voorafgaande aan de lezin
gen, d.m.v, een gezamenlijke broodmaal
tijd. Rotterdam heeft haar Sociëteit, welke
40 bijeenkomsten heeft gekend.
De Jaarvergadering is vorig jaar in Rotter
dam gehouden op 27 april, met hierna een
excursie ’s middags naar Van der GiessenDe Noord.
Een bekende en voor de vereniging en
leden belangrijke aktiviteit is en blijft 'Schip
en Werf '.
Het blad, dit jaar 50 jaar jong, en op dit
moment bezig haar plaats te bevechten in
de strijd om het bestaan in de tijdschriftenweretd. Een wereld, waar gestreden wordt
om de gunst van de lezers, maar bovenal,
de gunst van de adverteerders, waarvan
het aantal door de slechte economische
omstandigheden, fusies etc. zwaar onder
druk staat.
Gelukkig heeft Schip en W erf een goede
naam, welke door de grote inspanning van
de Redactie ook hoog gehouden wordt.
Maar de afgelopen tijd zijn verschillende
ideeën uitgewerkt en besprekingen gehou
den met de uitgevers om Schip en Werf’ als
tijdschrift de nodige steun te geven, zoals:
uitbreiden van het aantal tekstpagina’s, om

de aantrekkingskracht te vergroten; het sa
menwerken met eigen streekcorrespondenten, welke, ingevoerd in de streek waar
ze wonen en werken, het eerste nieuws
met technische gegevens naar het redac
tiesecretariaat in Rotterdam kunnen
brengen.
Kortom, er wordt hard gedacht en gewerkt
om 'Schip en Werf' gezond te houden. Dat
deze extra inspanningen nodig zijn, kun
nen we zien aan de jaarcijfers van 1983,
waar, met aftrek van het aandeel in de
Algemene kosten de resultaten negatief
zijn. De eerste maanden van dit jaar geven
een stijging te zien in pagina’s en adverten
ties. Wij gaan daarom vol vertrouwen ver
der met het werk voor ons blad.

de Algemeen Secretaris, de heer Luike
naar en zijn secretaresse, mevrouw Zanen. Ook mevrouw Seegers, die tot haar
pensionering medio 1983 gewerkt heeft
voor het secretariaat, dank ik heel hartelijk.
Mevrouw Zeegers dank ik hierbij eveneens
voor haar assistentie bij deze vergadering
en voor haar aktiviteiten bij de afdeling
Amsterdam.
Ik besluit met de hoop uit te spreken dat
onze vereniging gezond mag blijven om
haar taken te blijven vervullen, waarbij ik U
aanspoor om de onderlinge band als leden
het hoogst in het vaandel te blijven
houden.'

ad 4.
Bij de behandeling van de Jaarstukken
Overige aktiviteiten
over 1984 merkt de voorzitter op dat 1983
Als nuttige aktiviteit, welke ook veel waar een klein voordelig saldo opleverde van
dering oogst, kan, ook in het afgelopen jaar,
ƒ 6.200,-; lager dan vele voorgaande jahet uitreiken van de prijzen worden ge ren, door de sterk geslonken opbrengsten
noemd aan afstudeerders met de beste
uit Schip en W erf.
scripties op het gebied van de Maritieme
De heer Metzlar stelt vast dat het bedrag
Techniek.
dat de afgelopen jaren voor afstudeerprijZo is er het afgelopen jaar aan de TH Delft,
zen werd bestemd uit het batig saldo, dus
de Hogere Zeevaartscholen, het Kon. Insti aanzienlijk is geslonken en vraagt het be
tuut voor de Marine en de Hogere Techni stuur of er mogelijkheden zijn om ook dit
sche Scholen voor een bedrag van jaar weer een overkomstig bedrag hiervoor
ƒ 18.000,- aan prijzen uitgereikt aan 25 te bestemmen.
afgestudeerden. Een aktiviteit, waarbij wij
De penningmeester geeft een overzicht
als NVTS het belang aangeven van het van de voor prijzen beschikbaar gestelde
behoud van maritieme studiemogelijkhe bedragen en de werkelijk uitgegeven be
den en de inzet van een nieuwe generatie dragen vanaf 1977. Hieruit blijkt dat jaar
maritieme specialisten.
lijks een minder bedrag werd uitgekeerd
Dit is de reden, dat onze vereniging het dan was beschikbaar gesteld. Hierdoor is
afgelopen jaar een meer dan normale inte een bedrag van ƒ 31.000,- aan niet uitge
resse heeft ontplooid i.v.m. de ontwikkelin keerde prijzen weer aan het vermogen toe
gen bij het Maritiem Hoger Onderwijs. Uw gevoegd. Het bestuur stelt daarom voor om
bestuur zit bij gesprekken over de plaats en dit jaar een bedrag uit het vermogen toe te
mogelijkheden van de Maritieme Techniek
voegen aan het batig saldo t.b.v, afstudeeraan de TH te Delft aan tafel met alle betrok prijzen.
ken instanties. Met die gesprekken hopen
De heer Metzlar benadrukt het belang om
we via adviezen aan de regering bij te met deze prijsuitreiking door te gaan en
dragen aan een goede koers voor deze
hiervoor, zonodig, jaarlijks een bedrag uit
unieke tak in de Universitaire wereld.
het vermogen te bestemmen.
Onze vereniging tracht zich ook internatio De voorzitter onderstreept het belang van
naal op de hoogte te houden betreffende de prijsuitreikingen, waardoor onze vereni
alle voor haar belangrijke ontwikkelingen.
ging zich jaarlijks aan de verschillende op
We zijn lid van WEMT, een West-Europese
leidingsinstituten kan presenteren om de
organisatie van verenigingen zoals de on belangstelling van jongeren voor onze ver
ze, waarvan onze Alg. Secretaris de bijeen eniging te wekken. Hij stelt voor om hier
komsten bijwoont en kontakten onder mee door te gaan en jaarlijks een drempel
houdt met kollega's.
waarde voor het prijzenbedrag vast te
Ik heb zo wat punten genoemd. De over stellen.
heid noemt dat 'Speerpunten'. Niet om te
De heer Van der Toorn onderstreept even
zeggen; Wat doen we toch flink, maar om eens het wen/end effect van de prijsuitrei
aan te tonen dat een vereniging als de onze kingen uitgaat. De heer Van Opdorp valt
niet alleen nuttig is voor onszelf, maar ook hem bij en wijst op de groei van het vermo
naar buiten toe iets voor anderen betekent.
gen dat in 1983 door gunstig koersverloop
Waarbij wij van harte hopen, dat wij onder werd bereikt.
steunend bezig zijn voor onze Maritieme De penningmeester deelt mee dat het con
Industrie. Slagen wij daarin, dan kunnfen wij tract van Schip en W erf met de Uitgevers
pas echt zeggen: wij hebben bestaans Wyt het komende jaar (1985) afloopt en dat
recht!
onderhandelingen over verlenging hiervan
Mag ik besluiten mijn dank uit te spreken
begin 1985 zullen worden gevoerd.
aan allen, welke zich onderscheiden heb De heer Kransse merkt naar aanleiding van
ben bij het ondersteunen van de vereni- de vermogenspositie op dat het aanbeve
gingsaktiviteiten. Met name noem ik hierbij
ling verdient om het effectenbezit in stand

te houden, gezien de inkomsten welke hier
uit jaarlijks voortvloeien, waardoor eventu
ele contributieverhogingen in de toekomst
gematigd kunnen worden, terwijl een jaar
lijks voordelig saldo voor prijzen kan wor
den bestemd, eventueel met een kleine
suppletie uit het vermogen.
De penningmeester deelt mee dat de ver
houding tussen aandelen en obligaties
gunstig is hetgeen risico's van sterke vermogensschommelingen beperkt.
De heer J. W. Brand krijgt op zijn verzoek
van de heer Kransse een toelichting op de
post 'Diverse kosten'.
De voorzitter concludeert dat het batig sal
do dit jaar wederom aan prijzen mag wor
den uitgekeerd en dat hieraan een bedrag
uit het vermogen zal worden toegevoegd,
zodat tot een maximum van ƒ 16.000,- aan
prijzen kan worden uitgekeerd zoals in de
bijlage bij deze notulen is vermeld.
ad 5.
Bij acclamatie wordt het bestuur décharge
verleend voor het in 1983 gevoerde finan
ciële beleid.
ad 6.
Ten aanzien van het voorstel om Moret &
Limperg aan te wijzen als accountants voor
1984 vraagt de heer Van Reeven Sr. of
hiervoor een offerte is gevraagd. De heer
Röell verzoekt de aanwezige accountants
hiervoor een prijs indicatie te willen geven.
De heer Kransse antwoordt dat de geraam
de kosten voor de accountants in de begro
tingen voor 1984 en 1985 zijn opgenomen.
Besloten wordt om Moret & Limperg aan te
wijzen als accountants voor 1984.
ad 7.
Bij de behandeling van de aanvullende be
groting vraagt de heer J. W. Brand naar de
kosten van de lezingen, aangezien de af
deling Amsterdam voor 1984 een vermin
dering heeft voorgesteld.
De penningmeester antwoordt dat de door
de afdelingen voorgestelde bedragen voor
lezingen, ongewijzigd in de begroting wor
den opgenomen; dit is terug te vinden bij de
specificatie van de post 'Lezingen'.
De heer Van der Toorn vindt dat op het
aantal lezingen niet moet worden bezui
nigd.
De heer Metzlar antwoordt hierop als voor
zitter van de afdeling Amsterdam, dat is
gebleken dat voor een lezing in de maand
mei de belangstelling te gering is zodat het
totaalbedrag voor lezingen kon worden
verminderd.
De heer Van Reeven Sr., sprekend als
voorzitter van de Clubcommissie in de af
deling Rotterdam, zegt blij te zijn met de
vermeerdering van ƒ 1.000,- in de aanvul
lende begroting voor Clubaktiviteiten en
verzoekt om hieraan nogmaals ƒ 1.000,toe te voegen.
De voorzitter antwoordt hierop dat vorig
jaar is besloten tot een vermindering van de

vertegenw o ordigin g en service van

gassen
lastechniek

DORMAN:
water/luchtgekoelde diesel- en gasmotoren In lijn
en V-vorm, vermogens 22-850 kW bij 1000-2500
omw./mln.

KELVIN:
watergekoelde dieselmotoren In lijn,
vermogens 9-540 kW bij 1000-2900 omw,/mln.

PAXMAN:
watergekoelde dieselmotoren In lijn en V-vorm,
vermogens 220-3360 kW bij 1000-2100 omw./mln.

RUSTON:
watergekoelde diesel/dual fuel en gasmotoren in
lijn en V-vorm, vermogens 370-5200 kW bij
600-1000 omw./mln.
luchtgekoelde dieselmotoren in lijn.
vermogens 4,4-80 kW bij 1000-2000 omw./mln.

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

EHE!
The G en eral E le ctric Com p any, p \ c o f E ng la nd w aa rtoe b e h o re n
D ORMAN - KELVIN PAXM AN RUSTON e n BAUDOUIN

SPERRE MEK. VERKSTED A/S:
luchtkompressoren, kapacltelt 6-492 m1/uur
met een werkdruk van 7-35 kg/om’
koelers met een koelend oppervlak
van 0,2-161 m'

BRUNVOLL A/S:
boeg- en hekschroeven met vaste en verstelbare
bladen - azimuth thrusters

KARM0Y WINCH A/S:
hydraulische dekwerktuigen
Karm-Fork kabel/kettlngstoppers

MATHER + PLATT:
"high technology" hogedruk centrifugaal pompen
voor speciale toepassingen In o.a.: olle-lndustrie;
off-shore; pljpleldlng-systemen en chemische
industrie

CATHELCO:
apparatuur speciaal ontwikkeld ter voorkoming
van aangroei In zeewater-systemen en ter
bestrijding van korrosle

zosterk
alseenbeer
F R A M A llo y Siecl kettin g en z ijn a lom
een begrip en uw leverancier heel S tinis.
IX* specialist vo o r eenvoudig o f zeer speciaal
kettin g w erk in veredeld staal.
V o o r kettin g w erk met een langere levensduur
en. ondanks de grotere tre kkra ch t, met
een lager gewicht.
Lcn areen nu ons levcrings- en
P ro du kt icp ro g ramm a:
• Losse onderdelen v o o r kettingw erk.

• Samengesield kettingw erk in gelaste
uitvoe rin g .
• Diverse haken in : A llo y Steel
volgens eigen ontw erp.
• D -c n H -slu ilin g cn to t S W L 60 ton
• K om plete kra a nvoorlopen met klephaken.
• Speciale hijsgereedschappen voor
abnorm ale ladingen w orden d o o r ons naar
eigen o n tw e rp vervaardigd.
• Hijsgcreedschap
v o o r containers.
U itvoering:
van handbediend
to t volautom atisch
• Stuwadoorsgcrccdschappen.
Levcringen met
c e rtifik a a t H avenarbcidsinspcktic.

5stinis

C . S tinis K rim p e n B V D orp sstraa t 130. Postbus 5
29.10 A A K rim p e n a /d Lek Tel. 01807-14655. Telex 24665

NEWBURY:
afstandsbedlenlngssystemen

JOHN BROWN ENGINEERING LTD.:
gasturbines met vermogens van 10-100 mW

P ostbus 158- 2220 AD Katwijk (ZH)
A m b a c h ts w e g 20 - 2222 AL Katwijk (ZH)
T elefo o n 01718-25101* - Telex 31215
K antoor Nrd. Ned.:

M e id o o rn la a n 1 - 9756 BM d im m e n (Gr.)
T e le fo o n 05906-2034
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Voor élke
toepassing/

Voor de bediening van de nieuwe produktie-eenheid
(een 82 MW Steg installatie met stadsverwarming) is
er momenteel voor de functie van 1e Operator
plaats voor enige

scheepswerktuigkundigen (m/v)
Functie-inhoud:
• leveren van een technische bijdrage in het
renovatieproces tot eind 1986, zoals het toezicht
bij het verwijderen van niet meer te gebruiken
delen van oude installaties en het opbouwen
van de nieuwe installatie;
• na de inbedrijfkoming van de nieuwe installatie
bedienen, sturen en optimaliseren van het proces
van de elektriciteits-, stoom- en stadsverwarmingsproduktie.

/een geschikte
dieselmotor

Deze werkzaamheden worden in vol-continudienst
verricht en gebeuren met behulp van geavanceerde,
computergestuurde regel-technieken. De eerste
operator is eindverantwoordelijk voor het gehele
proces.

S12N/S16N serie
12 o f 16 cil. In V80.afhankelijk
van toepassing en toerental;
max. 2000/1800 rpro. 300-1600 pk

G e v ra a g d :

HTS-gestructureerde opleiding Scheepswerktuigkundige B; of HTS-gestructureerde opleiding
Scheepswerktuigkundige A, aangevuld met ervaring
als zelfstandig wachtchef/operator in een
elektriciteitscentrale.

S6U/
S8U serie

Het salaris is afhankelijk van leeftijd en ervaring
en bedraagt maximaal f 3 .7 2 6 ,- bruto per maand
(excl. continutoeslag). Dit is excl. de geldende
salariskortingen voor overheidspersoneel.
De gebruikelijke rechtspositieregelingen bij de
overheid zijn van toepassing.

6 of 8 cil. in lijn,afhankelijk
van het toerental en toepassing;
900 1960 pk.ntax 1200 rpm.

Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken
van de selectieprocedure. Het resultaat hiervan
kunt u bespreken met het onderzoeksbureau,
voordat rapport aan het bedrijf wordt uitgebracht.
Sollicitaties binnen 14 dagen na verschijning van
deze advertentie te richten aan de afdeling
Personeel & Organisatie van het Energiebedrijf
Rijnland, Langegracht 70, 2312 NV LEIDEN, onder
vermelding van vacaturenummer ER/84020/54.

S6N/S8N serie
6 of 8 cfl in lijn, afhankelijk
van toerental en toepassing;
250 700 pk. m e *. 1800 rpm.

MHISAMOMDIESELBV
Posttxis 20 384U AA Mardewijk
Teletooti 03410 - I 30 41 Telex 47330 smofa m
SERVICE DEALERS.

Al Energiebedrijf Rijnland

ff
Amsterdam

Bminisse

Htedrik Ido Ambacht
Fa G C. Koedood

LW. v öatleoöoy
Tel. 020-326480

Padmos bv.
Tel 01113-1551

UMUIDEN

Rotterdam/C ad. U

Tel 01858-3127

Maartonse & Geluk bv, 6 Otthol nv
Tol 02550-12161
Tel. 010-507955
voorBefgfï:

Oostende

SteHendam

Padmos bv.
Tel. 01879-1766

Boem

S.C.A P.
0e Rupei
Tel 09-3259-322951 Tel 09-32-3-8881091
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Het Energiebedrijf Rijnland te Leiden verzorgt de distributie van
gas en elektriciteit in 22 Zuidhollandse gemeenten; dit gebied
telt ca lOO OOO gecombineerde aansluitingen Daarnaast is het
bednjf belast m et de produktie van elektriciteit in een eigen
centrale, van waaruit tevens warmte wordt geleverd aan een
aantal grote afnemers De produktie-eenheid in de
elektriciteitscentrale wordt vernieuwd en zal eind 1986 in
bedrijf komen Inmiddels is gestart m et de uitbreiding van het
stadsverwarmingsnet in Leiden

clubbijeenkomsten doordat het clubbezoek nog steeds dalende is.
Het afdelingsbestuur van Rotterdam heeft
besloten om een proef te nemen met ande
re sociale aktiviteiten, in combinatie met de
lezingen, waarvoor een bedrag in de be
groting is opgenomen. Via een enquête zal
het afdelingsbestuur de leden verzoeken
om hun mening hierover kenbaar te ma
ken, waarna een verantwoorde beslissing
door het afdelingsbestuur kan worden ge
nomen over de sociale aktiviteiten. Voor
alsnog is het niet nodig de voorgestelde
bedragen hiervoor te verhogen.
De aanvullende begroting voor 1984 wordt
hierna ongewijzigd goedgekeurd.
ad 8.

In de begroting voor 1985 wordt een contri
butieverhoging voorgesteld van f 5 ,- voor
gewone leden en belangstellenden, zodat
deze per 1 januari 1985 wordt opgetrokken
tot ƒ 65,-perjaar. De contributie van ƒ 3 0 ,voor junior-leden blijft voorlopig ongewij
zigd.
De ontwerpbegroting voor 1985 wordt hier
op ongewijzigd vastgesteld.
ad 9.
De algemeen secretaris geeft een over
zicht van de lezingen voor het seizoen
1984/85. In oktober wordt een excursie
voorbereid naar Stork-Werkspoor-Diesel
in Amsterdam.
De heer Van Opdorp informeert of er even
als op Europort '83, ook lezingen door de
vereniging worden georganiseerd op de
Offshore tentoonstelling die dit najaar in de
RAI wordt gehouden. De voorzitter ant
woordt dat dit niet het geval is.
De heer Coolegem informeert naar het be
zoek aan de lezingen te Amsterdam.
De heer De Nobel antwoordt dat het bezoe
kersaantal aan de lezingen ligt tussen 55
en 65.
ad 10.

Bij de rondvraag deelt de heer Van Reeven
Sr. mee dat het jaardiner 1984, ondanks
een lager aantal deelnemers dan gewoon
lijk, toch geslaagd mag worden genoemd.
De sfeer was uitstekend.
Hij herinnert het huidige hoofdbestuur ver
volgens aan een rondschrijven in 1974
door het toenmalige hoofdbestuur over
voortzetting van de sociëteit in Rotterdam.
De heer Van der Toorn bedankt het hoofd
bestuur voor alle werkzaamheden die in
1984 werden verricht in het belang van de
vereniging; de aanwezigen onderstrepen
dit met applaus.
ad 11.
De voorzitter sluit tenslotte de vergadering
om 11.50 uur met een woord van dank aan
alle aanwezigen voor de vlotheid en de
goede sfeer waarmee de agenda kon wor
den afgewerkt en wenst een ieder nog een
goede voortzetting van de dag.

Voorstel uit te keren prijzen voor afstuderenden in 1984
TH Delft, 3 prijzen a ƒ 1.000,—
HTS Dordrecht. 2 prijzen a ƒ 1.000.—
HTS Haarlem, 2 prijzen a ƒ 1.000,—
Kon. Inst. voor de Marine, 2 prijzen è ƒ 1.000,—
NAVSET Abel Tasman', afd. SWTK Delfzijl, 1 prijs è ƒ 1.000.—
HZvS 'Willem Barentz’. afd. SWTK. Terschelling. 1 prijs è ƒ 1.000,—
Nautisch College Noorder Haaks', afd. SWTK, Den Helder,
1 prijs a ƒ 1.000,—
Instituut voor HTNO 'Amsterdam', afd. SWTK, 1 prijs a f 1.000,—
Gem. Instituut voor HTNO, afd. SWTK, Utrecht, 1 prijs è ƒ 1.000,—
Hogere School voor SWTK'n, Rotterdam. 1 prijs a f 1.000.—
Maritiem Instituut De Ruyter', afd. SWTK. Vlissingen. 1 prijs è f 1.000.—
Totaal

Amsterdam 27 april 1984
Na afloop van de Algemene Ledenverga
dering werden de deelnemers door de heer
A. Diephuis ontvangen in de stijlvolle zalen
van het Internaat van de Kweekschool voor
de Zeevaart.
In zijn welkomstwoord herinnerde de heer
Diephuis, commandant van het Internaat,
onze leden er aan dat zij op historische
grond staan: het eeuwenoude scheepvaartcentrum van Amsterdam waar de
Kweekschool volgend jaar haar 200-jarig
bestaan hoopt te vieren.
De voorzitter van onze Vereniging ant
woordde dat hij hoopte op een goede band
tussen onze leden en de Kweekschool en
heette daartoe de heer Diephuis van harte
welkom als nieuw lid van de afdeling Am
sterdam van de Vereniging van Technici op
Scheepvaartgebied.
Na het gebruik van het aperitief genoten wij
van een voortreffelijke rijsttafel in de eet
zaal, onder leiding van de bootsman , com
pleet met stilte commando op de fluit!
Na de maaltijd verdeelden we ons in twee
groepen van ± 20 man. Eén groep bracht
onder deskundige leiding van de conserva
tor, de heer Roentgen, een bezoek aan het
scheepvaartmuseum in het uit de 17e
eeuw stammende marine-arsenaal op Kat
tenburg.
De tweede groep bracht onder deskundige
leiding van de heer Varekamp een bezoek
aan de oude werf TKromhout’ aan de
Hoogte Kadijk, alwaar het oude scheepmakersambacht nog in alle glorie wordt uttgeoefend en waar oude scheepsmachines
deskundig worden gerestaureerd.
Met nostalgie in het hart keerden we terug
naar de Kweekschool voor een kop koffie
tot besluit van deze geslaagde dag.
P.A.L.

Ballotage
Voorgedragen voor het GEWOON LID
MAATSCHAP
D. BAKKER
Dr. Schaepmanstraat 31,
8471 MD Wolvega
Voorgesteld door P. A. Luikenaar
Afdeling: Groningen

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

3.000 —
2.000,—
2.000 —
2.000,—
1.000,—
1.000.—

ƒ
/
ƒ
ƒ
ƒ

1.000,—
1.000,—
1.000 —
1.000,—
1,000,—

ƒ 16.000,—

F. BOUMA
Kalmusstraat 8, 9101 EE Dokkum
Voorgesteld door P. A. Luikenaar
Afdeling: Groningen
Ing. A. A. CLEMENT
Scheepsbouwkundig Expert Scheepvaart
inspectie te Groningen.
I. Wiersmahof 42, 9203 RH Drachten
Voorgesteld door J. Verhek
Afdeling: Groningen
Ir. R. J. DE GAAIJ
Ontwerpingenieur Kon, Mij, ’De Schelde'
Loskade 11, 4331 HV Middelburg
Voorgesteld door A. Langejan
Afdeling: Zeeland
G. DE GRAAF
Ten Holtheweg 4, 8335 LM Witte Paarden
Voorgesteld door P, A. Luikenaar
Afdeling: Groningen
Ir. G. HOMMEL
Wetenschappelijk Hoofdmedewerker TH
Delft afd. Mar. Techniek
Dr. W. van der Horstlaan 6, 2641 RV Pijnacker
Voorgesteld door Dr. ir. K. J. Saurwalt
Afdeling: Rotterdam
Mejuffrouw J. VAN DER MEER
F. de Vriesstrjitte 8, 9298 RP Kollumerzwaag
Voorgesteld door P. A, Luikenaar
Afdeling: Groningen
H. J. METSELAAR
Goslinga State 15, 8926 PM Leeuwarden
Voorgesteld door P. A. Luikenaar
Afdeling: Groningen
A. MUNNIK
Techn. Inspekteur Nieuwbouw scheep
vaart Gebr. Broere B V. Dordrecht.
Pres. Kennedyplein 14, 5171 BW Kaats
heuvel
Voorgesteld door A. E. Molenaar
Afdeling: Rotterdam
Ing. D. SCHUURMAN
Productie manager Reparatie Wilton-Fije-

noord, Schiedam
Kethelweg 43, 3135 GB Vlaardingen
Voorgesteld door H. F, Kleywegt
Afdeling: Rotterdam
R. H. SWANINK
4e wtk Holland Navigation B.V,
W. Alexanderstraat 6, 5671 XB Nuenen
Voorgesteld door ing, C. W. van Cappellen
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Personalia
A. P. Helwig
Tijdens een druk bezochte receptie op 5 juli
jl. nam de heer A. P. Helwig, wegens pensi
onering, afscheid als leraar scheepsbouw
en zeemanschap aan de Academie Nau
tisch Onderwijs te Rotterdam.
Hij deed dit met een afscheidscollege over
'Denken in Schepen'.
CEBOSINE verhuist
Met ingang van 24 augustus a s. verhuist
het kantoor van de Centrale Bond van
Scheepsbouwmeesters in Nederland (CE
BOSINE) van Delft naar Barendrecht.
Het nieuwe adres wordt: Stationsweg 78A,
Postbus 228. 2990 AE Barendrecht, tele
foon: 01806-18799, telex: 62392 cebo nl.

NIEUWSBERICHTEN
Agenda
Corrosledag '84
Het doel van de Stichting Nederlandse Cor
rosie Centrum (NCC) is het bevorderen van
een effectieve bestrijding van corrosie en
zij tracht dit te verwezenlijken door:
- coördineren van activiteiten op dit ge
bied in Nederland;
- het onderhouden van kontakten met bui
tenlandse organisaties op dit gebied;
- bevorderen van onderzoek naar corrosieverschijnselen en bedrijfsmethoden;
- het geven van voorlichting door o.a. pu
blicaties, congressen en cursussen.
In het kader van deze voornoemde activi
teiten organiseert het NCC een Corrosiedag op woensdag 21 november 1984 in de
Gehoorzaal van de Marijkehal van de Jaar
beurs in Utrecht.
Het thema luidt: 'De toepassing van elek
trochemische meetmethoden bij corrosieonderzoek’.
Op deze dag zullen naast een overzicht van
de meetmethoden ook de hard- en soft
ware aspecten bij automatisering aan de
orde gesteld worden.
Tijdens deze corrosiedag worden ook be
drijven uitgenodigd hun apparatuur en hun
kunnen te tonen,
De Corrosiedag is bedoeld voor diegenen,
die in hun werkterrein regelmatig met cor
rosie te maken hebben, maar die niet of
nauwelijks aan de toepassing van elektro
chemische metingen toekomen.
De Corrosiedag wordt georganiseerd door
de werkgroep 'Elektrochemische Meetme
thoden' van het NCC in samenwerking met
de 'Studiekern Corrosie’ van de Bond van
Materialenkennis.
De kosten voor deelname bedragen
ƒ 225,- inklusief lunch (excl. B.T.W.) Voor
inlichtingen of aanmelding aan deze dag

kunt u zich opgeven bij het secretariaat van
het NCC, Postbus 29158,3001 GD Rotter
dam; tel.: 010-13 59 02.
Offshore Steel Structure Conference
The Offshore Steel Structure Conference
is organised by the Netherlands Industrial
Council for Oceanology (IRO). The aim of
the conference is to give a survey of prob
lems associated with offshore steel struc
tures particularly in the field of design, con
struction and maintenance and the way
they are solved in current practice.
Furthermore a glance is cast into the future.
In addition IRO wishes to highlight some
results of current research on steel struc
tures carried out within the framework of its
Netherlands Marine Technological Re
search (MaTS).
Attendance from delegates from the
offshore oil producing countries round the
North Sea is expected. All papers will be
presented in the English language.
The Conference will be held in the Pro
menade Hotel in Den Haag on 23 and 24
October 1984.
More Information from: IRO, P.O. Box 215,
2600 AE Delft. Tel. 015-569330, ext. 3009.
Tweedaags seminar numerieke
besturing
Ook in de middelgrote en kleinere werk
plaatsen is NC in opmars. Efficiencyverbe
tering, kostenbesparing noodzaken tot in
zet van computersturing met de daarbij
behorende aanpassingen. Technici, die
betrokken zijn of raken bij de produktieautomatisering in de metaalindustrie, kun
nen in twee dagen (21 en 28 november
1984) diepgaand kennisnemen van het ge
hele scala van onderwerpen, die bij Nume
rieke Besturing aan de orde komen.
Aan de orde komen: flexibiliteit in de klein-

seriefabricage bij de werkvoorbereiding,
NC-programmering, gereedschapselectie, werkplaatsprogrammering, computerprogrammering, voorinstellen van gereedschap, meettasters, flexibele fabricagecellen.
Voor inlichtingen: PBNA - Seminars, Velperbuitensingel 6, 6828 CT Arnhem, telefoon 085-575656.
Holland Offshore 84 Congress
A number of informative conferences is
scheduled to take place during Holland
Offshore 84 in the adjacent RAI Congress
Centre.
Preliminary programme
Wednesday 21 November 1984
Theme: Offshore Planning'
1. Developments of the offshore market
2. Government rules and regulations
3. Project financing
Thursday 22 November 1984
Theme: Engineering, Design & Construc
tion’
1. Platform module construction
2. Developments in offshore heavy lifts
3. Near shore pipelines
4. Offshore pipelines
5. Anchors and anchoring systems
Friday 23 November 1984
Theme: Operation & Maintenance'
1. Transportation of pre-fabricated pipe
lines by the controlled depth tow method
2. Dry transportation of heavy offshore
equipment
3. Communications and the future
4. Underwater inspection and repairs
5. Maintenance offshore
More information from: RAI Gebouw BV.
Europaplein 1078 GZ Amsterdam. Tel.
020-5411411.
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Scheepsbouwers en off shore konstrufcteurs
tussen Helsinki en Taiwan weten Wouter Witzel
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HYDRAULIK BRATTVAAG
la g e d ru k h y d ra u lis c h e d e k w e rk tu ig e n en d e kkra n e n van A /S

H Y D R AU LIK

BR A TTV AAG , Brattvaag

FR Y D E N B 0
h y d ra u lis c h e d ra a iv le u g e l s tu u rm a c h in e s van A / S F R Y D E N B 0 M EK. VERKSTED,
Bergen
T evens co m p le te in b o u w k la re roe rse ctie s.

A

HEINZ J. HINZE
flaproeren naar ontwerp van Dipl.-lng. Heinz J. Hinze, Hamburg, door ons in
licentie vervaardigd.

SOUNDFAST
p n e u m a tis c h e a fs ta n d p e ilin g van PEILO TEKNIKK A / S , Longva,
c o n tin u - en m o m e n tp e ilin g vo or a lle s o o rte n ta n k s van schepen.
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ve rs te lb a re sch ro e ve n m et re d u c tie k a s t vo or v e rm o g e n s van 2 0 0 -8 5 0 0 pk.
vaste en v e rs te lb a re d w a rs s c h e e p s e m a n o e u v re e rs c h ro e v e n vo or ve rm o g e n s
to t 1 5 0 0 pk. van ULSTEIN TR AD IN G Ltd a /s , U ls te in v ik
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Met ingebouwde injektor
• druk- en wateropbrengst regelbaar
d.m.v. Servo Press • tot 30° C warm
w ater zonder meerprijs
• 1 6 0 -1 0 0 0 L tr/u ,1 0 -1 8 0 bar
• bestand tegen zoutw ater
• de ideale afm etingen
zelfs voor de kleinste
tussengangen
• reinigen, ontvetten
en desinfecteren.
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