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' De ’DSS-10.000’
een vierde generatie semi-submersible boorvaartuig voor
dieper water en zwaar weer gebieden
Een ontwerp van Deep Semi Design Consultants (DESDEC), een joint venture
van Marine Structure Consultants (MSC) B.V. en Neddrill (Nederland) B.V.
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bekend als vooraanstaand fabrikant van
lenswater-olieafscheiders, introduceert zijn nieuwe
HMS-serie voor capaciteiten tot 1 m 3/uur.
Kenmerken:
• zeer kleine afmetingen
• eenvoudig te installeren
• met coalescer element
dus geen vervanging van filters
• automatische olieafvoer
• uitgerust met plunjerpomp
• A-393 certificaten voor o.a.
- Engeland (D.O.T.)
- Nederland (S.l.)
- B e lg ië
(Z.l.)
- U.S.A.
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„Van een slecht beveiligde
generator raak ik zelf ook nog
eens overspannen”
„Daarom hebben we nu een
generatorbeveiliging van
AEG-TELEFUNKEN aangebracht.
Een hele geruststelling”
O o k vo o r a n d e re te c h n o 
logieën die de sc h e e p s 
bo u w en de o ffsh o re
betreffen is het lonend
ko n ta kt o p te nem en m et
AEG-TELEFUNKEN,
De A fdeling S ch e e p s b o u w
is w ereld w ijd to o n 
aangevend o p het gebied
van:

• Systeem e n g ineering
• E nergie
. A utom atisering
• C om m unicatie
• D a ta -p ro cessin g
• M eettechnieken
• K a b e ld o o rvo e rin g e n m et A60 - eert.
• T e ch n isch e se rvices
• T u rn -ke y-p ro je cte n
• D iversen

AEG-TELEFUNKEN Nederland N.V. Marine Service Rijnhaven N.Z 45, Postbus 5115,3008 AC ROTTERDAM, Tel 010-855644 / 206611 (buiten kantoortijd) - Telex 28822
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Van 2 t/m 4 juli 1984 organiseerde ATMA,
de Association Technique Maritime et Aé
ronautique, in Parijs de vierde 'W est European Conference on Marine Technology’
(WEMT 84).
ATMA organiseerde deze conferentie in
samenwerking met alle grote West-Europese verenigingen op het gebied van de
maritieme techniek. Het gehele program
ma droeg ook een West-Europees karakter
door spreiding van de bijdragen over insti
tuten en bedrijven, en m ultidisciplinair door
de onderwerpen op het gebied van
scheepsbouwkunde, scheepvaartkunde,
ocean engineering, marine engineering en
offshore.
Het thema 'optimising maritime opérations'
was gekozen tegen de achtergrond van de
huidige crisis, waarvan de W est-Europese
scheepsbouw- en scheepvaartindustrieën
de gevolgen ondervinden. Vanuit Neder
land werd de conferentie gesteund door het
Koninklijk Instituut van Ingenieurs, de sec
tie voor scheepstechniek, en de Neder
landse Vereniging van Technici op
Scheepvaartgebied.
Het programma bestond uit vier onderde
len. Het eerste onderdeel, 'ship design and
equipm ent’, werd geopend met een inlei
ding door de heer R. Salvarani van het
Directoraat-Generaal voor Transport van
de
Europese
Commissie.
Salvarani
schetste de mogelijkheden die de Europe
se Gem eenschap gaat bieden voor de fi
nanciering van het onderzoek op het ge
bied van scheepsbouw en scheepvaart.
Het programma is in voorbereiding, maar
de heer Salvarani kon nog geen vaste toe
zeggingen omtrent omvang en inhoud
doen. De inspanningen van de commissie
zullen zich vooral gaan richten op het ver
beteren van de concurrentiekracht van de
Europese scheepvaart. Het onderzoek ten
behoeve van scheepsbouw zal daarvan
een afgeleide zijn. Salvarani gaf aan dat
onderzoeken in de toekom st door de EG
zullen worden ondersteund tot een maxi
mum van 50% van het te financieren be
drag. Daarbij kan ook 'het schip’, b.v. het
ontwerp, worden betrokken en onderw er

pen op het gebied van 'com puter aided
design’ en com puter aided manufacturing'
(CAD/CAM), m aar ook onderzoeken t.b.v.
het reduceren van bemanningen en trai
ningsprogramm a's kunnen door de EG
worden ondersteund. De criteria die bij de
uitvoering van het werk en toekenning van
de financiering zullen worden gehanteerd,
zijn o.m. dat de program m a’s niet gedupli
ceerd mogen worden bij dezelfde onder
zoekscentra enerzijds; anderzijds moet er
sprake kunnen zijn van concurrentie, zodat
de onderzoeksinstituten elkaar stimuleren.
Deze twee uitgangspunten staan ogen
schijnlijk haaks op elkaar, en het zal er in de
praktijk op aan komen om voorstellen die bij
de EG worden ingediend, zodanig te for
muleren, dat het eigen karakter van hel
onderzoek herkenbaar is.
Het technische deel van deze bijeenkomst
was vooral gewijd aan de research op het
gebied van weerstand en voortstuwing.
Daarnaast werd aandacht besteed aan ge
luid en trillingen aan boord van schepen.
De presentaties waren van een hoog ni
veau en werden gevolgd door discussies
waarin soms de verschillen in benadering
van de research instituten duidelijk naar
voren kwamen. De uiteenlopende benade
ringen die onderzoeksinstituten in Europa
kiezen, laten zien dat de concurrentie sti
mulerend werkt en aandacht wordt be
steed aan verschillende aspecten van het
zelfde onderwerp, w aardoor de waarde
van de onderzoeken goed wordt gedem on
streerd. Het lijdt geen enkele twijfel dat het
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onderzoek in W est-Europa op hoog niveau
staat, hetgeen ook bleek uit de bijdragen
die deze onderzoeksinstituten leverden
aan ontwikkelingen buiten Europa, waarbij
scheepsbouwers en reders een beroep
doen op de W est-Europese kennis.
De tweede bijeenkomst was geheel gewijd
aan offshore onderwerpen, waarbij de na
druk lag op de criteria die gebruikt worden
bij het beoordelen en vergelijken van diepwater-ontwerpen van de mathematische
simulatietechnieken ten behoeve van ope
rationele doeleinden. Indrukwekkend was
de voordracht over het onderzoek naar de
toepassingsmogelijkheden van bijzondere
glijbekistingen voor scheefstaande beton
nen torens, die in Noorwegen zijn beproefd
voor platforms voor waterdiepten van 2 0 0
tot 350 meter bij verschillende grondcondities.
De derde bijeenkomst, gewijd aan de
scheepsbouw, viel uiteen in twee delen.
Het eerste deel behandelde mogelijke ver
beteringen op het gebied van het ontwerp
en het gebruik van schepen, De voordrach
ten sloten goed aan op de inleiding van de
heer Salvarani, de directeur-generaal voor
Transport, die duidelijk maakte door voor
’free and fair trade' een concurrerende en
veilige vloot een eerste vereiste is. Met
veiligheid werd bedoeld de veiligheid van
de lading, de bemanning en het schip ener
zijds en de bescherm ing van het milieu
anderzijds. Het is opvallend, dat immer
weer voorstellen ter tafel komen waaruit
blijkt dat nog steeds aanzienlijke energie
besparingen aan boord van schepen wor
den gerealiseerd.
In een aantal voordrachten werden die
voortstuwingssystemen en de hulpinstallaties onder de loupe genomen.
Het tweede deel van de derde sessie be
handelde de CAD/CAM systemen. Helaas
moet worden vastgesteld dat de lezingen
op dit gebied niet veel nieuws brachten. De
meeste voordrachten gaven een presenta
tie van de CAD/CAM systemen, zoals die
op werven of research instituten zijn ont
wikkeld, Echter, er was nauwelijks sprake
van vernieuwende elementen in de CAD/
CAM systemen ten opzichte van presenta
ties van 2 of 3 jaar geleden. De ontwikkelin
gen gaan langzaam, maar het CAM blijft
duidelijk achter. Autom atisering en roboti
sering in het assem blageproces in de
scheepsbouw is geen eenvoudige zaak.
De vierde bijeenkomst, ’ship operation’,
was voor het grootste deel gewijd aan de
toepassingsm ogelijkheden van sim ulatie
technieken met behulp van computers.
Hier is sprake van vooruitgang. De mathe
matische modellen die gepresenteerd w er
den voor beladtngssystem en en afmeersystemen van offshore installaties, alsm e
de de modellen ten behoeve van het sim u
leren van het gedrag van schepen op zee of
in beperkt water, geven aan dat de m oge
lijkheden voor onderzoek en verbetering
nog steeds aanwezig zijn, en de veiligheid

en betrouwbaarheid van de installaties ver
groten.
Het programma overziende, kan worden
vastgesteld dat langzaam maar zeker in de
scheepvaart ten aanzien van de beheers
baarheid, veiligheid en betrouwbaarheid
en 'ship operations' de mogelijkheden tot
optimalisatie realiseerbaar zijn. W at betreft
de scheepsbouw, waren de onderwerpen
hoofdzakelijk beperkt tot CAD/CAM syste
men, die thans of wellicht in de naaste
toekomst beschikbaar zullen komen. Daar
naast is er de noodzaak om de West-Europese scheepswerven beter concurrerend
te maken. Het blijft de vraag, in hoeverre de
voorgestelde CAD/CAM program m a's op
korte termijn gebruikt kunnen worden om
de produktiviteit en in het bijzonder de assemblagetechnieken in de scheepsbouw,
te verbeteren. Over de mogelijkheden tot
bijvoorbeeld een m odulaire aanpak in de
constructie van het schip of het onderzoek
op het gebied van een meer seriematige
aanpak in de produktie van bijna identieke
onderdelen, is niet gesproken. Evenmin
over de mogelijkheden om de assemblagetechnieken te optim aliseren en te analyse
ren. Met andere woorden, er is veel aan
dacht geschonken aan het produkt, maar
weinig of geen aandacht aan de produktiemethoden. De vraag, of wij op dit moment
behoefte hebben aan dure en uitgebreide
CAD/CAM systemen, of dat wij wellicht
meer gebaat zijn bij goed ontworpen en te
beheersen data bestanden, werd door
voorstanders van de CAD/CAM systemen
beantwoord met: ja, wij hebben CAD/CAM
systemen nodig, al was het alleen maar om
te zorgen dat wij in de naaste toekom st ten
opzichte van de scheepsbouw in Japan en
Korea niet achter raken. Er zal meer en
meer noodzaak zijn tot optimaliseren. Bo
vendien moeten wij nu de basis leggen om
computergestuurde fabrikage- en assem 
blage faciliteiten te kunnen realiseren.'
Tijdens de afsluitende forum discussies
werd wederom geconcludeerd dat de
W est-Europese scheepswerven niet zon
der hulp de komende magere jaren door
zullen kunnen komen en dat een gezam en
lijke W est-Europese aanpak daarbij een
grotere kans op overleven biedt. Terecht
werd de vraag gesteld in hoeverre W estEuropa zijn economische kracht moet
gaan benutten en op maritiem gebied bij
voorbeeld de lading moet gaan bescher
men door een deel te bestem men voor
schepen met W est-Europese vlag, zoals
elders in de wereld. Een vast percentage
van deze schepen, die onder Europese
vlag varen, zullen dan ook bij Europese
werven moeten worden gebouwd, analoog
aan het Japanse, Koreaanse en Brazili
aanse beleid. Meer dan ooit is thans duide
lijk dat samenwerking op Europees niveau,
niet alleen op het gebied van research en
ontwikkeling, maar ook op het gebied van
scheepsbouw en scheepvaart, een harde
noodzaak wordt. W est-Europa zal een Ma

ritiem Beleidsplan op moeten zetten om de
kansen op maritiem gebied op langere ter
mijn niet te missen. In dat licht gezien was
de bijeenkomst, georganiseerd door de
W est-Europese verenigingen op het ge
bied van scheepsbouw, scheepvaart, ocean engineering en offshore, een verade
ming. Het door Admiral Sir Anthony Griffin
gelanceerde voorstel dat de W EM T w el
licht zou kunnen uitgroeien tot een referentieplatform in de EG, is realistisch en ge
tuigt van moed. Immers, het betekent dat
de 160 aanwezigen op deze W est-Europe
se conferentie, die met veel instemm ing dit
voorstel ondersteunden, meer Europees
denken dan hun politieke leiders.
Prof. ir. S. Hengst

Boekbespreking
ZEEM ANSCHAP VOOR DE
HANDELSVAART deel 2
Theoretische scheepsbouw, scheepssterkte, uitwatering, dokken, onder
houd en scheepsontw erp
K. Glas en J. W. Schutte
Uitgave Educaboek BV. Postbus 48, 4100
AA Culemborg. ISBN 9011 00356 X Acht
ste druk, 368 pagina's met rond de 200
zwart-wit afbeeldingen.
Prijs (gebonden): ƒ 99,50
De beide auteurs, leraren Zeem anschap
bij het Hoger Zeevaartonderwijs hebben
naar aanleiding van opm erkingen van col
lega's en mensen uit de praktijk bij deze
herdruk vrij ingrijpende wijzigingen aange
bracht. Zo werden m et het oog op de exa
meneisen voor het Hoger Zeevaartonder
wijs een aantal onderwerpen toegevoegd.
De schrijvers hebben getracht het boek
werk up to date te houden, maar zijn zich
daarbij wel degelijk bewust dat dit, gezien
de steeds sneller plaats vindende ontw ik
kelingen niet op alle gebieden gerealiseerd
kan worden. Alle gegevens uit de gehele
serie boeken dient men dan ook met voor
zichtigheid te hanteren, vooral wat de inhoud van wetsartikelen en van de bekend
makingen van de Zeevaart betreft. Ook
deze herdruk is zeer overzichtelijk inge
deeld en ook de stof kan m en zich, mede
door de duidelijke verzorgde figuren, met
enige inspanning zeker goed eigen maken.
De w ens van de auteurs dat deze nieuwe
druk voor het zeevaartonderwijs en de va
renden wederom een bron zal zijn, w aaruit
men met succes zal kunnen putten, zal dan
ook zeker gezien de degelijke inhoud en de
goede verzorging in vervulling gaan.
Dr. Ir. K. J. Saurwalt
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Wilt u de efficiency aan
boord van uw sch epen vergroten?
Profiteer dan van de nieuwste
ontwikkelingen o p het gebied van
bediening en registratie apparatuur.
Om w erkdruk te verm inderen en
bedieningspersoneel van herhaalde
routinetaken te ontlasten.
IHC H olland fabriceert een
serie m oderne instrumenten en kan
com plete geavanceerde
electrische system en
ontw erpen en installe
ren. U w vierde dim ensie
te water. G em akkelijk
bij nieuwe o f bestaande
sch ep en aan te brengen.

M aar er is meer. Alles wat u
wenst op het terrein van energie
opwekking, -verdeling en -besturing
kan IH C voor u maken. G e e f IHC
H olland het ontwerp en wij realiseren
het. Inclusief uitgebreide service en
garantie.
M eer weten over onze
produkten en diensten? O f wilt u ons
tijdschrift "Ports and Dredging”
ontvangen? Schrijft o f
belt u dan even met
□ o
IHC/TBM Controls B.V.,
Postbus 41,3360 A A
1C
J
Sliedrecht, Holland.
Telefoon (01840) 12155*
Telex 23752.
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Automatisch lassen en snijden is automatisch geld
besparen met het Bug O mechaniseringsprogramma
van HoekLoos.

tandwielen enz.
Hiermee wordt de meest optimale
oplossing voor uw las-automatiseringsprogramma samengesteld.
Laat zo’n oplossing eens voor u
maken en vrijblijvend demonstreren.
Bel HoekLoos voor een afspraak:
010 - 7311 22 en vraag naar de
heer P. Verkaik.

HoekLoos,
Nederlands grootste
leverancier van apparatuur en
gassen voor lassen en snijden.

hoek loos
La sg roep
Havenstraat 1
Postbus 78
3100 AB Schiedam
Tel. 010-731122’
Telex 24474 hamaz nl

DE ALLERNIEUWSTE SKL
PAARDEKRACHTEN STAAN
TE TRAPPELEN VAN
ONGEDULD

IB R F in D b »

SKL-IMPORTEUR VOOR DE BENELUX EN SPANJE
Postbus 275, 3 3 00 AG Dordrecht, Tel. 078-1 485 22

Telegramadres: brand motoren, Tetex 29375 brand nl

5300403

Ook bij het kleinere serie las-en
snijwerk kan er flink op arbeids
kosten bespaard worden.
Het B u g -O mechaniserings
programma van HoekLoos biedt een
oneindige reeks maatoplossingen,
uitgaande van standaard compo
nenten. Automatisch lassen van
langsnaden, oplassen, overlaplassen
met pendeiinstallaties en het snijden
van cirkels, gaten in profiel, platen of
pijpen, horizontaal of verticaal, het
behoort allemaal tot de mogelijk
heden. B u g -O is licht in gewicht,
uiterst compact en daardoor
gemakkelijk overal mee naar toe te
nemen. De voordelen van B u g -O
spreken voor zich : een constante
hoge kwaliteit van het werk, een
hoge werksnelheid en lage
investeringskosten.
Het systeem bestaat uit een aantal
solide, storingsongevoelige
standaardonderdelen, zoals elektro
motoren, tandheugels, toortshouders,

De DSS-10.000’:
een vierde generatie semi-submersible boorvaartuig voor dieper
water en zwaar weer gebieden*
Table 1 main dim anslons

d 0 0 r:

G ' J’ S ch ep m an " en

A. G o e d é e "’

PLATFORM CHARACTERISTICS
360 ft
109 .5 m
300 ft
92,5 m
210 ft
64,0 m
142 ft
43.3 m
86 ft
26.3 m
73 ft
22.3 m
9.0 m 29'/2 ft
114 persons
10.000 ton

Length overall
Length maindeck
Width
Total depth
Operational draft
Survival draft
Transit draft
Accommodation
Maximum payload

ENVIRONMENTAL CONDITIONS
Working area
Working area
Waterdepth
Survival conditions
Maximum waves
Windgust
Surface current
Drilling conditions
Maximum waves
Significant waves
Wave period
Sustained winds

worldwide
10.000 ft
30.0 m
100 knots
2.5 knots
15.0 m
8.0 m
10.5 sec.
50.0 knots

POSITIONING SYSTEM
Dynamic positioning by 6 x 6.000 HP in
10.000 ft waterdepth
Eight point mooring system for fuel economy
in up to 1.500 ft waterdepth with thruster as
sistance in extreme weather conditions
DRILLING EQUIPMENT
Drilling depth
Mud pumps
Rotary table
Drawworks
Derrick

BOP
Motion compensator
Riser tensioners

25,000 ft
2 x 1600 HP
49,5 inches
800 HP
3 x 800 HP
160 ft height
totally enclosed
1,400,000 lb hookload
16% inch
15,000 psi
25 ft
12 x 45 ton

LOAD CAPACITIES
Tubulars
Riser joints
Sacks/Chemicals
Bulk mud/Cement
Liquid Mud
Drilling water
Potable water
Fuel

1,200
1,750
500
1,400
1,600
1,500
400
4,000

ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton
ton

* Voordracht gehouden op 7 februari 1984
voor de Sectie onderwatertechniek en scheeps
techniek van het Klvl en de Nederlandse vereni
ging van technici op scheepvaartgebied.
** Marine Structure Consultants (MSC). B V.
*** Neddrill. Nederland B.V.

Sam envatting
Het buitengaats boren verplaatst zich n aar dieper water en zw aar weer gebieden. De
hieruit voortvloeiende ontw erpinvloeden leiden tot nieuwe ontwerpen, zoals de DSS10.000 '. In dit artikel zal aandacht besteed worden aan het vaststellen van een ontwerpspecificatie en het ontw erpproces van het vaartuig. Nadruk wordt gelegd op de bew egin
gen en de sterkteaspecten van het vaartuig en boortechnische aspecten op dieper water.
1. INLEIDING
W anneer het buitengaats boren zich naar
grotere waterdiepten verplaatst, zullen
nieuwe boorvaartuigen - sem i-subm ersibles en/of schepen - nodig zijn. Het door
kolommen gestabiliseerde sem i-subm er
sible vaartuig biedt hiervoor goede pers
pectieven vanwege zijn goede bewegingsgedrag in zeegang en zijn operationele
capaciteiten, welke noodzakelijk zijn voor
het boren in een ruw zeeklim aat en koud
weer omgevingscondities.
Deze redenen hebben Deep Semi Design
Consultants (DESDEC), een joint venture
van Marine Structure Consultants (MSC)
B.V. en Neddrill (Nederland) B.V. ertoe
bewogen om een vierde generatie semisubmersible boorvaartuig te ontwikkelen,
gericht op het boren op diep en/of ruw
water.
Het resultaat is de ’DSS-10.000’, een diep
water sem i-submersible, ontworpen om
exploratie boringen uit te voeren in gebie
den met ijsgang, tot waterdiepten van
10.000 ft (3000 m) en met een payload van
10.000 ton. Gebaseerd op het bekende

principe van de sem i-subm ersible is het
vaartuig opgebouwd uit de volgende ele
menten (zie Fig. 1 ):
- 2 drijfpontons
- 4 hoekkolommen
- een grote centrale middenkolom
- het hoofddek.
De grote centrale m iddenkolom die hel ver
nieuwende elem ent vorm t in het ontwerp
levert een groot aantal voordelen op, zoals
een volledig afgescherm de moonpool, ver
ticale opslag voor de riser joints, reserve
mudtanks, bulktanks en assembly en testfaciliteiten voor de Blow Out Preventer
(B.O.P.).
2. PROJECTBEHANDELING
De ontwikkeling van een dergelijk vaartuig
zal in eerste instantie gebaseerd moeten
zijn op een m arktverwachting en/of markt
interesse. In opzet kenmerkt het project
zich door een aantal stappen, zoals in fi
guur 2 wordt weergegeven. A llereerst het
marktonderzoek. Nadat in 1941 voor het
eerst met succes in 25 ft waterdiepte een
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Figure 1. Assem bly diagram
Figure 2. Project approach

boring is verricht, heeft de voortdurend ver
beterde techniek het mogelijk gem aakt in
steeds grotere waterdiepten zulke borin
gente verrichten. Vooral in de jaren '70 zijn
meer boringen verricht in grotere w ater
diepten. De meest recente diep w ater boorervaring is die met het boorschip Discoverer Seven Seas’ in de Atlantische Oceaan
voor Shell Oil. De grootste waterdiepte die
hier bereikt is, is 6448 tt (figuur 3). Naast
deze trend naar dieper water, moet ook in
ogenschouw genom en worden dat de ge
bieden met m ogelijk oliehoudende form a
ties en waterdiepten van 1 0 0 0 ft tot 1 0 . 0 0 0
ft een oppervlakte van 35 miljoen vierkante
kilometer beslaan, meer dan tweemaal de
conventionele gebieden met waterdiepten
minder dan 1 0 0 0 ft.
Uit dit marktonderzoek zal een specificatie
opgesteld moeten worden waaraan het te

ontwerpen vaartuig dient te voldoen, w aar
bij vooral het accent ligt op de door het
vaartuig uit te voeren taken. De volgende
onderdelen komen hierin dan naar voren:
- payload, het nuttige gewicht dat het
vaartuig mee kan nemen. In het geval
van de DSS-10.000 is hier een streef
waarde van 1 0 . 0 0 0 ton voorgesteld
- de booroperaties, van belang zijn hierbij
de waterdiepte (maximaal 1 0 . 0 0 0 voet)
en de selfsupporting time (één boorgat
completeren en voor 1 0 0 dagen voorra
den aan boord)
- de omgevingscondities, zwaar w eerge
bieden en lage temperaturen met m oge
lijkheden voor operaties in gebieden met
lichte ijsgang.
Bij de uitwerking van een dergelijke specifi
catie kan men op voorhand enkele param e
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ters aangeven, die van belang zijn voor het
ontwerp:
- operationele limieten (wanneer te stop
pen met boren)
- het behandelen en opslaan van stukken
equipm ent (de stijgbuis (riser)) die voor
w aarden stelt aan de bewegingen, maar
ook aan de benodigde tijd om een derge
lijke operatie uit te voeren
- het loskoppelen van de riser van de zee
bodem en de bijbehorende problemen
het boorproces zelf.
Aan het tot stand brengen van de vorm ge
ving van het ontwerp ligt een 'design phiios o p h y’ ten grondslag. Zoals in figuur 2 al
aangegeven is, zijn er verbanden te leggen
tussen 'vessel', tasks’ , environment', 'logistics' en 'human com fort’, die ook w eder
zijds invloed op elkaar uitoefenen.
Bij de ontwerpen zal steeds centraal staan
dat het ontwerpproces het zoeken is naar
een balans tussen operationele aspecten
(bewegingen, payload en stabiliteit) en
bouwkosten (staalgewicht en fabricage
methode). Als kenmerken van het ontwerp
kunnen worden aangehaald:
- toepassing van rechthoekige kolommen
van voldoende afmetingen. Hierdoor
worden de kolommen gecontinueerd in
het dek; deze schotten zijn tevens de
sterkte schotten van het hoofddek
- minimum aantal bracings, hetgeen door
de 'doosconstructie' van het dek wordt
mogelijk gemaakt
- constructiem ethoden die in de scheeps
bouw bekend zijn, en waarbij zoveel m o
gelijk gebruik gem aakt wordt van nor
maal scheepsbouwstaal.
In de ontwerpfase ('design, re vie w ) w or
den een aantal hoofdfacetten, als hoofdaf
metingen, stabiliteit, bewegingen, sterkte,

positionering en voortstuwing bekeken.
Zoals in figuur 4 is w eergegeven zullen de
diverse onderdelen meerdere malen be
licht worden om tot de uiteindelijke vorm ge
ving van de DSS-10.000' te komen (de
onwerpcirkel).

Figure 6. M otional behaviour o f centre colum n configurations
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3. PROJECTSTUDIES
3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk zal nader worden ingegaan
op de onderdelen van het ontwerpproces,
te weten de voorstudies, welke tot de keuze
van de vorm geving hebben geleid; het bewegingsgedrag van de D SS- 1 0.000, de
structurele sterkte van het vaartuig en de
problematieken van het boren op diep w a
ter met betrekking tot de riser en het boorproces.
3.2 Voorstudies
De voorstudies hebben vooral betrekking
gehad op de vorm geving van het vaartuig,
waarbij de invloed van de grote middenkolom centraal heeft gestaan. Verificatie van
het bewegingsgedrag is hierin één van de
belangrijkste facetten geweest.
De onderzochte vormen kenmerken zich
als volgt (figuur 5):
- concept 1 :
- één centrale drijver
- drie grote kolommen
- concept 2 :
- twee drijvers
- één grote centrale kolom
- vier stabiliteitskolommen.
Van de concepten is het bewegingsgedrag
onderzocht, en wel met betrekking tot de
transparantheid van het vaartuig en de
diepgang van de drijvers. Als eerste maat
staf voor het bewegingsgedrag van een
sem i-subm ersible geldt de verticale dompbeweging en op dit facet zijn de concepten
vergeleken. In figuur 6 is de overdrachts
functie voor dompen van de concepten
weergegeven. Deze krom men geven het
bewegingsgedrag op basis van de golfperiode in onregelmatige golven weer, en hoe
hoger de waarde, des te meer zal het vaar
tuig bewegen.

Om het verband te laten zien met bestaan
de eenheden als een boorschip of bestaan
de typen sem i-subm ersibles zijn ook van
deze vaartuigen de karakteristieke bewegingskrommes toegevoegd.
Geconcludeerd kan worden dat concept 1
met geringe diepgang een slechter bew e
gingsgedrag heeft dan alle overige vaartui
gen, en dat de andere twee (concept 1 met
vergrote diepgang en concept 2 ) vergelijk
baar zijn met de huidige sem i-subm ersi
bles. De uiteindelijke vorm geving van de
'DSS-10.000', is gebaseerd op het twee
drijver-concept, omdat deze de meeste

m

■
M m
.

Concept 2
Figure 5. Concept shapes o f centre
colum n configuration

voordelen biedt qua operationele aspecten
(minder bewegingen) en qua bouwkosten
(geringere waterverplaatsing en minder
staalgewicht).
3.3 Bewegingsanalyse van de
'DSS-10.000'
De bewegingsanalyse van de 'DSS1 0 .0 0 0 ' is een centraal element in het totale
ontwerp, maar mag zeker niet als los
staand onderwerp bekeken worden. Een
algemeen gehoorde uitspraak, als 'dit ont
werp heeft een veel beter bewegingsge
drag dan alle andere bestaande eenhe
den’, is bij de 'DSS-10.000' niet op zijn
plaats. Het streven naar goede bewegingskarakteristieken kan niet los gezien worden
van de balans in het ontwerp. De balans
wordt mede gevormd door operationele en
bedrijfseconomische aspecten.
Kenmerkende limiel voor het operationele
bedrijf is het boren zelf, dat tot een zekere
zeetoestand uitgevoerd kan worden. Hier
bij wordt de boorstring qua beweging ge
compenseerd door een heave compensatof, die een bepaalde slaglengte heeft, Als
deze com pensator zijn maximale slag be
reikt moet het boorbedrijf stopgezet wor
den. De meest toegepaste heave compensatoren hebben een slag van 25 ft en in
figuur 7 is deze limietlijn weergegeven op
basis van statistische relaties tussen golf
hoogte en golfperiode.
Een tw eede kenmerk is de telescopic joint,
welke de verbinding tussen zeebodem (via
de riser) en het schip vormt. Men zal probe
ren zolang mogelijk verbonden te blijven
met de zeebodem vandaar dat de slag van
de telescopic joint zo'n 45 tot 50 ft bedraagt.
De limietlijn hiervoor ligt dan ook hoger,
zoals in figuur 7 is w aar te nemen.
Hoe ligt nu het bewegingsgedrag, qua ab
solute bewegingen van de 'DSS-10.000' in
vergelijking met andere booreenheden?

Figure 7. M otional behaviour com parison o f DSS-10.000 with o ther vessels

Figure 8. Limits and margins o f D SS -10.000
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Het boorschip kom t er relatief het slechtst
uit. Hierbij moet nog aangegeven worden
dat de dompbeweging voor kopgolven is
weergegeven, en dat de dompbeweging
voor schuininkomende of dwarse golven
slechter wordt voor een boorschip. Schuin
inkomende golven zullen het boorschip
bovendien laten slingeren, waardoor het
boorproces eveneens beperkt kan worden,
Semi-submersibles zijn daarentegen prak
tisch niet verschillend gevoelig voor ver
schillende golfrichtingen. Voor het boor
schip wordt de boorlim iet bereikt bij 5 m
significante golven met een periode van 9
seconden en v o o rd e 'DSS-10.000' is dit 8
m significante golven met een periode van
zo’n 10 seconden. De derde generatie
semi-submersibles ligt tussen deze w aar
den in.
Voor de limietwaarde van de telescopic
joint ligt het wat anders. H ier komt de 'DSS10.000' niet als beste naar voren. De krom 
me voor de dompbeweging neemt sterker
toe bij de hogere perioden dan de derde
generatie semi-submersibles. Hiervoor
zijn twee redenen aan te geven.
Allereerst wordt, door het grotere waterlijn
oppervlak de transparantheid minder, re
sulterend in grotere exciterende krachten
en daarmee sam enhangend een toenam e
van de dom pbeweging. Verder, komt men
steeds dichter bij de eigen dom pperiode en
dus bij resonantie verschijnselen. Echter
bij de hogere perioden, wordt naast de
absolute beweging de relatieve beweging
belangrijk.
De airgap (afstand tussen zeeniveau en
bovendek) kan de bepalende limiet w or
den. Een algemene regel is dat bij geringe
absolute bewegingen grote relatieve be
wegingen horen, zodat bij derde generatie
semi-submersibles in het gebied vanaf 13
seconden grotere relatieve bewegingen
optreden, en dus een grotere airgap nodig
is. Een grotere airgap resulteert in een
verhoging van de ligging van het zw aarte
punt. Om dan voldoende stabiliteit te w aar
borgen, zullen de afmetingen van het vaar
tuig toenemen en daarm ee de bouw
kosten.
Figuren 8 en 9 tonen de balans tussen de
diverse parameters als absolute beweging
(heave com pensator en telescopic joint),
relatieve beweging (airgap), positionering
en toelaatbare zw aartepuntsligging (ALL
KG). De boorconditie wordt bepaald door
de effectieve slag van de heave com pensa
tor. Het loskoppelen van de riser (disconnecting) toont de balans in de absolute en
relatieve beweging. Hier liggen airgap, te 
lescopic joint en dynamisch positioneringsvermogen praktisch op één lijn. De ge
stelde survival conditie van 15 m significan
te golven levert geen problemen op qua
airgap en positioneringsvermogen. Met
behulp van deze ’limits and margins’ is de
ontwerper in staat om na te gaan of zijn
ontwerp in balans is qua bewegingen, posi
tionering en stabiliteit.
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Figure 10. D ynam ic structural analysis
method
3.4 Sterkteanalyse van de
’DSS-10.000’
Gecompliceerde constructies als semisubmersibles kunnen niet m eer met eenvoudi
ge handformules en ervaringsgetallen ont
worpen worden. Daarbij komt dat de classi
ficatie m aatschappijen voor de goedkeu
ring van de staaltekeningen uitvoerige
sterkteberekeningen vragen. Een sterkte
analyse is noodzakelijk.
Voor de 'D SS-10.000’ is een dynamische
sterkte analyse uitgevoerd, waarbij naast
de statische com ponenten ook zijn m eege
nomen de dynamische krachten op onder
gedompelde lichamen, de dynamische
componenten uit slingeren en stam pen van
het vaartuig en de optredende versnellingskrachten.
De gevolgde berekeningsm ethode is
weergegeven in figuur 10. De bewegingen
van het vaartuig en de dynam ische vloeistotdrukken worden met het diffractieprogramma 'M ATTHEW ' bepaald. Hierna
vindt in het onderdeel 'DYNLO AD' de kop
peling plaats tussen alle statische en dyna
mische krachten. Uiteindelijk dient het tota
le krachtenspel in evenwicht te zijn.
Om de belastingsgevallen te kunnen selec
teren, is het nodig dat discrete stukken van
het vaartuig atzonderlijk beschouwd kun
nen worden. De uiteindelijk geselecteer
de belastingsgevallen worden dan met het
eindig elementen programma 'SESAM '
doorgerekend om de interne krachten, mo
menten en optredende spanningen te be
palen. Voor een beschrijving van de ge
volgde procedure w ordt naar referentie 1
verwezen.
Als voorbeeld van de selectie dient de be
paling van het belastingsgeval waarbij
maximale splijtkrachten zullen optreden. In
'DYNLOAD' wordt de regelmatige over
drachtsfunctie van de optredende splijt
krachten bepaald, in figuur 11 w eergege
ven als F/!;.

Figure 11. Split forces o f DSS-10.000
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Figure 12. Stress plo t o f a longitudinal bulkhead
De hier berekende waarden zullen moeten
worden om gerekend tot dimensievolle
waarden in een onregelm atige zee. Met
behulp van een spectraal analyse wordt de
onregelmatige overdrachtsfunctie F 1/3/ 51/3
bepaald, waarna verm enigvuldiging met
de maximaal optredende golfhoogte de di
mensievolle splijtkracht, F, wordt vastge
steld. Als belastingsgeval wordt de m axi
male waarde van F geselecteerd. Voor dit
geval is dat bij een frequentie van 0,55
rad/sec. De toegepaste selectiemethode
wordt aangeduid als een deterministische
benadering, en geeft voldoende betrouw
bare gegevens om de constructie qua
sterkte te analyseren.
De resultaten, verkregen met het eindig
elementen program m a 'SESAM ', zijn de
maximale equivalente spanningen, de dy
namische en statische spanningen die in
de constructie optreden.
Met behulp van stress plots (zie figuur 12)
worden de gebieden met hoge spanningen
geselecteerd en nauwkeurig geanalyseerd
met betrekking tot de overall en dynam i
sche spanningen. De speciale aandachts
gebieden bij de sterkte analyse van de
DSS-10.000 zijn geweest:
- de aansluiting van de hoekkolom op het
interne langsschot in het bovendek

- de inleiding van de krachten op de bracing in de kolom
- de verbinding van de centrale kolom aan
de floater.
De spanningsniveaus van de aansluiting hoekkolom en langsschot - en -bracing en
kolom- zijn niet hoog te noemen, en door de
keuze van de plaatdikte zonder problemen
ver beneden de toelaatbare spanning te
krijgen. Speciale aandacht moet besteed
worden aan de aansluiting van middenkolom op de drijvers. De hoge spanningen die
hier aangetroffen worden, zijn zowel ge 
combineerde als dynam ische spanningen.
Figuur 13 geeft een idee van de getroffen
constructie maatregelen bij het eindschot
van de middenkolom. Herkenbaar zijn de
twee floaters, de m iddenkolom en het
hoofddek. In het onderwatergedeelte van
kolom en floater zijn plaatdikten van 13 tot 18
mm toegepast. Echter in de zwaar belaste
gebieden was dit niet voldoende, vanwege
te hoge dynamische spanningen.
Bij hoge dynam ische spanningen kunnen
verm oeiingsverschijnselen
maatgevend
worden. Om deze verm oeiing te vermijden,
zal men niet naar hoogwaardig staal m oe
ten uitwijken, maar naar constructies met
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Figure 13. Cross section at centre column end bulkhead.

grotere plaatdikten. Tevens moet nage
gaan worden wat de meest geschikte ver
binding Is (welke platen dienen door te
lopen), om verm oeiings-verschijnselen in
de lasverbinding te verminderen.
Om het spanningsniveau te verlagen zijn
plaatdikten van 30 mm normaal staal toe
gepast in de hoog belaste gebieden, en
wordt deze plaat tevens doorgestoken in
de floater om de verbinding minder vermoeiingsgevoelig te maken. Constructie
tekeningen van de DSS-10.000 zijn door
Det norske Veritas (DnV) en American Bu
reau of Shipping (ABS) goedgekeurd.
3.5 Boorproces op dieper water
Het boorproces op dieper w ater brengt een
aantal belangrijke facetten met zich mee
die nader bekeken dienen te worden, zoals
diverse boortechnieken, de riser en riserbehandeling.
Het boren in dieper w ater onderscheidt zich
duidelijk van het boren in ondiep water.
Technieken, zoals het toepassen van grote
drukverschillen bij te verwachten drukken
uit de formatie is bij dieper water zeer ge
compliceerd, zo niet onmogelijk. De kans
op overschrijding van de zogenaam de 'for
mation fracture gradiënt' (breukgradiënt) is
zeer groot geworden. Het gevolg hiervan is
dat andere technieken de voorkeur verdie
nen zoals onder andere het toepassen van

gasfift' in de riser ten einde betere controle
op de druk en het gewicht van de spoelingskolom uit te kunnen oefenen.
Een andere m ethode is om toch met lage
spoelingsdrukken te blijven werken en te
vertrouwen op mechanische beveiligings
systemen. Deze techniek stelt echter zeer
hoge eisen aan de apparatuur, bediening
en besturing.
Om veilig op dieper water te kunnen boren
dient evenzo vroegtijdige en betrouwbare
informatie beschikbaar te zijn om trent
spanningen in de riser, drukverschillen in
het boorgat en optredende temperaturen.
Hiervoor wordt een zogenaam de instrumented joint' toegepast, die in de riser is
opgenomen,
De verbinding tussen boorgat en vaartuig
wordt gevormd door de riser, en het behan
delen van die riser op dieper water is tijdro
vend. Verkorting van die behandelingstijd
is wenselijk. De DSS-10.000 maakt het
mogelijk om zeer lange riser joints van zo'n
90 voet verticaal op te slaan in de middenkolom. Tezamen met een revolutionair be
handelingssysteem en de toepassing van
snelkoppelmechanismen, kan een tijds
besparing van ruim 50% behaald worden
op heden toegepaste systemen.
Door verslechterde w eersom standighe
den kan men gedwongen zijn om de riser
los te koppelen van de B.O.P. Om dit veilig

en snel uit te voeren zal een positieve trek
kracht op de riser toegepast moeten w or
den om de riser snel op voldoende afstand
van de B.O.P te trekken. Deze trekkracht
moet echter snel geneutraliseerd worden
opdat de riser geen te grote verticale ver
snelling krijgt, welke tot beschadiging van
riser en/of telescopic joint kan leiden. Eén
en ander pleit voor een actief com pensatie
systeem. Momenteel zijn deze systemen
nog in een experimenteel stadium.
3.6 Samenvatting
Samenvattend kan gesteld worden dat het
ontwerp van de DSS-10.000 met zijn unie
ke centrale middenkolom een antwoord is
op de vraag, hoe verantwoord geboord kan
worden in dieper water in gebieden met
hoge zeecondities en lage om gevingstem 
peraturen. De inbreng van de firm a’s Neddrill en MSC, met respectievelijk ervaring in
de boortechniek en in het scheepsbouw
kundig ontwerp heeft geleid tot een even
wichtig ontwerp, waarbij veel aandacht be
steed is aan de hoofdfunctie van het vaar
tuig: boren in dieper water.
Ref. 1.
C. A. Carlsen, H. B. Gundersen and S.
Gran: 'E nvironm entaldatainoperation and
design, case-m obile rigs’ 23-26 februari
1981. ROROS.

’Scheepvaarteconomie te water *
door Prof. Dr. H. J. Molenaar
How long would it take?'
T w o years for me to sail home. Two years to build a ship o r ships. Two to sail b a ck...'
In ten years Lord Toranaga could have a navy o f fifteen to twenty ships. In ten to fifteen
years England could supply Lord Toranaga with thirty modern warships. .. ’
uit: S hogun’, J. Clavell

- Dertig jaar geleden werd de scheep
vaarteconomie in Europa geïntrodu
ceerd en wel in Noorwegen.
- Vijftien jaar geleden hield de voorzitter
van de Commissie-Oyevaar, die de Ne
derlandse zeescheepvaart doorlichtte,
het Noorse m anagement ten voorbeeld.
- Tien jaar geleden kwam de Noorse tankvaart in ernstige moeilijkheden door de
oliecrisis, alle scheepvaarteconomische
voorsprong ten spijt.
Een groot deel van de zeescheepvaart ver
keert in een langdurige crisissituatie. De
periodieke herhaling van crisisom standig
heden lijkt onontkoombaar: 'W hat comes
up goes down again’. Scheepvaarteconomen voelen zich aangesproken. Is het niet
hun 'foremost duty to study the shipping
market and make recommendations for its
improvement?’ [1] W at de scheepvaarte
conomie te bieden heeft aan crisispreven
tie is een pijnlijke vraag, die ik nog niet heb
horen stellen. Ik stel hem op deze plaats.
Nu de scheepvaarteconom ie hier te water
gaat vind ik het derhalve passend om de
vrachtenmarkt ter inspectie in het dok op te
nemen.
Functioneren de vrachtenmarkten in de
tankvaart en de droge bulkvaart nog zoda
nig dat ze aanbod en vraag naar scheepsruimte in redelijk evenwicht kunnen
houden?

Omdat het m arktmechanisme meer func
ties heeft dan de wederzijdse aanpassing
van de vervoerscapaciteit en de vraag, leg
ik mij dus een beperking op Verder zal ik
het ook niet hebben over de lijnvaart en het
gespecialiseerd eigen vervoer. Ik heb
daarvoor een praktische en een principiële
reden.
1. Het probleem van de overcapaciteit in
de zeescheepvaart spitst zich toe op het
bulkvervoer. De ernst van de situatie moge
blijken uit de halvering van de gemiddelde
vervoersprestatie van de tankervloot tus
sen 1970 en 1982 en van de tiërcering in de
droge bulkvaart (zie fig. 1). Voor de reste
rende vloot nam de prestatie toe met een
derde. Dat mag niet zonder meer uitgelegd
worden als een gunstige marktontwikke
ling voor de lijnvloot. Feit is namelijk dat in
de bulkvaart de grote produktiviteitsverbetering zich in belangrijke mate reeds vóór
1970 heeft voltrokken, doch in de lijnvaart
in hoofdzaak daarna.
2. De principiële reden dat ik niet op de
lijnvaart inga is dat deze altijd gekenmerkt
is geweest door regulering en daarmee
altijd object is geweest van kritiek.
De vrachtenmarkt is boven alle verdenking
verheven, om dat een ïnvisible hand', een
mechanisme aanbod en vraag bij elkaar

Fig. 1
Produktiviteits-ontwikkeling van wereldhandelsvloot (in 1000 tonmijten p e r ton dw)
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brengt en de prijzen laat ontstaan. De
goodwill van dit marktmechanisme is
enorm. Verontrustend is het dat externe
factoren zijn geaccepteerd als afdoende
verklaring voor de exorbitante tonnageoverschotten van de laatste tijd. Daardoor
is het m arktm echanism e het voordeel van
ernstige twijfel helaas bespaard gebleven.
Die twijfel moet door wetenschapsbeoefe
naars worden opgebracht! Ik teken hierbij
aan dat de vrachtenmarkt ook ontzien
wordt, omdat ze als systeem onvervang
baar is. Dit geldt blijkbaar ook voor de nietmarkteconomisch geordende wereld. De
houding die deze aanneemt zal ik eerst
trachten te verklaren.
De derde wereld heeft weinig groeim oge
lijkheden meer in de lijnvaart. Zij heeft haar
aspiraties om het huidige aandeel in de
wereldvioot van 14 procent op te voeren tot
2 0 procent nu voornam elijk gericht op de
bulkvaart. Ook hier zou sprake zijn van 'no
free play of shipping'.
Barriers to entry' tot dit bulkvervoer vor
men object van onderzoek onder auspiciën
van UNCTAD. De interpretaties van ver
meende barriers’ verschillen bij W est en
Zuid. Een hogere participatie in dit vervoer
is het doel. Over het systeem van de vrije
vrachtenmarkt valt geen onvertogen
woord. [2 ]
Ook het Oostblok heeft het met deze 'per
fect competition' in de scheepvaart niet
moeilijk. Wel constateerde een prominent
Russisch scheepvaarteconoom onlangs
dat, anders dan in de dertiger jaren, het
marktmechanisme door zijn onlogische
vrachtfluctuaties reders heeft misleid. [3]
Zeegaande wereldhandel en vloot volgen
nu tegengestelde trends. Het m arktmecha
nisme kan de crisis nu niet aan. Het blijft
echter bij deze constatering.
Zuid en Oost maken druk gebruik van de
kapitalistische’ markt en wel vooral voor
het moeilijkst te plannen vervoer. De op
merkelijke tolerantie van centraal geleide
economieën kan hierdoor verklaard w or
den dat 'feast'-vrachten de uitzondering
zijn, ’fam ine’-vrachten voor reders de re
gel. Door de bank genomen wordt door
oostblok- en derde wereldlanden scheepsruimte van het W esten beneden kostprijs
gebruikt. De grote tonnage-overschotten
worden toegeschreven aan een scala van
factoren, die het m arktmechanisme tel
kens weer hebben verhinderd goed te func
tioneren. Mijn them a laat zich nu aldus
formuleren:
welke invloeden van technische, kw antita
tieve o f institutionele aard heeft het markt■ Tekst van de inaugurele rede bij het aanvaar
den van het ambt van Hoogleraar in de Scheep
vaarteconomie aan de Erasmus Universiteit te
Rotterdam.

Wil HEBBEN
BE ENEBCIE VOOR
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m echanism e m oeten verduren en kon het
sui generis daartegen opgewassen zijn?
Eenvoudig is het scala van factoren niet te
rubriceren.
De m arktvernauw lng
In de grote groeiperiode werd steeds meer
lading aan de vrachtenm arkt onttrokken
ten behoeve van nieuwe, grotere schepen,
w aarvoor langlopende charters waren a f
gesloten. Daardoor kreeg de markt, die alle
schomm eling moest opvangen relatief een
steeds geringere omvang.
De betekenis van langlopende charters is
in de jaren van inflatie en grotere onzeker
heid weer sterk afgenom en. Maar het aan
tal niet gepubliceerde transacties neemt
toe. In absolute zin is de vrachtenm arkt
heel weinig gegroeid (zie fig. 2). Dit kan een
probleem geschapen hebben voor het
m arktmechanisme en wel als reders op
gelijke vrachtprijsschom m elingen door de
jaren heen ook op gelijke wijze hebben
gereageerd. We stuiten hier op een potenti
eel ernstige storingsbron. De vraag naar de
minimum omvang van de vrachtenmarkt,
nodig voor het gew enst functioneren, is in
de literatuur niet actueel. Hierin wordt g e 
constateerd dat de vrachtenm arkt toon
aangevend is gebleven. Toch kan juist het
in de tijd wisselend aandeel van de spotvrachtenm arktpartijen een rol gespeeld
hebben bij hun investeringsbeslissingen
(zie lig. 3). Aan de horizon doemt het ge
vaar op van verdere marktvernauwing.
Daarbij zou het regelm atige deel van het
bulkvervoer naar en van ontw ikkelingslan
den worden gereserveerd voor de vloten
van die landen. Prof. Victor Norman, voor
mij de knapste bulkvrachtenm arkt-analist,
waarschuwt voor m ogelijk catastrofale ge-

Fig. 3
W isselend aandeel spotm arkt-bevrachtingen van olie in het wereld olievervoer
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Fig. 2
Vervoer van droge bulkgoederen d oor bulkcarriers en volume reisbevrachtingen droge
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volgen voor de dan overblijvende markt.
Het risico-premiegedeelte in de vrachtprij
zen zou dan wel eens te hoog kunnen
worden om deze markt nog aantrekkelijk te
maken (4),
Toenemende specialisatie
en concentratie
Het sterk toegenom en aantal ladingen en
daarop gespecialiseerde scheepstypen
hebben het elem ent van produktdifferentiatie in de markt versterkt. Ook zijn de inves
teringen per schip sterk toegenom en. Dit
proces is wel uitgelegd als aantasting van
de volledige vrije mededinging in de bulkvaart [5], De opvatting dat door deze ten
densen de vrachtenm arkt niet m eer als
vroeger zou functioneren vindt echter nau
welijks steun.
Minder doorzichtige markt
Bij het afsluiten van reis- en tijdcharters via
de Londense Baltic Exchange geldt van
ouds een publikatieplicht. Deze werd voor
het marktfunctioneren destijds essentieel
geacht. Nu is inschakeling van deze markt
door het berichtenverkeer allang niet meer
nodig, waardoor aan de wens betreffende
geheimhouding of vertraagde publiciteit
van transacties dus tegem oet gekomen
kan worden. Partijen gaan er daarbij van uit
dat Londen nog voldoende inform atie krijgt
om de goede toon te zetten; een toon, die
de vraag- en aanbodsverhouding van vrije
tonnage goed uitdrukt. De vakliteratuur laat
hierover ook geen twijfel bestaan.
Toch acht ik de vraag legitiem of onm iddel
lijke publikatie van alle transacties in de
afgelopen decennia niet tot meer gem atig
de kettingreacties had geleid. Marktpartij
en zijn echter zo verdeeld en verspreid over
de wereld dat deze vraag geen adres heeft;
de verdere ontwikkeling van telecom m uni
catie en dataverwerking zal dit ideaal niet
dichterbij brengen.

Onjuiste marktprognoses
Meer en betere m arktinform atie zal de
marktteneur uiteraard wel beïnvloeden. De
datavoorziening heeft een enorme ontwik
keling doorgem aakt en daarmee ook het
prognosticeren van de vervoersvraag en
van de behoefte aan nieuwe scheepsruimte. De grandioze misser van de officiële
energie-prognose van de K.S.G., die aan
leiding gaf tot een kolen- en scheepvaartboom in de vijftiger jaren, zal menigeen
heugen. In de zestiger jaren zagen progno
ses de toekom st te pessimistisch, in de
zeventigerjaren te optimistisch, zo kunnen
we het nu generaliserend stellen. Subjec
tieve verwachtingen blijven het onbetw ist
baar recht van de beslisser, maar m arkt
prognoses zijn uit diens instrum entarium
niet meer weg te denken. Ook hiervan zal
de kwaliteit het moeten winnen. Door vroe
gere persoonlijke betrokkenheid bij dit
prognosewerk moet ik mij ertoe dwingen
om dit voor mijn onderwerp zo centrale
them a gereserveerd te benaderen. Ik zal
zo dadelijk proberen de invloed van te opti
mistische prognoses op investeringshausses tot hun ware proportie terug te brengen
voor wat betreft de grote tankerhausse van
1970-1973.
Technologische ontwikkeling
en goedkope vlaggen
Grote kostprijsveranderingen in het bulk
vervoer hebben de ontwikkeling de laatste
30 jaar gekenmerkt. Eerst verlaging door
schaalvergroting, de laatste 5 jaar verla
ging door brandstofbesparing; daartussen
lag de explosie van de bunkerprijzen.
De vlucht naar goedkope vlaggen, nu 'open
registries' genoem d, heeft gelijktijdig grote
omvang aangenomen. Deze laatste ont
w ikkeling wordt in UNCTAD-kringen mede
als oorzaak gezien van de overcapaciteit in
de bulkvaart. Versnelde veroudering van
tonnage en grote verschuivingen tussen

marktpartijen mogen in principe een m arkt
mechanisme niet ontregelen. De vrachtenmarkt heeft de kostenverlagingen goed
doorgespeeld n a a rd e verladers; de inves
tering per schip is ook niet te hoog gew or
den om de vrijetoegang te bedreigen. Is het
marktmechanisme trager geworden?
De prijselasticiteit van het aanbod is door
de schaalvergroting bepaald geringer g e 
worden voor wat de bestaande vloot be
treft: het oplegpunt kwam tot 1973 bij een
veel lager vrachtpeil te liggen.
Binnen de varende vloot had toen ook nau
welijks een capaciteitsaanpassing plaats.
Het mag van de grote bunkerprijsstijgingen
een 'blessing in disguise' heten dat de eco
nomische snelheid van het schip weer in
strument voor regeling van de capaciteit is
geworden: het effect van langzam er varen
kan wel oplopen tot zo’n 2 0 procent van de
capaciteit bij volle kracht varen. Wat de
capaciteitsaanpassing door nieuwbouw
betreft, de bouwtijden zijn door de explosie
in de scheepsgrootte niet langer ge
worden.
De mogelijkheden tot slopen van zeergrote
schepen zijn vlot genoeg gecreëerd. Ik kan
derhalve niet zien dat de aanbodselasticiteit door langere reactie-tijden geringer is
geworden.
Gem akkelijke scheepsfinanciering
en fiscale regimes, steun aan
scheepvaart en scheepsbouw
Gemakkelijke scheepsfinanciering, fiscale
faciliteiten voor scheepvaartinvesteringen
en de steun aan de scheepsbouw worden
als belangrijkste oorzaken gezien van de
overcapaciteit in de tankvaart. Oliem aat
schappijen, bankiers, tankerreders en
scheepsbouwers hebben fouten erkend en
propageren met elkaar al vele jaren oplos
singen om het vlootsurplus weg te werken.
Genezen is voor hen actueler dan voorko
men. Ik wil niet ingaan op zaken, waarvan
evident is dat het m arktm echanism e er niet
tegen bestand is, maar zo eenvoudig kan ik
dit complex van factoren niet rubriceren.
Onder invloed hiervan is aanbod in het
leven geroepen van tweeërlei aard:
- aanbod waarvoor de lading tevoren on
der langlopend charter was veilig ge
steld; over het m arktvernauwend effect
hiervan is al gesproken
- aanbod zonder ladingdekking; O nge
dekte tonnage werd besteld in het ver
trouwen dat door de inflatie de hoge
kapitaalslasten opgebracht zouden kun
nen worden.
Tot dit vertrouwen heeft in hoge mate bijge
dragen de verwachting dat de vervoers
vraag snel zou blijven groeien.
De waarde gehecht aan het kostprijsver
lagend effect van investeringstoeslagen
vormde een vreemd contrast met een ze
ker gemak, waarm ee stijgende bouwprij
zen gedurende bestellingshausses w er
den geaccepteerd.

Ongewoon hevige fluctuaties van de
wereldvraag; grote onzekerheid over de
ontwikkeling van de wereldeconom ie
sinds 1973
De prijselasticiteit van de vraag naar bulkvervoer is voor de soepelheid van het
marktmechanisme al even belangrijk. Voor
massagoed is het vervoerskostenaandeel
naar traditionele opvattingen hoog. Maar
dit is niet meer zo. Voor ruwe olie van de
Golf naar W est-Europa is het nu maar 2 a 3
procent. Dit is in 1973 maar liefst 57 procent
geweest; echter op een cif-prijsniveau,
waarbij de totale vraagelasticiteit erg klein
was. Het weinige onderzoek dat over deze
vraagelasticiteit van het bulkvervoer is ver
richt, komt tot het lage getal van 0,5 (0,2 op
korte termijn).
Het capaciteitsmechanisme moet dus heel
wat aankunnen.
Fig. 4 laat zien hoe m oeilijk de opgave is
waarvoor de tankerm arkt zich gesteld zag.
Voor de droge bulkladingmarkt golden min
der hevige fluctuaties. Nu kan de bestaan
de vloot een behoorlijke fluctuatie opvan
gen. De problemen zijn ontstaan door zich
als structureel manifesterende stijgingspercentages van 15 en meer (in tonmijlen)
in de zestiger jaren. Gezien de vraaguitval
na 1973 kan het geen verrassing zijn dat de
OESO en veel com m entatoren hierin ook
een prominente oorzaak zien van de tonnage-overschotten. W elke overcapaciteit
hiermee dan wel kan worden verklaard is
een onbeantwoorde vraag. Wel heeft Norman een sim pele form ule gelanceerd voor
de optimale vervoerscapaciteit om een on
zekere fluctuerende vervoersvraag te dek
ken. Deze capaciteit is een functie van de
marginale waarde van het te vervoeren
goed en de marginale vrachtkosten. Ze ligt
op het tonnage-niveau, waarbij de kans dat
de vervoersvraag groter is dan de aanw ezi
Fig. 4

ge vervoerscapaciteit gelijk is aan de ver
houding van de vervoerskosten tot de goe
derenwaarde.
Met andere woorden: bij een vrachtaandeel van 2 0 procent is de markt efficiënt,
indien er 2 0 procent kans is op een tekort en
80 procent kans op een surplus. Bij het
huidige aandeel voor olie zou een bijna
permanent en groot overschot verant
woord zijn. Kansschattingen zijn nodig om
de economisch verantwoorde grootte van
dit surplus te bepalen.
Ik ga hier niet in op de im plicaties van deze,
door de componist zelf ook gerelativeerde,
vuistregel. Ook grote vrachtschom m elingen van W30 tot W400 zijn daarbij accep
tabel.
Factoren met gunstige Invloed
Een scala van factoren is de revue ge pas
seerd. Bij de grote tankercrisis sinds 1974
zijn de scheepsfinanciering en de scheepsbouwproblematiek
als
hoofdoorzaken
aangewezen. Uit de hoek van de financiële
analisten komt echter het oordeel dat 'the
blame for the shipping catastrophe of the
1970’s rests with no single group of people
nor indeed with any single event...’ [6 ].
Ik heb nu de factoren genoemd, die als
bedreigend aangemerkt kunnen worden.
De gedachte komt dus op of er toch voor de
laatste decennia ook niet factoren zijn te
noemen die een gunstige invloed hebben
uitgeoefend.
Te denken valt aan:
1 . bekorting van de technische levens
duur van schepen; zo zou het 'wegwerpschip’ het verschijnsel van de
scheepsbouwcyclus goeddeels kun
nen onderdrukken. Helaas lijkt het schip
technisch alleen maar duurzam er ge
worden.

Procentuele ja arlijkse verandering van de geproduceerde olie-tonm ijlen
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. gunstig voor het aanpassingsproces
zou ook zijn een bekorting van de bouw
tijd van schepen en van de tijd, die nodig
is om werfcapaciteit uit te breiden, maar
ook in te krimpen. Technisch zijn zeker
vorderingen gemaakt, maar niet van
voldoende omvang om hieraan verder
aandachl te besteden.
3. Een derde gunstige factor is niet geheel
nieuw, De aandachtige toehoorder
(M/V) heeft deze factor ook al in een
onheilsrol horen noemen: marktprognoses! Nu dan als zo betrouwbaar ver
ondersteld, dat marktpartijen er hun
marktgedrag naar richten. Daarbij zal
de prijsvorming de nadering van ver
wachte tekorten of overschotten goed
reflecteren en zo de verwachtingen in
klinkende munt of in doffe ellende om
zetten. Ik heb bij Shimojo, Japans' lei
dende onderzoeker op dit gebied, een
provocerende stellingname aangetrof
fen. Deze verschaft mij een prachtig
argum ent om van nu af meer licht op de
aanbodzijde dan op de vraagzijde te
laten vallen. De vraag kan niet beheerst
worden, zo luidt de stelling. Als deze
voorspelbaar zou zijn, schrijft Shimojo
how easily could the shipping industry
make their decisions’ [7].
How easily? Hij weet ook wel beter!
Voorspellen van het aanbod van
scheepsruimte op een langere termijn
heeft zijn eigen m oeilijkheden. Dat aan
bod blijkt vriend en vijand te verrassen.
Dit stelt de rol van de prijsvorming op de
vrachtenmarkt in een merkwaardig
daglicht.
2

DE VRACHTENMARKT
Het is van cruciaal belang om de reis- en
tijdchartertransacties goed uit elkaar te
houden, Op de reischarterm arkt worden
niet alleen ladingen voor enkele reizen,
maar ook voor series achtereenvolgende
reizen ('consecutives') ondergebracht. Het
tijdsbeslag daarvan reikt zelden verder dan
een jaar vooruit. De tim e-charters beslaan
3 maanden tot de gehele levensduur van
het schip, maar met een zw aar accent bij 6
tot 1 2 m aand’s contracten.
Dat het bij reischarters om vervoerscontracten gaat en bij tijdcharters om ter be
schikkingstelling van scheepsruimte zon
der dat de lading genoemd wordt is voor de
analyse niet storend. Deze analyse betreft
namelijk de ontwikkeling in de tijd van de
respectievelijke prijzen en wel middels in
dexcijfers.
Van tijdchartervrachten zou mogen w or
den verwacht dat ze de toekom stverw ach
ting van marktpartijen tot uitdrukking bren
gen. Dit geldt bij uitstek voor de langlopen
de charters. De reischarterindex geeft in
zijn verloop de verandering aan van de
relatieve schaarste van prom pte tonnage.
Vooral buiten de officiële markt om is een
nieuwe contractuele figuur opgekomen, de
'contracts of affreightment'. Dit zijn meerja-

rige vervoersovereenkomsten, waarbij de
ladinghoeveelheid met zekerheid wel van
te voren gestipuleerd kan worden (of het
zekere deel ervan).
Deze 'contracts of affreightm ent’ zijn sa
men met het eigen vervoer (door industrial
carriers') en niet-gepubliceerde tim echar
ters goed voor veruit het belangrijkste deel
van het industriële grondstoffen- en energiegoederenvervoer. Het prijsverloop is
voor deze contracten niet doorzichtig g e 
noeg en de transacties komen niet in vol
doende regelmaat voor om als indicatie
van marktverwachtingen te dienen.
Vrije scheepsruimte kan zowel voor enkele
reizen als voor langere termijn vercharterd
worden. De onderlinge samenhang tussen
de 'spot'-vrachten voor prompte en korte
termijncontracten enerzijds en de langere
time-charters anderzijds heeft reeds lang
de aandacht.
Hoe zou het marktmechanisme in klassie
ke zin werken? (zie fig. 5). In beginsel vindt
de volgende kettingreactie plaats. Een ini
tiële, niet voorziene stijging van de verFig. 5
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voersvraag leidt tot een vrachtprijsstijging.
Dit lokt betere capaciteitsbenutting van de
varende en eventueel opgelegde vloot uit
totdat de capaciteitsgrens is bereikt. O ver
treft de vraag dan nog het aanbod dan
stijgen de vrachten zeer snel vanwege de
geringe elasticiteiten van vraag en aanbod.
Snel aangroeiende cashflows leiden, af
hankelijk van de beoordeling door de re
ders van de duur en de kracht van de
vraagstijging, tot nieuwbouworders. Ook
verm indert de sloop van anders econo
misch verouderde tonnage. Stijgende
nieuwbouwprijzen en, na oplevering van
nieuwe tonnage, w eer dalende vrachten
remmen verdere nieuwbouwplannen af en
voorkomen ver doorslaan van de tonnagebalans. Ook de sloopprijzen helpen op be
scheiden wijze de aanpassing.
In het mechanisme komen aldus 4 m arkt
prijzen in beweging om een initiële wijzi
ging van de vraag-aanbodsverhouding te

corrigeren. In theorie zal het prijsverloop
voor langlopende contracten afwijken van
dat der spotvrachten, om dat de toekom st
verwachtingen er in tot uitdrukking komen.
Reders worden daardoor aangemoedigd
of afgeremd nieuw te bouwen of te slopen.
Het kapitale verschil tussen de spot- en
tijdchartermarkten is de mate van onzeker
heid, die in de prijsvorming moet worden
verdisconteerd. Indien op beide markten
dezelfde mate van onzekerheid zou be
staan over de vraag-aanbodverhouding
van scheepsruimte, de rente, de exploita
tiekosten, dan zouden de vrachten voor
langlopende charters gekoppeld zijn aan
die voor prompte reizen en kortlopende
tijdcharters: deze zouden dan gelijk zijn
aan het gewogen gemiddelde van de reischartervrachten, contant gemaakt met de
rentevoet, die herinvestering aantrekkelijk
genoeg zou maken [8 ]. Dan zou de winst- of
verliesgevendheid namelijk gelijk zijn.
Bij perfect foresight' van de vraag zou de
rederswereld, geleid door de prijsvorming,
zodanig anticiperen dat de vervoerscapa
citeit zich zonder schokken zou aanpas
sen. Dit lijkt een onzinnig theorema: hoe
disponeert en investeert een collectief van
onderling concurrerende reders zodanig,
dat het met elkaar en in een volledig trans
parante markt een bekend toekom stig tonnagetekort (of surplus) precies aanvult.
Toch komt de geschetste situatie dichtbij
situaties, die zich al hebben voorgedaan:
namelijk de situatie, waarin een tekort of
surplus door allen als van dezelfde orde
van grootte wordt beoordeeld. Dan zou het
prijsverloop voor lange charters de succes
sievelijke verm indering van het tekort m oe
ten afspiegelen. Tenminste, indien alle
nieuwbouw-orders e.d. onm iddellijk w or
den gepubliceerd. Toch zijn ook deze histo
rische situaties uitgelopen op 'overreacting' en niet zo zuinig ook. W aar ligt dit nu
aan? Heeft men de prijssignalen in de wind
geslagen of heeft het vrachtprijsverloop op
de T/C-markt de algemene verwachtingen
niet goed w eerspiegeld?
Het resultaat van onderzoek naar de on
derlinge samenhang tussen de korte en
lange vrachtprijzen en tussen deze en de
bestelling van nieuwe schepen is erg ont
nuchterend en ontm oedigend [ 1 0 ].
- time-chartervrachten en spotvrachten
zijn te nauw gecorreleerd om van een eigen
invloed van lange term ijnverwachtingen op
de prijsvorming te kunnen spreken. De
time-chartervrachten volgen zelfs de spot
vrachten.
- de bestelling van nieuwe schepen volgt
het pad, dat door deze prijsbeweging voor
kortlopende vervoersdiensten wordt aan
gegeven.
- sam engevat: lange term ijnverw achtin
gen, die dus nauwelijks in de prijsontwikke
ling tot uitdrukking komen, lijken bij het
investeren in bulkschepen niet in aanmer
king genomen te worden.
Het onderhavige onderzoek bevestigt de
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oude ervaringsregel dat scheepsbestellingen erg gevoelig zijn voor niveau en veran
dering van de spotvrachten. Er is geen
nieuws onder de zon. Dit onderzoek heeft
wortels in de Verenigde Staten en Japan,
maar is in Noorwegen het meest vrucht
baar geworden. (Het aantal scheepvaarteconomen en het aantal opgelegde tan
kers lijken wel positief gecorreleerd! Dit zo
een moeilijke startvoorwaarde kunnen
worden voor Rotterdam).
De oliecrisis heeft in 1973 een zw aar rook
gordijn om de vrachtenm arkt gelegd en het
zicht op het 'normale' functioneren daarvan
ontnomen. De geschiedenis hoeft echter
niet ongedaan gemaakt te worden om toch
aan de grote tankercrisis van 1973 tot he
den een nuttige analyse te kunnen over
houden. We behoeven de geschiedenis
slechts tot kort vóór het uitbreken van het
conflict in het Midden-Oosten terug te
draaien.
Mijn tweede casus hoeft niet gestript te
worden om zijn ware aard te ontdekken.
Deze is zeer recent, maar heeft daardoor
het nadeel dat de verwachte gevolgen
deels nog in de toekom st verborgen liggen.
Het gaat om de bestellingsgolf van bulkcar
riers in de jaren 1979 tot 1981. Aan deze
twee ’casus belli' voor de vrienden van de
vrachtenmarkt wil ik de aangehaalde con
clusies duidelijk maken. De tweede casus
stel ik daarbij voorop.
Casus I De bulkcarrier-hausse
van 1979/1981
Begin 1979 was de markt voor bulkcarriers
redelijk in evenwicht. Toen kwam de tw ee
de OPEC-ronde, waarbij de olieprijs op het
hoogtepunt bijna verdrievoudigd werd.
Over de perspectieven voor steenkool, die
2 0 procent van de bulkcarrier-lading vorm 
de, kwam een lawine los van visies en
prognoses. Van meet af aan waren de m e
ningen verdeeld over het tempo, waarin de
groei van het ladingvolume van steenkool
zich zou aandienen. Hoeveel tijd zou het
kosten om knelpunten in de infrastructuur,
met name in de Verenigde Staten, op te
heffen?
Deze knelpunten m anifesteerden zich al
heel gauw door havencongesties, die in
1981 maar liefst 7 procent van de wereldbulkcarriervloot im m obiliseerden (waar de
reders wel bij voeren).
Fig. 6 toont de ontwikkeling van de vracht
prijs voor steenkool van Norfolk/Newport
News/Baltimore naar Japan en van de éénjaars time-charterprijs voor de klasse sche
pen, die nog net het Panamakanaal kan
passeren. Het prijsverloop voor langer lo
pende charters was door het geringe aantal
daarvan onduidelijk en leverde geen bruik
baar aangrijpingspunt voor het investe
ringsbeleid. Hoe men met het bestellen van
nieuwe schepen op deze markt heeft gere
ageerd geeft deze figuur te zien met het 3maands voortschrijdend gemiddelde van
het aantal orders. Individuele beslissingen

Fig. 6
Vrachtprijsverloop en geplaatste nieuwbouw-orders voor bulkcarners
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worden niet goed zichtbaar gem aakt door
de maandelijkse tonnage-cijfers te be
schouwen. De curve van de bestellingen
vertoont twee opzienbarende uitbarstin
gen van investeringsactiviteit, die van een
statistische correlatie weinig doen ver
wachten. Voor de bestellingen tot aan en
tussen de 'Eigerw anden’ is de samenhang
met het vrachtprijsverloop behoorlijk hoog,
dat wil zeggen voor de twee jaren 1979 en
1980 is de correlatie-coëfficient ten aan
zien van de T/C-vrachten 0,824; dit bete
kent dat 6 8 procent van de variantie in de
bestellingen verklaard wordt door de on
derhavige vrachtprijs. De samenhang met
de genoemde kolenvrachtprijs is niet zo
veel minder (r=0,78). Dit wijst op een vrij
sterke correlatie tussen deze twee vracht
prijzen, een bevestiging van elders getrok
ken conclusies.
Voor de periode juli 1981 tot maart 1983 is
de correlatie nog sterker, want de coëffi
ciënt is nu 0,92, waarmee 85 procent van
de variantie verklaard is. Ook nu is de sa 
menhang met de loco-kolenvrachtprijs iets
lager (r=0,83).
Wat verder opvalt is de geringe time-lag,
waarmee de orders de vrachtschommelingen volgden, namelijk 2 tot 3 maanden.
Treffend is voorts dat de tim e-charter- en
reischarter vracht in op- en neergang onge
veer dezelfde onderlinge relatie hebben
gehandhaafd. Dit voor researchers w elbe
kende beeld wordt behoorlijk verstoord
door de golf van orders van zom er 1981, die
kennelijk gezien moet worden als vrucht
van een opgekropte hausse-stemming.
Dat kon gebeuren omdat de time-chartervrachten gedurende een heel jaar op een
wel zeer profijtelijk peil gehandhaafd
blijven.
Na de vrachtprijzen zijn die nieuwbouwprijzen de belangrijkste verklarende variabe
le. Deze nu maakten tussen '78 en 80 een
sterke stijging door, een klassieke reactie

op de aanzwellende vraag. In '81 gingen
deze dalen, waardoor de bestellingsgolf
kan zijn ontketend, (zie fig. 7).
Het gebeuren in 1983, dat zich in fig. 6 nog
niet helemaal aftekent, doorbreekt de ge
vonden samenhang radicaal. Zonder eni
ge stimulans van de vrachtenm arkt voltrok
zich in het kielzog van een massieve order
een proces, dat met 444 orders in '83 de top
van 1981 ver overtrof. Reders konden toen
namelijk hun marktverwachtingen optisch
verkleinen door een 30 procent verlaging
van de nieuwbouwprijzen in het verre O os
ten. Maar dit verklaart onvoldoende het
slaken van de controversiële band tussen
vrachtenmarkt en bestelgedrag. Deze re
cente investeringsexplosie kan er op duiFig. 7
Prijsontwikkeling voor nieuwbouw - (1) tanker
(210.000 d w tje n (2) bulkcarrier (70.000 dwt)
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den dat de rederswereld losgekomen is
van een overleefd mechanisme, dat qua
prijsvorming aan autonom e toekom stver
wachtingen geen ruimte bleek te bieden.
De omvang van dit proces van bestellingen
heeft de reders zelf onaangenaam verrast;
een bekende Griekse reder pleitte onlangs
voor ’the good judgem ent' van de eersten,
maar vond degenen die volgden en over
wie de eersten geen macht hadden, roeke
loos. Zijn oordeel treft impliciet het falend
marktmechanisme [ 1 1 ].
Ik wil niet geheel uitsluiten dat, de progno
ses ten spijt, deze reders tezam en goed
geanticipeerd hebben. Dan zou de econo
mische opleving in de kom ende jaren wel
erg sterk moeten zijn en blijven. Veel w aar
schijnlijker hebben we te maken gehad met
een bestelgedrag dat in haar gevolgen veel
ernstiger kan zijn dan het aan banden lopen
van de kortlopende vrachten. Het aanbod
verloopt dan volgens een onbeheersbaar
proces. Bij volledige mededinging behoe
ven individuele reders geen rekening te
houden met een invloed van hun handelen
op de markt. Bij afwezigheid van een prijs
vorming, die een snel slinkend gat in de
markt in harde prijsdaling omzet, blijven
alle investeerders met gelijke param eters
rekenen, maar die door het collectieve han
delen van waarde veranderen. Op reders
blijkt voorts van toepassing de theorie van
de verwachtingen. Deze rekent af met de
Inelastische verwachtingen, waarop de
neo-klassieke prijstheorie was gebaseerd.
Infectueuze hausse-stemmingen manifes
teren zich krachtig. Er is geen prijsvorming
die daartegen damm en opwerpt. Ter ver
klaring van dit gedrag is aangevoerd dat
ook voor bestaande schepen een gerede
markt aanwezig is, dat de investeringen
dus niet onherroepelijk zijn. Maar het is een
feit dat de marktwaarde van die schepen de
vrachtprijsschomm eling nauw volgt. Aan
gezien mijn tweede casus ouder is, trek ik
nu al een conclusie,
De nauwe band tussen vrachtenm arkt en
nieuwbouwactiviteit, die met bijbehorende
vertragingen de scheepsbouwcyclus en
dogeen verklaarde, vertoont scheuren - ik
denk aan Tinbergen
Dit kan een ontw ik
keling ten goede, maar ook zeer goed ten
kwade zijn.

crisis een tankeroverschot had voorge
daan lijkt een nutteloze, zo niet aanvecht
bare stellingname. Gunt u mij op deze
plaats echter een vluchtige terugblik op het
proces dat zich in de jaren 1970 tot oktober
1973 heeft afgespeeld.
Tussen '6 8 en 7 3 verdubbelde het aantal
vervoerde olie-tonmijlen. Bij extrapolatie
hiervan zou nu een tankervloot van 680
miljoen ton volledig emplooi hebben ge
vonden. Vandaag is circa 320 miljoen ton
beschikbaar, doch niet meer dan 260 è 270
miljoen nodig. Dat de groei van gem iddeld
16 procent niet geëxtrapoleerd mocht wor
den was toen al algemeen geaccepteerd.
Van 12 tussen '65 en '72 opgestelde marktvoorspellingen kwam voor 1975 de meest
optimistische tot 230 mln ton, het gemiddel
de van al deze 12 bedroeg 205 mln ton.
Echter, onder de invloed van vrachtprijsstij
gingen was dit gem iddelde eind 72 al be
reikt. Ik acht het verantwoord te stellen dat
onder de genoem de om standigheden 40
tot 60 mln ton voor een contractbedrag van
8 a 1 2 mrd dollar te veel was besteld (zie fig.
8 ). Het is moeilijk de euforie te beschrijven,
die toen marktpartijen beheerste. In twee
opzichten verschilde het bestelproces van
tankers in die jaren van de aanbodsreactie
van bulkcarriers, zoals geanalyseerd. Ten
eerste was de ordersituatie toen ondoor
zichtig; de verschillende opgaven en statis
tieken weken sterk van elkaar af. naar ge
lang van de criteria die werden aangelegd
voor wat als een order kon worden be
schouwd. Talloze contracten bleven
maanden boven de markt hangen in af
wachting van bankfinanciering of staatsga
rantie. Deze ondoorzichtigheid maakte het
voor de vrachtprijzen ook in theoretische
zin onm ogelijk om het aanpassingsproces
van de vervoerscapaciteit soepel te doen
Fig. 9

Fig. 8
Tanker-prognoses voor 1975 en tankervloot
p e r 1-1-1971 reeds voor 1975 zeker gesteld
p lu s
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verlopen. Ten tweede gedroegen de
nieuwbouwprijzen van tankers zich toen
wèl zoals in het klassieke mechanisme
paste (zie fig. 7).
Ter verklaring hiervan kan gewezen w or
den op de afwezigheid van overcapaciteit
aan het begin van het proces en op het
enorme aandeel van tankers in de wereldscheepsbouwm arkt (zie fig. 9).
De grote tankerwerven van W est-Europa
hadden hun zorgen over kom ende overca
paciteit ontleend aan zeer grondige, van
scenario’s voorziene marktanalyses, niet
onder stoelen of banken gestoken. De zeer

Betekenis van tankers en bulkcarriers voor de wereld scheepsbouw
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Casus II De tanker-hausse
van 1970-1973
'Rotz vooruiiiiiiiiiiit!’
uit; 'Shogun' J. Clavell
Ik wend mij nu naar de tankermarkt. De
wereldscheepsbouwproblem atiek is, door
de dagelijkse berichtgeving wel bekend
wat haar gevolgen betreft, maar m inder
goed kent men de oorzaken. De overcapa
citeit wordt wel erg eenzijdig toegeschre
ven aan de uitval van de vervoersvraag na
de oliecrisis. Dat zich ook zonder deze
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gemêleerde en in getal uitbundige rederswereld was voor dergelijke studies niet ont
vankelijk.
Over de research, die door de tankercrisis
is opgeroepen, moet ik kort zijn. Een Ja
panse studiegroep heeft alle 9568 afsluitin
gen van tankers tussen 1970 en 1975 gea
nalyseerd op samenhang tussen vracht
prijs, lead time, contractdatum, contractduur en andere kenmerken [12], Doel was
inzicht te verwerven in het toenmalige
verwachtingspatroon van de reders en om
hieruit hanteerbare voorspellingsinstrumenten af te leiden. Daarin is men niet
geslaagd. Er bleken geen continue 'expectation curves’ te kunnen worden geconstru
eerd. De groep weet dit aan te weinig infor
matie. Japanners geloven in de macht van
veel informatie en grote rekenmodellen,
ook voor maritieme prognoses. De WestEuropese reder deinst hiervoor terug. Voor
mij is steeds meer informatie over het verle
den ook niet dè sleutel om beter in de
toekom st te zien. het grensnut van deze
informatie is dalend.
Hoe hausse-stemmingen tijdig te keren?
Daarvoor zijn betrouwbare marktvoorspellingen onmisbaar, doch niet voldoende.
De Noorse research is mijns inziens nu het
meest significant, ook al valt daar nog wel
de opvatting te beluisteren dat de 8 -jarige
en endogeen verklaarde cyclus zich zal
voortzetten. Voor dit rekenkundig rythme
laten dominante externe factoren en uit de
hand lopende marktstem mingen te weinig
ruimte. Onder Noorse reders bleek enkele
jaren geleden de kuddegeest, 'flock tim 
ing', van investeringen nog groot te zijn.
Toch zeiden de meeste reders uit de steek
proef een 'short term buying/selling strategy’ te hebben, dus niet long range trans
port selling' [13]. Een aantal van hen han
teerde alleen de terugverdientijd als criteri
um. Portfolio m anagement ligt voor de
deur; per rederij dient daarbij de trade-off
tussen verwacht rendem ent en risico geko
zen te worden. Hierover is boeiende re
search gaande.

Epiloog
Ik keer nu terug naar de vraag die ik aan het
begin heb gesteld: wat heeft de scheepvaarteconomie te bieden aan crisispreven
tie? De schommeling van de jaarlijkse ver
voersvraag nemend voor w at zij is, inter
preteer ik de situatie als volgt:

waar de maritieme wereld onder lijdt, liggen
ver buiten Nederland. Om daar wat tegen te
doen is Den Haag een beter poste restante
adres dan Rotterdam.

1. Vóór alles klinkt de boodschap door dat
belangrijke overcapaciteit voor het groot
ste deel van de tijd economisch verant
woord kan zijn, en wel ten aanzien van
goederen met een laag aandeel van de
vervoerskosten in de goederenwaarde.
Het grote probleem is dat de kosten en
baten van deze tonnage-overschotten niet
voor dezelfde marktpartijen zijn, De sterke
variatie van goederenwaarden en ver
voerskosten maakt ook dat met dit inzicht
voor flexibel inzetbare scheepsruim te niet
veel gedaan kan worden.
2. Men moet er in elk geval naar streven
die overschotten te voorkom en, die met
een vrij hoge tot hoge waarschijnlijkheid
permanent zouden zijn.
3. Het bestelgedrag van bulkreders staat
zozeer bloot aan beïnvloeding door markt
stemmingen dat de kans op ’overreacting'
zelfs ten opzichte van ruim bemeten tonnagebehoeften reëel aanwezig blijft.
4. De vrachtenmarkt laat als mechanisme
dat ook de vervoerscapaciteit op langere
termijn regelt meestal verstek gaan.
5. Een aanvullend volume-beleid, bij voor
keur te hanteren door de internationale
scheepsbouw-organisaties en gesteund
door Overheidssancties, lijkt het enige in
strument om een geheel uit de hand lopen
van de bestel-activiteit te voorkomen.
6 . Er zou krachtig gestreefd moeten w or
den naar onm iddellijke pubfikatie van alle
geplaatste nieuwbouwopdrachten.
7. Er is dringend behoefte aan kwalitatieve
'opwerking' van gepubliceerde marktprognoses voor tankers en bulkcarriers tot er
kende leading indicators’. De OESO of
Europese Gemeenschap zouden deze, te
veel aan com m erciële krachten overgela
ten activiteit, moeten veilig te stellen.
8 . De epicentra van de grote bevingen,
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NEDERLANDSE VERENIGING VAN
TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED
(Netherlands Society of Marine Technologists)

Voorlopig program m a van lezingen en evenementen voor het seizoen 1984/1985

THE BENEFITS FOR THE ENGINE
MANUFACTURER AND THE ENGINE
USER BY APPLYING CAD FOR DIESEL
ENGINE DESIGN*
by I. Ahlqvist, manager technical section,
production department W ârtsilâ Vasa (Fin
land)
di. 18 sept. '84 Groningen;
wo. 19 sept. 84 Amsterdam;
do. 20 sept. '84 Rotterdam
HET INBRENGEN VAN PIJPLEIDINGEN
IN DE ZEEBODEM m.b.v. EEN ROBOT
door ir. W. P. Kaldenbach, Offshore Inno
vation Engineering B.V., Leiden
do. 20 sept. '84 Vlissingen
DE SCHEEPSHYPOTHEEKBANK
EN DE NEDERLANDSE CREDIETVERZEKERINGS MIJ
sprekers nader op te geven
di. 16 okt. '84 Groningen
ONDERZOEK AAN SWATH SCHEPEN**
door ir. A. Koops en ir. R. Dallinga, MARIN
Wageningen
wo. 17 okt. '84 Amsterdam;
do. 18 okt. '84 Rotterdam;
do. 15 nov. '84 Vlissingen.
HET VERKEERSBEGELEIDEND
SYSTEEM VOOR DE HAVEN VAN
ROTTERDAM
door ir. J. C. M. de Keijser van het Project

bureau W airadar W aterweg te Rotterdam
do. 18 okt. '84 Vlissingen;
di. 11 dec. '84 Groningen;
do. 13 dec, '84 Rotterdam

DISCUSSIEAVOND
wo. 16 jan. '85 Amsterdam

EXCURSIE NAAR STORK
W ERKSPOOR DIESEL AMSTERDAM
di, 30 oktober. '84

NB

SHELL PRODUCT CARRIERS:
DESIGN CRITERIA AND TECHNICAL
SYSTEMS * ‘ *
sprekers nader op te geven
di. 20 nov. '84 Groningen;
wo. 21 nov. '84 Amsterdam;
do. 22 nov. '84 Rotterdam;
do. 13 dec. '84 Vlissingen
FILMAVOND
wo. 12 dec. '84 Am sterdam
NIEUW JAARSRECEPTIES
wo. 2 jan. '85 Groningen
do. 3 jan. '85 Rotterdam
vr. 4 jan. '85 Vlissingen
LATEST DEVELOPMENTS
IN COMBINED STABILIZER AND
ANTI-HEELING SYSTEMS*
by mr. Horst Haiden. Director Intering,
Hamburg
di. 15 jan. '85 Groningen
do. 17 jan. '85 Rotterdam

Verenigingsnieuws

Personalia

Sectie voor Scheepstechniek Klvl
Op dinsdag 18 septem ber a.s. wordt om
20.00 uur in de aula van de TH aan de
Mekelweg te Delft een lezing gehouden
over het onderwerp 'Berging'; spreker is de
heer K. Reinigert, directeur van Smit Tak
Internationaal Bergingsbedrijf te Rotter
dam, De lezing is georganiseerd in samen
werking met 'Wifliam Froude’; introductie is
toegestaan.

Prof. Ir. S. Hengst
Op 21 septem ber a.s. zal prof. ir. S. Hengst
ter gelegenheid van de aanvaarding van
zijn ambt als gewoon hoogleraar voor het
vakgebied W erfinrichting en W erfbedrijf bij
de afdeling der Maritieme Techniek aan de
Technische Hogeschool te Delft zijn inau
gurele rede uitspreken. De plechtigheid
vindt plaats om 15.00 uur in de Aula van de
T.H. Delft, Mekelweg 1.

In Memoriam

Ir. H. W. Stapel
Per 31 juli 1984 is de heer ir. H. W. Stapel
afgetreden als directeur van Verolme IJsselmonde Holding B.V.

H. P. J. Nellen
Op 22 augustus j.l. overleed te Schiedam
op 91 -jarige leeftijd de heer H. P. J. Nellen,
oud-souschef tekenkam er (W) bij de Rot
terdamse Droogdok Mij. De heer Nellen
was 30 ja a r lid van onze vereniging.

D. Bakker
Afdeling: Groningen
F. BAUMA
Afdeling Groningen
Ing. A. A. CLEM ENT
Afdeling: Groningen
Ir. R. J. DE GAAIJ
Afdeling: Zeeland
G. DE GRAAF
Afdeling: Groningen
Ir. G. HOMMEL
Afdeling: Rotterdam
Mejuffrouw J. VAN DER MEER
Afdeling: Groningen

Ballotage
Gepasseerd voor
MAATSCHAP

Dit programma zal in de komende m aan
den worden aangevuld en eventueel ge
wijzigd.
* Lezingen In sam enwerking met de
Netherlands Branch van het Institute of
Marine Engineers.
** Lezingen in sam enwerking met de
Sectie Scheepstechniek van het Klvl en
het Scheepsbouwkundig Gezelschap
'William Froude’.
1. De lezingen in Groningen worden ge
houden in Café-Restaurant 'Boschhuis', Hereweg 95, Groningen, aan
vang 20.00 uur.
2. De lezingen in Amsterdam worden
gehouden in het Instituut voor Hoger
Technisch en Nautisch Onderwijs,
Schipluidenlaan, 20, Amsterdam,
aanvang 17.30 uur.
3. De lezingen in Rotterdam worden ge
houden in de Clauszaal van het
Groothandelsgebouw,
Stations
plein 45, aanvang 20.00 uur.
4. De lezingen in Vlissingen worden ge
houden in het Maritiem Hotel Britan
nia, Boulevard Evertsen 244, aan
vang 19.30 uur.

het

GEW OON

LID

H. J. METSELAAR
Afdeling: Groningen

buitengewoon hoogleraar?
(0,2 dagtaak)
De Technische Hogeschool
Delft verzorgt universitair
onderw ijs in 14 verschillende
s tu d ierichting en , verdeeld over
14 (onder/tussen) afd eling en. Er
studeren ca. 11.000 studenten
en er werken bijna 5.000
m ensen.
Ruim 100 vakgroepen verzorgen
het onderw ijs en verrichten
w eten sch ap p elijk onderzoek.
D aarnaast zijn er een aantal
centrale diensten, te w eten de
C entrale B ibliotheek, de
O nderw ijskundige Dienst, het
Rekencentrum , de Centrale
W e rkp laats, de Centrale
Elektronische Dienst en het
Bureau van de Hogeschool.

De o n tw ikke lin g e n van de offsho re
energie- en d e lfs to fw in n in g naar
steeds dieper w ater en m o e ilijke r
o m g evingsco nd ities vereisen
geavanceerde
pro du kte n/con stru cties.
Voor het ontw erpen en bouw en van
de rge lijke objekten zijn veelal niet
con ven tion ele en grensverleggende
m ethoden en technieken vereist.
Bovengenoem de on tw ikke lin ge n
hebben ertoe geleid dat de omvang
en het belang van de m aritiem e
tech nie k binnen de to ta le o ffsho re
te ch n o lo g ie a a nzienlijk is
toegenom en.
Bij de A fde lin g der M aritiem e
Techniek be staat een vacature voor
een buitengew oon hoogleraar m/v
Z ijn/haar werkzaam heden zullen
onder meer om va tte n het
assisteren bij de vorm geving van
het on de rw ijs in de O ffshore
Technologie binnen de A fde lin g der
M aritiem e Techniek.
Dit houdt tevens in het verzorgen
van een aantal colleges op het
vakgebied der o ffsh o re technologie,
het stim uleren en coördineren van
afstudeer- en onderzoekprojecten in
sam enw erking met andere
vakgroepen en het onderhouden
van in- en externe con tacten.
Gezien het m u lti-d isclp lln a ire
karakter van deze taa k is een goede
sam enw erking met andere
vakgroepen en afdelingen vereist,
in hel bijzonder m et de docenten
o ffsh o re te ch n o lo g ie van de
afdelingen der W erktuigbouw kunde
en Civiele Techniek.

*

TH Delft
Technische Hogeschool Delft

A fdeling der M aritie m e Techniek

Voor deze lu n c tle w ordt gedacht
aan een scheepsbouw kundig
ingenieur met een ruim e en brede
ervaring in het ontw erpen van
drijvende offsh o re co n stru ctie s
vanuit eisenpakketten ten behoeve
van het fu n ctione ren binnen to ta a l
system en.
Inzicht in de genoem de to ta a l
system en alsm ede kennis en
ervaring met fe a s ib ility stud ies op
d it gebied zijn vereist.
Verder is het w enselijk dat de
kandidaat inzicht heeft in de
on tw ikke lin ge n van o ffsho re
produkten, ervaring heeft met
in spe ktie en onderhoud en bekend
is met te land en op zee toegepaste
constru ctietech nieken .
De salariëring volgens rijksregeling
geschiedt conform de voor
kroondocenten vastgestelde
salarissch aa l A, met directe
opnem ing in w elvaartsvast
pensioenfonds.
De s c h rifte lijk e s o llic ita tie s met
cu rriculu m vitae dienen u ite rtijk
twee m aanden na het verschijnen
van deze advertentie binnen te zijn.
De s o llic ita tie te rich te n aan de
vo o rzitte r van de benoem ings
com m issie, prof,dr.Ir. J.D. van
Manen, o f de dekaan, prof.dr. Ing.
C. G allin, p/a Technische
Hogeschool D elft, A fde lin g der
M aritiem e Techniek, M ekelweg 2,
2628 CD Delft.
Indien u de aandacht w ilt vestigen
op g e sch ikte kandidaten, of verdere
in lic h tin g e n w enst, kunt u zich
rich te n to t de dekaan, tele foon 015781732.

LLOYD’S REGISTER OF SHIPPING
zoekt voor haar district R otterdam een

ENGINEER SURVEYOR
Zijn taak

Vereist wordt:

zal bestaan u it het uitvoeren van
In s p e c tie s op w e rk tu ig k u n d ig en
a a n v e rw a n t g e b ied te n behoeve van

-d ip lo m a C s c h e e p s w e rk tu ig k u n d ig e
G.H.V., o f g e lijk w a a rd ig e o p le id in g en
ervaring,
-le e ftijd to t 3 5 ja a r,
- goede b e h e e rsin g van de E ngelse ta a l
in w o o rd en g e s c h rift,
- goede g e zo n d h e id en g e z ic h ts 
ve rm o g e n (geen b ril o f lenzen
dragend),
-bereidheid om zo nodig tijd e lijk d ie n st
te d oen op één o n ze r v e s tig in g e n
b u ite n N e d e rla n d ,
- g o e d e c o n ta c tu e le e ig e n s c h a p p e n .

- in d u s trië le p ro je c te n ,
- in s ta lla tie s van zow el n ie u w b o u w
a ls va re n d e sch e p e n ,
-o ffs h o re in s ta lla tie s .
Geboden wordt:
-z e lfs ta n d ig , a m b u la n t w e rk m et g ro te
v a ria tie en e igen v e ra n tw o o rd e lijk 
heid,
- go e d e h o n o re rin g en s e c u n d a ire
a rb e id s v o o rw a a rd e n ,
- m o g e lijk h e d e n to t verdere o n tw ik k e 
lin g d o o r m id d e l van in te rn e zow el a ls
e x te rn e cu rs u s s e n .

E igen h a n d ig g e sch re ve n s o llic ita tie s m et u itv o e rig e opgave van o p le id in g , d ip lo m a ’s, re fe re n tie s ,
p ra k tijk e rv a rin g , le e ftijd en le v e n s lo o p te ric h te n aan:
De S e n io r P rin c ip a l S u rve yo r, L lo y d ’s R e g is te r o f S h ip p in g , P o s tb u s 701, 3000 AS R o tte rd a m .

BODEWES
SCHEEPSWERF
’VOLHARDING’
te FOXHOL (Gr.)
wenst haar organisatie te versterken.

Wij zoeken hiervoor een

DIRECTIE-ASSISTENT
met een goede opleiding en ervaring in de
scheepsnieuwbouw.
Schriftelijke sollicitaties te richten aan
Directie
BODEWES SCHEEPSW ERF
V O LH AR D IN G '
Postbus 70
9600 AB HOOGEZAND

Lid van Conoship

Speciaal het gehele afbouwgebeuren met de
organisatie hier om heen - van het aanvraag-/
ontwerpstadium tot de aflevering - zal een van
de taken van de nieuwe man zijn.
Hij zal mede de koers moeten bepalen van de
’Volharding'.
Een grote inzet en interesse is vereist om voor
deze functie de juiste man te kunnen zijn.

A. MUNNIK
Afdeling: Rotterdam

E. A. VERVEER
Afdeling: Rotterdam

Ing. L. P, WILDVANK
Afdeling: Groningen

Ing. D. SCHUURMAN
Afdeling: Rotterdam

G. J. A. M. VOETS
Afdeling: Rotterdam

Gepasseerd als JUNIORLID

R. H. SWANINK
Afdeling: Zeeland

A. WAGNER
Afdeling: Rotterdam

P. P. YNTEMA
Afdeling: Groningen

NIEUWSBERICHTEN
Tewaterlatingen
Vinland
Bij de scheepswerf W aterhuizen J. Pattje is
op 30 mei de LPG-tanker 'Vinland' door
Mrs. Sheila Quigley, echtgenote van de
President-Directeur van FLOGAS INTER
NATIONAL uit Ierland te water gelaten.
De
-

hoofdafmetingen van het schip zijn:
lengteoveralles
80.15m
breedte
12.80m
holte
6 .0 0 m
diepgang
5.15m

Er zullen 2 stuks cylindrische gastanks in
het schip worden geïnstalleerd met een
totale inhoud van 1600 m3.
Het schip wordt uitgerust met een MWM
hoofdmotor type TBD 444 L B van 1800 PK.
De bouw vindt plaats onder toezicht van
Bureau Veritas voor de klasse I 3/3 E + Deepsea gascarrier, type 11 PG , volgens de
eisen van het gouvernem ent van de Faroer
Eilanden.
Het schip zal eind septem ber aan haar
eigenaren worden opgeleverd.
’Witte de W ith’
Op 25 augustusj.l. vond bij de Kon. Mij. 'De
Schelde’ te Vlissingen de doopplechtig
heid plaats van het tweede luchtverdedigingsfregat van de Jacob van Heemskerckklasse. Mevrouw M. J. Hulshof-Helders, echtgenote van de bevelhebber der
zeestrijdkrachten doopte het schip met de
naam 'W itte de With'. De kiel van dit schip
werd gelegd op 15 decem ber 1981. De
proeftochten zullen naar verwachting be
gin 1986 aanvangen. Meerdere informatie
over het scheepstype werd gepubliceerd in
S en W no. 10 van 18 mei 1984, pag. 166 en
167.
Technische gegevens
Lengteo.a.
Breedte
Hoogte tot hoofddek
Diepgang
Deplacement

130,50 m.
14,60m.
9,00 m.
6,00m .
3750ton.

Voortstuwing: 2 Rolls Royce Olympus
TM3B gasturbines, elk 28 400 HP voor
hoge vaart en 2 Rolls Royce Tyne RM1C
gasturbines, elk 5 400 HP voor kruisvaart.
Snelheid: 30 knoop.

Diversen
De W estduitse Koopvaardijvloot
De W estduitse koopvaardijvloot is in hel
afgelopen halfjaar met zeven schepen,
overeenkomend met 642.000 brt, verm in
derd. Daardoor beschikte de vloot per 1 juli
1984 over 419 eenheden van in totaal
5.029 mln brt en 7.553 mln dwt. Dit meldt
het Verband Deutscher Reeder (VDR) in
haar jongste halfjaarbericht.
DS 20-08-1984
Cursus Algemene Baggertechnologie
Het Training Institute for Dredging (TID)
organiseert van 4 oktober - 13 decem ber
1984 op 11 avonden in Rotterdam een
cursus Algemene Baggertechnologie.
Het doel van de cursus is een overzicht te
geven van de belangrijkste technieken,
werktuigen en problemen, die bij baggerprojecten een rol spelen. De cursus is be
doeld voor een ieder, die in zijn of haar werk
te maken heeft met baggertechniek, en
behoefte heeft aan een algemeen over
zicht van de huidige baggertechnologie,
zoals medewerkers van overheidsinstan
ties, aannemers, consultants, scheeps
werven, toeleveranciers aan de baggerin
dustrie etc. De cursus heeft een hoger tech
nisch niveau.
Het Training Institute for Dredging is in
1982 opgericht door drie bedrijven, die in
het verleden reeds betrokken waren bij
baggercursussen: IHC Holland, de baggerwerf; F, C. de W eger Internationaal, de
consultantfirma en het Studiecentrum Bij
zondere Cursussen (SBC).
Nadere inlichtingen worden verstrekt door:
T.I.D., Postbus 415, 3330 AK Zwijndrecht,
tel. 078 - 120096.
W aghenaer Tentoonstelling
In 1984 is het vierhonderd jaar geleden dat
de Enkhuizer cartograaf Lucas Jansz.
W aghenaer zijn 'Spieghel der Zeevaerdt'

bij de fameuze drukker Christoffel Plantijn
te Leiden liet verschijnen. Hiermee presen
teerde W aghenaer 's werelds eerste ge 
drukte zee-atlas met kaarten op groot for
maat, die een revolutionaire verandering
teweeg bracht op het gebied van de Westeuropese zeecartografie.
Naar aanleiding van deze belangrijke mari
tieme gebeurtenis organiseert het Zuider
zeemuseum van 18 aug. tot 21 oktober '84
in samenwerking met het Maritiem M u
seum 'Prins Hendrik' te Rotterdam, het
Rijksmuseum 'Nederlands Scheepvaart
Museum’ te Amsterdam en het Geogra
fisch Instituut van de Rijksuniversiteit te
Utrecht, een tentoonstelling van het werk
van Lucas Jansz. W aghenaer en een aan
tal van zijn tijdgenoten,
Voor het eerst zullen leeskaarten, zee-atlassen, gedrukte en manuscriptkaarten be
treffende het begin van de maritieme carto
grafie in Nederland in één tentoonstelling
bijeengebracht zijn. Bibliotheken en mu
sea uit Nederland, België, Frankrijk en
Duitsland hebben hiervoor zeldzaam ma
teriaal afgestaan.
De tentoonstelling wordt gehouden in twee
zalen van het Binnenmuseum , van het Zui
derzeemuseum te Enkhuizen. Ter gele
genheid van deze tentoonstelling laat de
Vereniging 'Vrienden van het Zuider
zeem useum ’ een bundel verschijnen on
der de titel:
'Lucas Jansz. W aghenaer van Enckhuysen. De maritieme cartografie in de Neder
landen in de zestiende en het begin van de
zeventiende eeuw ’. In deze ruim geïllus
treerde uitgave zijn een achttal bijdragen
opgenomen van binnen- en buitenlandse
deskundigen op het gebied van de m aritie
me cartografie. Deze bundel dient tevens
als catalogus van de tentoonstelling.
Afbouw steunverlening scheepsbouw
blijft een moeizaam proces
Er is de afgelopen jaren voor zo'n 17 miljard
gulden aan officieel erkende subsidies in
de Europese scheepsbouw gestopt. Ge
zien de zeer om vangrijke indirecte steun
voor deze bedrijfstak is dit echter nog maar
het topje van de ijsberg. Bijna iedereen is
het er over eens dat de directe en indirecte

subsidiëring van de scheepsbouw moet
worden afgeschaft. Zodra het echter op
daden aankom t durft bijna geen enkel land
als eerste de stap te nemen. De scheeps
bouw zal voorlopig dan ook nog zw aar
gesubsidieerd blijven, zo concludeert
Drewry Shipping Consultants in een juist
verschenen rapport.
Financiële steun is in de scheepsbouwsec
tor min of meer vanzelfsprekend gewor
den, Subsidies zijn intussen zo gebruikelijk
dat ze zelfs ten goede komen aan zeer
gezonde werven die het geld feitelijk niet
nodig hebben om het hoofd boven water te
houden. Zo trekt ook Japan waar de con
currentiepositie van deze industrietak toch
sterk genoemd mag worden, in 1984 zo'n
1,4 miljard uit voor steunverlening aan de
werven.
De subsidiëring die sinds het midden van
de zeventiger jaren steeds intensiever
werd heeft drie belangrijke consequenties
gehad. Erwerden nieuwe financieringsm e
thoden ontwikkeld, de verregaande steun
verlening stelde scheepsbouwers in staat
om hun produkten tegen absolute bodem 
prijzen op de markt te brengen, en er zijn
steeds minder werven, als ze er überhaupt
nog zijn, die zonder overheidssteun kun
nen draaien.
Vrij algemeen heerst dan ook de overtui
ging dat er aan deze situatie in internatio
naal verband een einde moet worden ge
maakt. Dit geldt voor de meeste nationale
overheden, voor een toenemend aantal
werven en zeifs voor enkele reders, die de
banken hebben verzocht hun kredietregels
te verscherpen, opdat er geen overcapaci
teit op de koopvaardijm arkt ontstaat.
Veel regeringen belijden w eliswaar met de
mond het principe van afbraak van subsi
dieregelingen, maar pompen via een ach
terdeur toch weer grote hoeveelheden geld
in de scheepsbouw. Politieke, sociale en
militaire redenen zullen de meeste regerin
gen ertoe brengen een noodlijdende werf
met financiële injecties toch boven water te
houden, ook al is dit comm ercieel nauwe
lijks verantwoord.
Drewry Shipping Consultants heeft in een
groffe vergelijking de stand van zaken in de
verschillende Europese landen naast el
kaar gezet. Opvallend daarbij is dat in veel
gevallen directe subsidies niet meer w or
den gehanteerd of op zijn minst worden
afgebouwd. Maar indirecte steunverlening
zoals het bieden van gunstige financieringsmogelijkheden aan de afnemers
maakt in veel gevallen w eer een hoop zo
niet alles goed.
De Nederlandse regering heeft sedert
1977 zo’n kleine 400 miljoen in de scheeps
bouwsector gepompt. Dat dit niet tot het
beoogde resultaat heeft geleid, is door het
RSV-debacle maar al te duidelijk aange
toond. Het beleid is er nu op gericht dat de
subsidiekraan na 1985 volledig dichtge
draaid wordt. Volgens het rapport zijn er

ech ter a a n w ijzin g e n dat de reg erin g o n d e r
druk van in du strie en bo nden wel e e n s van
dit beleid zou kunnen afwijken.

In Groot-Brittannië ging sinds 1979 zo’n 3,4
miljard aan overheidssubsidies naar de
scheepsbouw. Vanwege de hoge kosten
die dit met zich mee bracht wil de Britse
regering zich nu ten dele terugtrekken uit
de staatsgroep British Shipbuilders, waarin
nu nog alle Britse werven zijn onderge
bracht. Ter com pensatie verlangt de groep
echter wel dat de EEG-subsidie uit het
interventiefonds wordt verdubbeld van 17
tot 35 procent van de bouwkosten.
De Franse scheepsbouw ontving in 1983
zo’n 780 miljoen overheidssubsidie. De re
gering wil de capaciteit w eliswaar met 30
procent terugbrengen om deze bedrijfstak
weer gezond te maken, maar dit zal politiek
nog niet zo makkelijk te realiseren zijn. Het
werkgelegenheidsaspect speelt hier uiter
aard een belangrijk rol en deze situatie kan
de regering mogelijk dwingen tot het ver
strekken van nieuwe subsidies.
In de Bondsrepubliek zijn directe over
heidssubsidies sinds 1981 afgeschaft. De
Bondsregering trekt dit jaar echter wel
277,5 miljoen gulden uit voor een prijskor
ting van 12,5 procent op de nieuwbouwprijs. Deze wordt verstrekt aan reders die
hun orders bij W estduitse werven plaatsen.
Bonn draait de directe subsidiekraan dan
wel dicht, maar de vier deelstaten aan de
kust hebben nu op eigen houtje een drieja
rig steunprogram m a opgezet. Hierm ee ho
pen zij alsnog de noodzakelijke exportorders binnen te halen.
ED 23-8-’84
De Zeevisserij in 1983
De flink toegenom en investeringen in de
Nederlandse zeevisserij zijn in 1983 we!
gepaard gegaan met een hogere besom 
ming of omzet. maar hebben niet geleid tot
een verbetering van het negatieve nettore
sultaat van 27 miljoen gulden.
Dat beeld wordt door het Landbouw-Economisch Instituut geschetst in zijn jaarlijkse
overzicht van de econom ische ontw ikkelin
gen in de visserij.
De investeringen namen met 34% toe tot in
totaal 235 miljoen gulden, terwijl de totale
besomming een stijging te zien gaf van 786
naar 869 miljoen.
De door investeringen wederom uitgebrei
de kottervisserij leverde in 1983 een be
somming op van 635 miljoen gulden, 11 %
meer dan in 1982. De gang van zaken was
niet in alle categorieën gelijk. Voor de klei
nere kotters leidde de gunstige garnalen
visserij tot betere resultaten. Teruggelopen
kabeljauwvangsten waren de voornaam 
ste oorzaak van tegenvallende resultaten
van de middenslag kotters. Daarvoor kon
niet voldoende compensatie worden ge
vonden in de w eer op gang gekom en ha
ringvisserij. De grotere kotters, gespeciali
seerd op platvis, zagen de resultaten w elis

waar verbeteren, m aar de netto-resultaten
bleven negatief. De gehele sector had een
netto-tekort van 43 miljoen gulden.
In de grote zeevisserij werd de vloot ook
uitgebreid. De nieuwe generatie grote
vrieshektrawlers leverde in 1983 een be
langrijk aandeel in de totale resultaten. De
totale besomming was dan ook hoger,
evenals het bem anningsinkom en. Voor de
oudere generatie vrieshektrawlers liepen
de resultaten enigerm ate terug. De ge
noemde nieuwe generatie compenseerde
dit echter, zodat in totaal bij hogere arbeid
sinkomens het netto-resultaat op + 7 miljoen
gulden gehandhaafd bleef.

Tension leg technology nears reality
The world’s first com m ercial application of
tension-leg platform technology is due to
start producing oil in the British sector of the
North Sea next October.
The technology, w hich will allow oil explo
ration at even greater depths, was first
studied by Conoco engineers and scien
tists in the early 1970s and an intensive
programme of developm ent was launched
in 1977 by a team of engineers from Cono-,
co and its two partners in the project - the
British National Oil Corporation (now
Britoil) and Gulf Oil Corporation.
Seventy-nine per cent of the equipment
has been made in the UK and the first
platform of this kind will be used in the
Hutton field which is 140 kilom etres northe
ast of the Shetland Isles. Initial extraction
will be 90 000 barrels a day and estimated
reserves are 2 0 0 m illion barrels.
Tension leg technology enables oil to be
recovered from the seabed at much greater
depths than are possible with conventional
fixed leg platforms. The platform floats on
the surface and is anchored by steel tubing
of 260 mm diam eter with 75 mm hollow
cores. The tubing is in nine metre lengths
each connected by a screwed-on joint.
While the Hutton field being drilled by C o
noco (UK) Ltd at 150 m etres is only at the
average depth for North Sea operations, it
will prove the technology com m ercially. In
its present form it can cope with 910 metres
and could be adapted for specific applica
tions much deeper.
Conoco (U K)’s £ 900 million drilling plat
form will be towed the 2 2 0 nautical miles
from the Moray Firth, Scotland, to Hutton, a
voyage of about three days, in early August
when it will be anchored to the four seabed
foundations that were laid tw o years ago.
The platform will be held in position by 16
steel tubes, or tension leg elements, that go
down from each corner to the foundations.
They allow the platform to move with the
waves 2 0 metres from dead centre and as
each element can withstand a pull of 3000
tonnes, the system is designed to w ith
stand the worst possible storms. (LPS)

Als u wilt welen waarom
over de hele wereld
schepen Freeman
mangatdeksels hebben...

...zo sterk
als een beer
F R A M A lloy S teel k ettin g e n zijn a lo m
ee n b e g rip e n u w le v e ra n c ie r heet S tin is .
D e sp e c ia list v o o r ee n v o u d ig o f z eer spec iaal
k e ttin g w e rk in v e red eld staal.
V o o r k e ttin g w e rk m et een lan g e re le v e n sd u u r
en . o n d a n k s d e g ro te r e tre k k r a c h t, m et
een la g e r g ew ic h t.
E en g re ep u il o n s leverine s- en
p ro tlu k tie p ro g ra m m a :
• Losse o n d e r d e le n v o o r k e ttin g w e rk .

• S a m en g e ste ld k ettin g w erk in g ela ste
u itv o e n n g .
• D iverse h a k e n in: A lloy Steel
v olgens e ig e n o n tw e rp .
• D - en H -slu itin g e n to t S W L 6 0 to n .
• K om pleit* k ra a n v o o r lo p en m et k le p h a k e n
• S p ecia le hijsgc reed s c h a p p e n v o o r
a b n o r m a le la d in g e n w o r d e n d o o r o n s n a a r
eigen o n tw e rp v e rv a a rd ig d .
• H ijsgc reed s c h a p
v o o r c o n ta in e rs .
U itvoering:
v an h a n d b e d ie n d
lo l v o la u to m a tis c h .
• S tu w a d o o rs g c re e d s c h a p p c n .

stinis

Freem an. Bij T aselaar. W a te rd ic h te luiken van
zeew aardig alum inium of staal.
V o o r in het dek. in de m a c h in e k a m e r... k o rto m , vo o r
elke plaats w aa r een m angatdeksel, in s p e klielu ik of ontsnappingsluik h oo rt.
D e z e F reem an luiken zijn de snelst te openen, en
b etro u w b aarste te r w ereld.
Ze liggen gelijk m et het dek, de handel is in het luik
ve rzo n k en w aa rd o o r de w erk vlo er vlak blijft. T o c h is
openen en sluiten niet m eer dan een kw estie van
sekonden. Z e zijn gegarandeerd w aterdicht tot 10 m e te r
en zijn goedgekeurd d oo r de bekende KlassificatieBureaus. Kies uit rond, ovaal, vierkant met en zo nd er
scharnieren, en in vele m aten. Bij Faselaar.

6

L evcringen m et
c c rtifik a a t H a v en a rb e id s in sp e k tie .

C . S tin is K rim p e n BV D o r p s s tra a t 130. P o s tb u s 5
2 9 3 0 A A K ri m p en a / d Lek T el. 0 1 8 0 7 - 1 4 6 5 5 . Telex 2 4 6 6 5

O pen

G e s lo te n .

F re e m a n 's u n ie k e o n tw e r p g a ra n d e e rt a b s o lu te a fd ic h tin g to t
10 m e te r. D e tw e e h o e k e n va n d e p a k k in g w a rd e n o p z ij
g e d ru k t, w a n n e e r h e t lu ik w o r d t g e s lo te n . U it z o rg t v o o r een
p e rfe k t k o n ta k t e n k r e ë e r t e en v a c u ü m in d e g ro e f v a n d e
p a k k in g .

6a dan naar Taselaar
taselaar bv
LindHedijk 76, Postbus 161. 3330 A D 2 w i|n d rechi
Tel 078 101099 Tele* 29067

metaalbeschermings- en
W . H I L L E R S ’ onderhoudsbedrijven b.v.
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b o ile r c le a n in g
fu rn a c e b ric k w o r k
s lu d g e re m o v a l
ta n k c le a n in g
g a s fre e in g
s lo p a n d b u n k e r o il re c e p tio n
h ig h p re s s u re h o s in g
a b ra s iv e b la s tin g
ta n k lin in g
s c a lin g a n d p a in tin g
c le a n in g h o ld s , e tc .
flo a tin g a n d m o b ile a ir-,
b la s tin g - , v a c u u m - a n d
p u m p fa c ilitie s
s e a -g o in g m a in te n a n c e
s e rv ic e
ro u n d th e c lo c k w o rk in g
c a p a c ity

3087AG ROTTERDAM
Sluisjesdijk 141 —Telefoon 29 28 33

Kommunikatie?

Scheepvaart
Levering en on derhoud van
een volled ig assortim ent
apparatuur vo o r navigatie
en kom m unikatie .vo o r
visopsporing en alarm ering,
variërend van zeer eenvoudige
to t uiterst geavanceerde
systemen w aarin de
m odernste elektronika is
verwerkt.
Marina electronics voor de
watersport
Een com pleet program m a dat
speciaal is ontw ikkeld voor de
w atersport, zowel op de
binnenw ateren als op zee. Een
uitgebreid assortim ent
instrum enten dat de
w atersporter in staat stelt
professioneel te varen.
Radio-kommunikatie
Levering en on derhoud van
landkom m unikatiesystem en,
alarm centrales,
m o bilofoo nne tten en
telem etriesystem en. K ortom ,
een program m a dat loop t van
een eenvoudige p o rtofo on tot
com plete
verbindingsnetw erken.
Engineering
Een project-gericht en uiterst
gevarieerd bedrijfsonderdeel,
dat zich internationaal zowel
m et consultancy,
systeem -ontw ikkeling,
projektrealisatie, als met
leverantie van volledige
system en bezighoudt. Engineering
is nu betrokken bij het
on tw erpe n van
telekom m unikatie-netw erken,
haveninstrum entatiesystem en,
off-shoreen
onderw ateraktiviteiten,
alsmede gecoördineerde
onderhoudstaken.

INAweet erallesvan
D a t m a g o o k w e l na 3 5 ja a r la n g alle
o n tw ik k e lin g e n o p h e t g e b ie d v a n n a v ig a tie ,
k o m m u n ik a tie , ra d a r en p la a ts b e p a lin g op
d e v o e t t e h e b b e n g e v o lg d .
D e te c h n ie k h e e ft g ro te s ta p p e n g e n o m e n ,
d ie h e b b e n g e le id t o t u ite r s t v e rfijn d e
a p p a r a tu u r v o o r g e b ru ik o p h e t w a te r ,
h e t la n d en in d e lu c h t.
G e r e n o m m e e rd e fa b rik a n te n h e b b e n de
v in d in g e n v e rd e r u itg e w e r k t, w a a r d o o r een
g ro te v a r ië te it is o n ts ta a n , w a a r in v o o r elk
ty p e sch ip en v lie g tu ig g e s p e c ia lis e e rd e
a p p a r a tu u r v o o rh a n d e n is.

N T E R N A T IO N A L E
J A V IG A T IE A P P A R A T E N B V
V ijn h a v e n 4 2 P ostbu s 1590
I0 0 0 B N R o tte rd a m
'e le fo o n 0 1 0 -3 3 0 7 1 1

4511 RC BRESKENS
Kaai 1c
Telefoon 01172-1647
4382 NK VLISSINGEN
Engelandweg
T elefoon 01184-65439
3251 LC STELLENDAM
Deltahavenbox 3/8
Telefoon 01879-1760

IN A is d e v e r te g e n w o o r d ig e r v a n v e e l
to o n a a n g e v e n d e o n d e rn e m in g e n . L e v e rt
a lle g e w e n s te a p p a r a tu u r , z o rg t v o o r
p la a ts in g en o n d e rh o u d en le v e r t e lk e
s e rv ic e d ie v e rla n g d w o r d t in b in n e n - en
b u ite n la n d . D a a ro m b e s c h ik t IN A o o k o v e r
e e n u its te k e n d g e o rg a n is e e rd te a m va n
e rv a re n , d o o r d e fa b rie k e n o p g e le id e
te c h n ic i te n d ie n s te v a n d e g e h e le s c h e e p *
v a a r tw e r e ld , o v e rh e id
en g e b ru ik e rs
v a n la n d -m o b ie le
ra d io .

ROTTERDAM
Zie hoofdkanfoor
1976 CB IJMUIDEN
Trawlerkade 32
Telefoon 02550-16149
AMSTERDAM
Telefoon 020-235770

1781 BX DENHELDER
Weststraat 88a
Telefoon 02230-13239

8231 LD URK
Slenk 5
Telefoon 05277-1241

2583 AE SCHEVENINGEN

9723 BT GRONINGEN
Duinkerkenstraat 40-1
Telefoon 050-141666
Postbus 200
9700 AE Groningen

W estduinw eg 154
T elefoon 070-542781

8861 NX HARLINGEN
Nieuwe Vissershaven 5
Telefoon 05178-2565

