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Troubled by fuel separation? Here's the simple solution.

Veel te veel schepen w erken met slecht 
afgestelde zware brandstofolie-separato- 
ren en veroorzaken daardoor onnodige pro 
blemen voor de bem anning en schade aan 
kostbare m otoren. Voor de w erk tu igkun
dige betekent dit vaak het ene alarm  na het 
andere. N u echter, bestaat er een eenvoudi
ge oplossing van Alfa-Laval, waarmee een 
slecht aangepaste separator voorgoed tot 
het verleden behoort. H et is een uniek 
separatiesysteem ’A lcap’ genaam d. De Al- 
cap heeft geen soortelijk gew ichtringen.

Deze zijn vervangen door een enkele ’flow 
control’ ring (boven afgebeeld) welke nooit 
hoeft te w orden vervangen. Toegepaste 
elektronica, in de vorm  van een m icropro
cessor en een u iterst accurate ’w ater trans
ducer’, zorgen ervoor dat de Alcap separa
tor continu een optim ale reiniging hand
haaft. Deze technische doorbraak betekent 
dat voor het eerst zware brandstoffen m et 
een dichtheid van maximaal 1010 kg/m 3 bij

15°C efficiënt kunnen w orden gereinigd. 
U kun t hiervan dus profiteren door een 
goedkopere, zw aardere brandstof te bu n 
keren met m inder door brandstof veroor
zaakte problem en en besparingen op kost
bare m anuren. M inder slijtage aan de m o
tor kan het aantal op voorraad benodigde 
reservedelen verm inderen, zodat het h ier
voor benodigde kapitaal kan w orden geher
investeerd in plaats van renteloos aan boord 
van een schip te liggen. B ovendien, door
dat Alcap een geheel geautom atiseerd p ro 
ces is, is toezicht volledig overbodig, en 
behoeven goed opgeleide bem anningsle
den geen tijd m eer te verspillen m et het 
m aken van aanpassingen voor de d ich t
heid, viscositeit en andere factoren van de 
zware brandstofolie. D oor de veranderen
de kwaliteit van brandstofolie is Alcap niet 
alleen voor nieuwe schepen van vitaal be
lang, ook op bestaande schepen is vervan
ging door Alcap het overwegen m eer dan 
waard.
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ALS DE PIJPEN VOORAF AL 
GEBOGEN ZIJN, SCHEELT DAT HEEL 

WAT LASWERK.
Laswerk - dat weten we allemaal - is tijdrovend. Dus kostbaar. Maar wat 

misschien nog belangrijker is: hoe minder lassen, hoe beter de kwaliteit van 
de pijpleidingen.
Seton buigt de pijp machinaal. Niet op ’t werk. Dat is onmogelijk. 

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

eneenlagereprijs.Overigens:Seton fabriceert enkel en alleen pijpleidingen. 
Volgens t Prefab-systeem. Dus omvat onze know-how ook de vele soorten 
pijpverbindingen en pakkingen, de appendages en de beugeling. Deze spe
cialisatie is onze kracht. Konstant
'n perfekt produkt afleveren. U  I  I  ■  I m l
Of het nu om een pneumatiek lei- I ^ A J I

PIJPLEIDINGENdinkje van 6 mm of een uitlaat van 
600mmgaat.Llke pijp is van voor tot 
achter door en door gekontroleerd.

Want wat waard is gedaan te worden, 
is waard goed gedaan te worden.

Informatie en offertes:
Ketelweg 30,3356 LE Papendrecht. 
Telefoon (078) 152011.
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Nedlloyd Groep is met meer dan 50 mil
joen winst uit de rode cijfers
De Koninklijke Nedlloyd Groep in Rotter
dam is uit de rode cijfers. Dit is een grote 
verrassing na de publikatie van het jaarver
slag 1983. Op dat moment werd namelijk 
voor 1984 nog slechts een bescheiden 
winst mogelijk geacht. Het eerste halfjaar
1983 bracht een verlies van ƒ  72,9 mln, het 
eerste halfjaar 1984 een winst van ƒ  52,4 
mln, een verschil van min naar plus van 
ruim 125 miljoen gulden. In de 2de helft van 
het jaar verwacht de raad van bestuur nóg 
betere resultaten, waardoor de winst in
1984 ruim boven de 100 miljoen gulden kan 
uitkomen. In 1983 bedroeg het totale ver
lies ƒ  94,4 mln. Nedlloyd heeft nu weer 
duidelijk de wind mee. De tijd van zware 
verliezen is kennelijk achter de rug. De aan 
de dag gelegde bescheidenheid t.a.v. het 
resultaat in 1984 is beloond met een onver
wacht grote winst in het 1ste halfjaar. Het 
ziet er naar uit dat 1984 voor Nedlloyd een 
goed jaar gaat worden, en dat het resultaat 
in het 2de halfjaar dat van het 1 ste nog zal 
overtreffen.
Wat zijn er nu de oorzaken van dat het 
halfjaarresultaat belangrijk hoger is uitge
komen dan de prognose? Het is in enkele 
woorden gezegd: een duidelijk betere gang 
van zaken in het lijnvaartbedrijf en meeval
lende opbrengsten uit de oliewinning. De 
verbeterde situatie in de lijnvaartsector is 
deels een gevolg van het positieve effect 
van de koers van de US-dollar. Daarnaast 
was er in een aantal diensten sprake van 
verbeterde vrachttarieven en een groter 
ladingaanbod. Voorts werden besparingen 
bereikt door reorganisatiemaatregelen. 
Overigens bleef de gang van zaken in het 
bulkvervoer zonder meer slecht. De pro- 
duktie van Noordzee-olie gaf een hogere 
opbrengst dan verwacht werd. De hogere 
koers van de US-dollar speelde ook hier 
een rol. De sector zeetransport van Mam
moet werd echter met een aanzienlijke 
achteruitgang geconfronteerd. De resulta
ten van de overige divisies van de Groep 
konden zich handhaven op het niveau van 
het 1 ste halfjaar 1983. De totale omzet in 
deze periode -  dat wil zeggen de opbreng
sten uit vervoer en andere activiteiten — 
bedroeg ƒ  2231 miljoen tegen ƒ  2009 mil
joen, de totale arbeids- en overige exploita

tiekosten /  1914 tegen f  1867 miljoen. 
Schepen werden in het 1ste halfjaar niet 
besteld.
Ook de Phs van Ommeren Groep heeft de 
resultaten van het 1ste halfjaar bekend 
gemaakt. De winst bedraagt ƒ  10,8 mln 
tegen f  10,5 mln in het 1ste halfjaar 1983, 
een te verwaarlozen verbetering dus. Het 
saldo bedrijfstak zeevaart verbeterde van 
ƒ 25,6 tot ƒ  28,9 mln. Hierbij wordt evenwel 
de kanttekening geplaatst dat, hoewel het 
tariefniveau voor bulkladingen aanhou
dend onder druk blijft staan -  gevolg van het 
overschot aan scheepsruimte -  de resulta
ten van de droge-ladingvloot toch iets zijn 
verbeterd. Ook bij de tankervloot was dit 
het geval. Een deel van de zware-lading- 
vloot kon nog profiteren van de inmiddels 
afgelopen lange termijncontracten, maar 
de resultaten bleven achter bij die van het 
1ste halfjaar 1983. Het saldo bedrijfsreke- 
ning binnenvaart verbeterde zich van ƒ  4,2 
tot ƒ  5,7 mln. Het rendement ligt echter nog 
niet op het gewenste niveau, De tankop
slag incasseerde een rake klap: de op
brengst daalde van ƒ  40,0 tot f  31,8 mln. 
Oorzaak: de bezettingsgraad van de op
slagtanks daalde als gevolg van minder 
vraag naar opslagcapaciteit. Totaal be
drijfsresultaat in het 1 ste halfjaar:/ 90,0 
tegen ƒ  86,2 mln in de 1ste helft van 1983. 
Uiteindelijke verwachting voor 1984: netto
winst niet lager dan in 1983.
Kort na de publikatie van het halfjaarresul
taat kwam het bericht, dat Van Ommeren 
zich in verband met de verliezen die in deze
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sector worden geleden terugtrekt uit de 
kleine handelsvaart Het gaat hier om de 
dochter P, A. van Es & Co, die haar drie 
mini-bulkcarriers van elk 3000 ton draag
vermogen gaat verkopen en de in 
1985/1986 aflopende huurcontracten voor 
drie kleine zware-ladingschepen niet zal 
verlengen. De exploitatie van beide 
scheepstypen is al geruime tijd verliesge
vend en er bestaat vandaag de dag geen 
enkel uitzicht op verbetering. Dit betekent, 
rekening houdend met natuurlijk verloop 
en herplaatsingsmogelijkheden, dat in de 
komende twee jaar zo'n 80 medewerkers 
moeten afvloeien. P. A. van Es & Co zal zich 
in de toekomst bezighouden met het be
vrachten en huren van scheepsruimte.

Met de plannen voor buitendijkse werven in 
het noorden van het land vlot het nog niet zo 
erg. Het Friese plan voor een dergelijke 
werf in Makkum is op wat losse schroeven 
komen te staan nu de werf Amels zich uit de 
combinatie heeft teruggetrokken. Deze 
vindt het te gewaagd om te investeren in de 
bouw van een werf die nog geen enkele 
opdracht heeft en kennelijk ook geen uit
zicht erop. De totale investeringskosten 
worden becijferd op ƒ  26 miljoen. Het rijk 
zou hiervan ƒ  9 miljoen voor zijn rekening 
nemen en de NOM (Noordelijke Ontwikke- 
lings Mij) ƒ  4 miljoen. Nu Amels zich van het 
plan heeft gedistantieerd zijn er drie wer
ven overgebleven: Welgelegen in Harlin- 
gen, Tille in Kootstertille en Barkmeijer in 
Stroobos, die samen ƒ  6 miljoen moeten 
fourneren, Voor het verkrijgen van de dan 
nog resterende ƒ  7 miljoen zou een lening 
worden gesloten. Met de bouw van de nieu
we werf in Makkum zal eerst worden be
gonnen als het rijk en de NOM over hun 
bijdragen een definitieve beslissing heb
ben genomen. Mogelijk stemt hel besluit 
van de werf Amels lot nadenken, 
fn Groningen ligt de zaak essentieel an
ders. maar ook hier ziet het er naar uit dat de 
buitendijkse bij de Eemshaven te bouwen 
werf voorlopig nog niet van de grond zal 
komen. Er is namelijk onenigheid ontstaan 
over de opzet ervan en dit heeft vertraging 
in de uitvoering van de plannen veroor
zaakt. De partners in dit project zijn werf 
Niestern Sander in Delfzijl, werf Pattje in 
Waterhuizen, de scheepsbouwcombinatie 
Conoship in Groningen, de Cono-lndus- 
triegroep en de NOM. Bij dit project gaat het

om een investering van zo n ƒ  30 mln. 
Wat is er nu aan de hand. Niestern Sander 
zou de oorspronkelijke opzet voor een bui
tendijkse werf -  het assembleren van sche
pen -  dwarsbomen, een beschuldiging uit 
onverdachte bron. Deze werf zou méér 
voelen voor algehele scheepsnieuwbouw 
op de geplande nieuwe werf, ook al blijft de 
assemblage van nieuwe schepen op deze 
werf op de voorgrond staan. Niestern San
der heeft het voornemen zijn werf in Delfzijl 
te sluiten en de activiteiten op de nieuwe 
werf in het Eemshavengebied te concen
treren.
Betekent dit nu dat er roet in het eten is 
gegooid? In ieder geval zijn de overige 
participanten het niet met Niestern Sander 
eens. Men blijft echter optimistisch en er 
zou reeds over orders worden onderhan
deld. Een buitendijkse werf opent het uit
zicht op de bouw, in casu de assemblage 
van grotere schepen dan elders in de pro
vincie mogelijk is in verband met de beperk
te doorvaartbreedte van kunstwerken als 
bruggen en sluizen. Breder dan 16 meter 
kan daardoor binnendijks niet worden ge
bouwd, en dat betekent uiteraard een be
perking bij het werven van opdrachten.

De scheepsbouwcombinatie Conoship in 
Groningen zit overigens wèl in de lift. Zij is 
er recent in geslaagd tot een bedrag van 
zo'n 120 miljoen gulden aan bouwcontrac
ten te verwerven. Het gaat hier om een 
Duitse én een Britse opdracht. Een Parten- 
reederei in de Bondsrepubliek bestelde 
zes zusterschepen van elk 2230 ton draag
vermogen met een lengte van 65 meter 
tegen een totale waarde van ongeveer ƒ  65 
miljoen. De levering moet plaatsvinden in 
de periode maart/september volgend jaar. 
Het is voorèl het feit dat Conoship deze 
levertijd kon garanderen waaraan deze op
dracht is te danken. Dat ze met Bolnes 
hoofdmotoren worden uitgerust is een bij
komend succes. De schepen zullen wor
den gebouwd bij vier Conoship-werven in 
Groningen en Friesland.
De tweede opdracht, met een waarde van 
ƒ  56 miljoen, kwam van Union Transport 
(London) Ltd: vier zogenaamde krutplijn- 
coasters, met bovendien een optie op nog 
eens drie zusterschepen. Het zijn schepen' 
van elk 2300 ton met een motorvermogen 
van 1200 pk. Ook hier blijkt het kunnen 
garanderen van een krappe levertijd -  in de

maanden juli/november 1985- bij het ver
werven van het bouwcontract van door
slaggevende betekenis te zijn geweest. 
Hieruit komt overigens duidelijk naar voren 
dat de Conoship-groep. er wat de situatie 
van de orderportefeuille betrof niet zo roos
kleurig voorstond, anders zouden dergelij
ke exorbitant korte levertijden niet mogelijk 
zijn geweest.
Een voor de nationale scheepsbouw te
leurstellende gebeurtenis is, dat de Dordt- 
se rederij Gebr. Broere besloten heeft in 
Noorwegen twee chemicaliëntankers te 
bestellen, omdat deze bouw in het buiten
land rond 15 pet goedkoper is dan in eigen 
land. Een dergelijk prijsverschil is voor een 
rederij uiteraard een zwaar argument om 
de Nederlandse werven te passeren. Het 
blijft natuurlijk jammer, maar zo ligt de zaak 
nu eenmaal. Het gaat om een order op twee 
parceltankers van elk 2500 ton draagver
mogen. De waarde van de opdracht ligt 
rond de ƒ  40 miljoen en de levertijd in 1985 
(oktober) en 1986 (april). Die zou voor Ne
derland ook wel geklopt hebben, maar de 
prijs heeft de doorslag gegeven. De rederij 
Gebr. Broere is een dochteronderneming 
van de Amerikaanse Tenaco-groep en ex
ploiteert een vloot van 15 tankers.
IHC Caland zag zich in de eerste helft van 
1984 geconfronteerd met een fors inzak
kende winst: ƒ1 6  miljoen tegen ruim ƒ  27 
miljoen in de eerste zes maanden van het 
vorige jaar. IHC Caland is de naam van de 
fusie die aangegaan werd tussen IHC Inter 
en IHC Caland Holdings. IHC Inter nam 
ƒ  5,4 miljoen van de behaalde winst voor 
zijn rekening, vergeleken met ƒ  12,6 mil
joen in de eerste helft van 1983. De forse 
daling van de winst moet worden toege
schreven aan de verminderde afleveringen 
van de IHC/SBM Groep, die zich bezig
houdt met afmeersystemen voor de olie- en 
gaswinning op zee. en aan de ingezakte 
winst van de minderheidsdeelneming Fo- 
rasol. Overigens constateren de gefuseer
de bedrijven in hun halfjaarlijks overzicht, 
dat de winst in de eerste zes maanden van 
het jaar zich overeenkomstig de ramingen 
heeft ontwikkeld, met andere woorden op 
de daling ervan was gerekend. De ver
wachting bestaat dat 1984 zal kunnen wor
den afgesloten met een totale winst van 
zo n 33 miljoen gulden, waarvan een derde 
voor rekening komt van IHC Inter.
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Nieuwbouw? Reparatie? 
Renovatie? Lagersmit zorgt voor 
het complete pakket tussen motor en 
schroef Assen, druklagers, schroefas
kokers met lagerbussen en afdich
tingen. Een volledig assortiment. In alle 
maten. Voor vele toepassingen.

Lagersmit is onderdeel van 
de IHC Holland Groep. Beschikt over 
meer dan een eeuw ervaring bij het 
ontwikkelen en fabriceren van afdich
tingen en lagersystemen. Uitstekende 
kwaliteit. En volgens alle internationale 
specifikaties.

Lagersmit levert u af
dichtingen en lagerbussen voor schroei1 
askokers, verbindingslagers, hoofdla- 
gers, steunlagers enz. Snelle oplossing

van problemen is onze specialiteit.
En... seivice gedurende 24 uur per dag.

Meer weten over onze Pro
dukten en diensten? Of wilt u ons tijd
schrift Torts and Dredging’ontvangen? 
Schrijft of belt u dan even met 
Lagersmit, Postbus 1,2960 AA Kinder
dijk, Holland. Telefoon (oio) 117600. 
Telex 28085.



SCHOTTEL-Rudderpropellers for Propulsion and 
Manoeuvring in Offshore Technology

The two 57,100 dwt catamaran semi-submersible crane 
vessels “BALDER" and "HERMOD" owned by the HEE- 
REMA GROUP are among the largest offshore service ves
sels in the world: Length overall 137 m, beam 86 m, deck 
height 42 m. The two floaters are each 118 m long with a 
width of 26 m and a height of 12 m. Draught 9-22 m. Two 
IHC/SHI revolving cranes can lift 2,000 resp. 3,000 tons 
over the side or 5,000 tons over the stern. An automatic re
verse-flooding system lends the vessel sufficent stability to 
enable it to continue working in rough seas. It can transport 
up to 8,000 tonsof construction material as deck cargo at a 
transit speed of 8 knots with 11 m draught.

The total propulsion power is 11,760 kW (16,000 hp).Each 
floater is fitted aft with a conventional controllable pitch 
propeller in a Kort-Nozzle. Power 4,410 kW (6,000 hp) at 
1,200 rpm. Installed in the forward end of each floater is a re
tractable SCHOTTEL-Rudderpropeller type S1 502 LSVCP. 
Power 1,470 kW (2,000 hp) at 720 rpm.

The SCHOTTEL-Rudderpropellers are combined propul
sion and steering units. They serve to propel and ma
noeuvre the vessel. The four-bladed controllable pitch pro
pellers running in nozzlesproduceoptimumefficiencyand 
can be rotated through 360 degrees. The motor power can 
thus be converted to steerable omni-directional thrust: 
available simultaneously for propulsion and steering, en
suring a high level of manoeuvrability in any direction.
The SCHOI ILL-units are containerized in steel cylinders 
10 m high and 4 m diameter. They were built at theSCHOT- 
TELOffshoreThrustersDivisionatTheHagueand supplied 
to theMitsui shipyard in Japan.Each ofthecontainersisfitt- 
ed with an AEG A. C. electric motor, water cooling systemfor 
the Rudderpropeller, electromagnetic braking system, 
gravity drainage system controlled by a level switch and all 
necessary supervisory and alarm systems.

For more than 30 years the SCHOTTEL-Rudderpropeller 
has proved itself throughout the world. SCHOTTEL-Sys- 
tems are available in a large number of propulsion and 
steering units and manoeuvring aids in the range 
15-4,500 kW. To date over 16,000 SCHOTTEL-units with 
more than 5 million hp propulsion capacity have been deli
vered all over the world.
SCHOTTEL International:
The SCHOI IbL-Group, with its headquarters at Spay on 
the Rhine offers world-wide sales and service through 
SCHOl i tL-companies, located at The Hague, London, 
Pahs, Vienna, Hamburg, Basle, Miami, Buenos Aires, Porto 
Alegre, Singapore, Sydney and representatives through
out the world.

SCHOTTEL-NEDERLAND B.V., Saturnusstraat 89,
The Hague, Tel. (070) 814731



Strategieën in scheepsbouw en scheepvaart*

,Een land dat door de zee wordt bespoeld is nooit klein." 
Leopold II

Traditioneel is het begrip 'maritiem’ be
paald Tdoor scheepsbouw en scheepvaart. 
De scheepvaart en scheepsbouw zijn eeu
wenlang door de grote handelscentra aan 
elkaar verbonden en dientengevolge direct 
betrokken bij de ontwikkeling van handel 
en industrie. Met de opkomst van de indus
trie vormen de arbeidskosten een steeds 
belangrijker factor bij de bepaling van de 
vestigingsplaats van de scheepsbouw. 
Goede communicatiesystemen en snelle 
verbindingen maken van de scheepsbouw 
een internationale industrie en de oor
spronkelijk hechte geografische koppeling 
van handelscentra, scheepvaart en 
scheepsbouw lijkt te verdwijnen. Een reder 
kan nu overal ter wereld rederen, de kennis 
van het ontwerpen en bouwen van sche
pen is voor een ieder in deze wereld te 
koop.

Enkele de fin ities
Ondanks onze eeuwenoude verbintenis 
met de zee worstelen sommigen nog im
mer met begrippen als marien en maritiem. 
Als bovendien woorden als offshore en 
buitengaats worden toegevoegd aan de 
technische vocabulaire, lijkt enige orde
ning gewenst. Een poging daartoe is ge
daan door Prins en anderen (1) (2). In het 
kader van deze voordracht worden de vol
gende begrippen gehanteerd:
Afgeleid van ’Mare' geeft 'Marien’ (van Ma- 
rinus) de oorsprong weer (voortkomend uit 
de zee, van de zee) en 'Maritiem' (van 
Maritimus) de relatie (in, op of aan de zee). 
'Marien' en 'Maritiem’ hebben wel betrek
king op hetzelfde medium, maar het hante
ren van deze begrippen met het doel sys
teemgrenzen te definiëren, schept verwar
ring.
'Mariene technologie’ leidt bijvoorbeeld tot 
een definitie als 'werktuigkundige mariene 
technologie’, die betrekking zou hebben op 
de 'systematische toepassing van georga
niseerde kennis der werktuigen, krachten 
of bewegingen, voor praktische doelein
den, voortkomend uit de zee’.
Betrokken op de krachten of bewegingen' 
is de definitie wellicht reëel, maar niet werk
tuigkundig; betrokken op de 'werktuigen’, 
wellicht werktuigkundig, maar niet reëel. 
Het is beter te spreken over 'maritieme 
werktuigbouwkunde' waar het de ontwer
pers van systemen en componenten be
treft en de term werktuigkundige’ te bewa
ren voor diegenen die de installaties in 
bedrijf stellen en houden.
Maritieme Techniek in de ruimste zin des 
woords betreft alle bewerkingen en ver

richtingen, nodig om in een bepaalde tak 
van nijverheid iets in, op of aan zee tot stand 
te brengen’. Vele kundes en technieken 
komen daarbij te pas. Het geheel der be
werkingen' (het middel) en het 'iets tot 
stand brengen’ (het doel) vragen, tech
nisch, een interdisciplinaire aanpak. 
Eeuwenlang hebben handel, visserij, 
scheepvaart en scheepsbouw het maritie
me gezicht bepaald. Met pogen en falen 
werd de maritiem-technische ervaring op
gebouwd. Nieuwe doelen vragen nieuwe 
middelen en daarmee ontstaat een neven
schikking van vele technieken, allen nood
zakelijk en voorwaardelijk voor het verwe
zenlijken van de doelstellingen. De naam 
die wij de schakels geven is daarbij niet 
wezenlijk, wèl wat de technieken te bieden 
hebben, en nog belangrijker wat zij (nog) 
niet te bieden hebben.
De winning van fossiele energie offshore, 
of beter buitengaats, en de werkzaamhe
den bij de afsluiting van grote zeegaten, 
betekenen een nieuwe uitdaging voor de 
maritieme techniek.
De term 'systeem' dient eveneens nader te 
worden gedefinieerd. Onder een systeem 
wordt hier verstaan 'een samenhangend 
geheel van uiteenlopende componenten, 
dat bepaalde functies of onderdelen van 
functies in stand houdt’. Zo spreken wij van 
een voortstuwingssysteem, maar even
eens van subsystemen als koelsystemen 
of smeeroliesystemen. Deze systemen zijn 
technisch interdisciplinair opgebouwd. De 
verschillende disciplines zijn meestal ge
specialiseerd op maritieme toepassingen. 
Werktuigkundigen, electrotechnicl, hy- 
draulici, meet- en regeltechnici dienen zorg 
te dragen voor een functionerend geheel, 
(Er is géén sprake van een samenhangend 
geheel van gelijksoortige eenheden). Deze 
systemen zijn in belangrijke mate bepalend 
voor toepassingsmogelijkheden van hoog
waardige technologieën.

De m aritiem e stra teg ieën na 1945
Een hoge graad van industriële ontwikke
ling is geen garantie voor het behoud van 
een positie in de scheepsbouw: in minder 
dan 20 jaar verliezen de Verenigde Staten, 
na 1945, hun aandeel in de wereld- 
scheepsbouwproduktie en beperkt de 
Amerikaanse scheepsbouw zich tot het 
bouwen voor de eigen vlag, met grote on
dersteuning van de overheid tot soms meer 
dan vijftig procent van de kostprijs van een 
schip en een gedeeltelijke bescherming 
van de eigen lading.
Een geheel ander beeld geeft een even

eens sterk geïndustrialiseerd land: Japan. 
Dankzij een aanvankelijk laag loonniveau 
en een strategisch sterke acquisitie van 
kennis ontwikkelt de scheepsbouwindus- 
trie in Japan zich na 1955 zeer goed. Het 
Japanse aandeel van de wereldscheeps- 
bouwproduktie neemt toe van nauwelijks 
5% tot meer dan 50%, ondanks het voort
durend stijgen van de lonen tot op West- 
Europees niveau. De tol van de Japanse 
expansiedrift wordt betaald door West-Eu- 
ropa, waarvan het aandeel in de wereld- 
scheepsbouwproduktie na 1950, in minder 
dan 20 jaar, daalt van 80% tot minder dan 
40%, ondanks een stijging in de wereld
handel, die gemeten in tonmijlen, in een 
dertigjarige periode na de Tweede Wereld
oorlog vernegenvoudigt, terwijl de produk- 
tie gemeten in B.R.T. bijna verzeventien- 
voudigt van 2,1 naar 35 miljoen B.R.T. De 
scheepsbouw in Nederland daalt van de 
vierde plaats op de wereldranglijst naar 
een positie waarin Nederland niet meer 
voorkomt bij de eerste twintig.

De maritieme bedrijfstakken varen in de 
Verenigde Staten, West-Europa en Japan 
een geheel verschillende koers:
•  De Verenigde Staten beperken zich wat 
de scheepsbouw betreft tot defensie en 
eigen markt,
•  Japan ontwikkelt een maritieme strate
gie gebaseerd op middellange- en lange 
termijnplanning,
•  West-Europa ziet een aanvankelijk ster
ke positie in de scheepsbouw langzaam 
maar zeker teloor gaan en is niet in staat 
deze ontwikkeling een andere wending te 
geven.

De jaren van de groe i
Reeds in de zestiger jaren realiseren de 
Europese werven zich dat het groeiend 
marktaandeel van de Japanners stoelt op 
een bewust gekozen maritieme strategie. 
Ondanks de stabiele groei op lange termijn 
na 1945 van de wereldhandel fluctueert de 
vrachtenmarkt zeer sterk ten gevolge van 
incidentele gebeurtenissen. Evenals vóór 
de Tweede Wereldoorlog kan daardoor het 
bestelde tonnage in een korte periode van 
2 ä 3 jaar (1956-1958) terugvallen tot 20 ä 
30% van de piekwaarde in de jaren ervoor, 
terwijl de wereldproduktiecapaciteit tegelij-

• Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het 
ambt van gewoon hoogleraar in Werfinrichting 
en Werfbedrijf aan de afdeling der Maritieme 
Techniek van de Technische Hogeschool te 
Delft op vrijdag 21 september 1984 door ir. S. 
Hengst



kertijd blijft groeien. De scheepsbouw
markt is daardoor op korte termijn sterk in 
beweging. Een uitzondering vormen deja- 
ren zestig en de eerste helft van de jaren 
zeventig. In deze periode is de groei van de 
wereldhandel, gemeten in tonmijlen, en 
daarmee van de wereldvloot, stabiel De 
vrachtprijzen blijven echter onder druk. De 
reders bestrijden de stijgende kosten door 
de vloot te moderniseren en te specialise
ren. In een aantal landen, zoals Brazilië, 
Singapore, Korea, Spanje en Portugal, valt 
in dezelfde periode het besluit tot de bouw 
van nieuwe scheepswerven. De overcapa
citeit in de wereldscheepsbouw is niet al
leen een dreiging, maar wordt realiteit en is 
niet alleen het gevolg van de Japanse ex
pansie, maar eveneens van de opkomst 
van de nieuwe scheepsbouwnaties.

De Mas Latrie (3) analyseert in 1971 de 
positie van West-Europa in de wereld
scheepsbouw en noemt tevens een aantal 
aspecten die ten grondslag liggen aan de 
Japanse maritieme strategie.
•  Ten gevolge van het ontbreken van na
tuurlijke rijkdommen is industrialisatie de 
enige weg om de levensstandaard in Japan 
te laten stijgen.
•  De opbouw en instandhouding van een 
eigen vloot houdt de transportkosten op het 
laagst mogelijke niveau en stelt de invoer 
van energie en grondstoffen zeker ten be
hoeve van de economische groei.
•  Een zekere mate van controle op de 
vrachtenmarkt en de scheepsbouwmarkt 
is mogelijk door het creëren van een over
capaciteit zowel aan vloot- als aan werfca- 
paciteit.
•  De scheepsbouw stimuleert de ontwik
keling van de toeleveringsindustrieën, ge
zien de grote variëteit in geïnstalleerde uit
rusting en materialen, het wetenschappe
lijk onderwijs en de acquisitie van de beno
digde kennis.
•  De scheepsbouw, een hoeksteen van 
de industriële- en exportindustrie, vormt 
daarmee de basis van de maritieme strate
gie van het land.

Aan deze overheidsstrategie wordt inhoud 
gegeven door in perioden met grote vraag, 
in tegenstelling tot West-Europese wer
ven, vaste prijzen aan te bieden, hetgeen 
mogelijk is door de lage inflatie. Een effi
ciënte samenwerkingsvorm in grote indus
triële groepen en het beperken van de ma- 
teriaalprijzen ten behoeve van de kapitaal
goederensector ten koste van de com- 
sumptiegoederen, een voortgaande me
chanisatie van de produktieprocessen, ook 
bij toeleverende industrieën, houdt de kost
prijs van de Japanse produktie laag.
Het beleid de schepen voor eigen vlag, 
onder aantrekkelijke condities, uitsluitend 
bij Japanse werven te bestellen, hetgeen 
een 'bodem in de produktie legt’, wordt 
ondersteund met scherpe marktanalyses, 
die de Japanse werven de mogelijkheid

geven export-orders aan te trekken op het 
moment dat de prijzen hoog zijn.
Het beleid van West-Europa steekt daarbij 
schril af. West-Europa, ook in hoge mate 
afhankelijk van de import van basismateri
alen ten gevolge van onvoldoende natuur
lijke rijkdommen, was en is hopeloos ver
deeld en heeft tot nu toe geen kans gezien 
het Japanse beleid op adequate wijze te 
pareren. Het West-Europese beleid be
perkt zich totonderhandelingen met Japan 
over de marktverdeling. De pogingen van 
Spanje en Portugal om tegelijkertijd met 
Japan een aantal grote moderne werven te 
bouwen falen, hoofdzakelijk ten gevolge 
van het ontbreken van een samenhangend 
beleid op maritiem gebied en interne poli
tieke problemen.
Krietemeijer(4) wijst begin 1973 op de zich 
aankondigende overcapaciteit in de 
scheepsbouwindustrie. Hij kan zich daarbij 
baseren op prognoses die een blijvende 
groei van de vraag naar tonnage aange
ven, gezien de marktontwikkelingen van 
1965 tot 1970. Oliecrisis, dalende behoefte 
aan energie ten gevolge van economische 
recessie of besparingen, zijn niet in de 
scenario's opgenomen. De voorspellingen 
van Krietemeijer zijn 3 jaar later harde reali
teit.

De tachtiger jaren
In de jaren tachtig ontstaat een geheel 
nieuw beeld. Japan en West-Europa heb
ben hun scheepsbouwcapaciteit drastisch 
teruggebracht; Japan met behoud van het 
marktaandeel, West-Europa, onderling 
verdeeld, verstrikt in hopeloze discussies 
met Japan over markt en prijzen, gecon
fronteerd met een, ook op langere termijn, 
nog steeds teruglopend marktaandeel. De 
opnieuw sterke terugval in de vraag naar 
schepen, ten gevolge van de stagnerende 
wereldeconomie, dwingt de scheepsbouw 
opnieuw tot heroriëntatie. Het achterblijven 
van de West-Europese scheepsbouw ten 
opzichte van Japan is voor West-Europa 
aanleiding de marktverdeling wederom ter 
discussie te stellen en aan te dringen op 
een verdere reductie van de scheeps
bouwcapaciteit in Japan. Japan weigert 
hiertoe over te gaan en hanteert daarvoor 
de volgende argumenten:
1. Op midden- en lange termijn is een lang
zaam herstel van de scheepsbouwmarkt te 
vernachten als gevolg van een vervan- 
gingsvraag in combinatie met de sloop van 
tankers en een afnemende vraag op korte 
termijn ten gevolge van het dal in de wereld
economie, het overschot aan tankers en de 
voortgaande energiebesparing. Derhalve 
is het onjuist de marktontwikkeling in de 
scheepsbouw op korte termijn als uit
gangspunt te kiezen. Kennelijk continueert 
Japan het reeds eerder aangegeven 
beleid.
2. Een verdeling van de markt beperkt de 
mogelijkheid van de reders om volgens de 
principes van de 'vrije markt’ te bestellen.

Een uitzondering vormt hier kennelijk de 
Japanse reder, alhoewel er indicaties zijn 
dat Japanse reders dit beleid willen veran
deren, getuige recente bestellingen buiten 
Japan.
3. Door uitsluitend aandacht te schenken 
aan de marktverdeling tussen West-Euro
pa en Japan wordt geen rekening gehou
den met de opkomst van de nieuwe 
scheepsbouwnaties. Korea en Brazilië ne
men thans de tweede en vierde plaats in op 
de wereldranglijst van scheepsbouwna
ties. Bovendien tracht een aantal landen de 
scheepsbouw te stimuleren. India en China 
zijn daarvan voorbeelden. De opkomst van 
meer nieuwe scheepsbouwlanden is te 
verwachten. Er is in ontwikkelingslanden 
een groot potentieel aan mankracht be
schikbaar tegen lage kosten en ook in deze 
landen wordt de scheepsbouw gebruikt als 
de trekker van de industriële ontwikkeling. 
Het is een arbeidsintensieve assemblage- 
industrie met duidelijk positief effect op de 
werkgelegenheid, kweekt vakmensen, 
heeft een grote hoeveelheid uiteenlopende 
toeleveringsindustrieën en levert een goe
de bijdrage aan de verbetering van de han
delsbalans.
4. Met een reductie van 40% in de produk- 
tiecapaciteit is voldoende gedaan om de 
kloof tussen aanbod en vraag te over
bruggen.

Uit de publicaties (5) blijkt dat Japan de 
handschoen in de driehoek West-Europa -  
Japan -  nieuwe opkomende scheeps
bouwlanden, oppakt. Het aantal geplande 
tewaterlatingen blijft gelijk of zal licht stijgen 
in 1984 en 1985 vergeleken met 1983. De 
aandacht verschuift van de traditionele 
bouw van tankers en bulkcarriers naar 
schepen met een hogere toegevoegde 
waarde en gespecialiseerde Produkten. Dit 
is niet minder dan een rechtstreekse aan
val op de West-Europese scheepsbouw, 
die zich al eerder heeft toegelegd op de 
gespecialiseerde scheepsbouw (6).

Om de concurrentie met de nieuwe 
scheepsbouwnaties het hoofd te bieden, 
neemt Japan een aantal maatregelen, 
waarvan de belangrijkste zijn:
•  Het stimuleren van onderzoek op het 
gebied van produktietechnieken en Pro
dukt iemethoden.
•  Een zeer gerichte inspanning tot moder
nisering door middel van robotisering en 
automatisering van de werven, met als doel 
ingrijpende besparingen in manuren.
•  Een fundamentele verandering van de 
produktiemethoden en -technieken, vooral 
op het gebied van lassen en maatvoering.
•  Verbetering van de kwaliteitsborging 
van het produktieproces en het produkt.
•  Ontwikkelen van nieuwe technologieën 
voor het ontwerp, de constructie en bouw 
van nieuwe geavanceerde scheepstypen, 
in het bijzonder op het gebied van energie
besparing en onderhoudsbeheersing.
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verdeling opdrachten
(1) (2) (1)+(2) (3) (4)

Japan Korea WE. overige

in % van 1974 38.4 2,8 41,2 39,5 19,3
B.R.T.: 1976 56,0 2,5 58,5 23,7 17,8

1978 43,3 3,7 47.0 26,0 27,0
1980 52,6 9,0 61,6 24,4 14,0
1982 49.8 9.6 59,41 21.2 1 19,4
1983 57,4 19,0 76.4 11.6 12,0

in B.R.T. 1974 13,5 1,0 14,5 14 6.4
x 106: 1983 11.4 3,8 15,2 2,3 2.4

vlootsamenstelling in 1983

in % van 9,6 1,5 11,1 28,0 31,4
B.R.T.:

* open registratie Bron: Ltoyds, UNCTAD
tabel 1

•  Het voorkomen van Vergrijzing' van de 
arbeidskrachten, waardoor hogere pro- 
duktiviteitscijfers -  lees: prestaties -  kun
nen worden gehaald.

Ondanks de opkomst van de nieuwe gene
ratie van scheepsbouwenden, Korea in 
het bijzonder, de teruggang van de scheep
vaartmarkt na 1975 en een overschot in 
tankertonnage, geïnitieerd door de oliecri
sis in 1973, de recente terugval in de we
reldeconomie en de teruglopende vraag 
naar energie, ziet Japan kans zijn positie te 
handhaven, echter ook ten koste van de 
winstgevendheid van de bedrijven en met 
behulp van de overheid.

De positie van West-Europa
De West-Europese vloot gaat in omvang 
terug (7). In één jaartijd is de achteruitgang 
ongeveer 10%, ruim 12 miljoen B.R.T., op 
een vloot van ca. 120 miljoen B.R.T., bijeen 
vrijwel gelijkblijvend wereldtotaal van 420 
miljoen B.R.T.
Van 1970 tot 1982 neemt de omvang van 
de wereldvloot toe met meer dan 200%. 
Het aandeel van de industrielanden daalt 
van 65% tot minder dan 50% (8). Rekening 
houdend met de groei van de Oost-Aziati- 
sche vloten en open-registratievloten, be
tekent dit zowel een relatieve als absolute 
achteruitgang van de West-Europese vloot 
ten opzichte van het Verre Oosten. 
Voorde scheepsbouw is het beeld somber
der, hetgeen blijkt uit het overzicht van de 
verdeling van de geplaatste orders over 
Japan, Korea, West-Europa en overige 
landen in de laatste 10 jaar (tabel 1). 
Gerekend in 'gecompenseerde tonnen’ 
vallen de cijfers iets gunstiger uit, deson
danks zijn deze voor West-Europa zonder 
meer desastreus te noemen.
Vergelijking van de verdeling van de be
stelde B.R.T. met de samenstelling van de 
vloot geeft aan dat de Oost-Aziatische 
scheepsbouw een onevenredig groot deel 
van de West-Europese vloot bouwt ten 
koste van de West-Europese scheeps
bouw. Tevens is duidelijk dat zelfs een 
gecombineerd West-Europa (E.E.G., 
Scandinavische landen, Spanje en Portu
gal) nauwelijks gewicht in de schaal kan 
leggen tegenover Japan en Korea. Daarbij 
moet worden aangetekend dat Japan wei
nig bestellingen voor de eigen vloot buiten 
Japan plaatst, evenmin als Zuid-Korea en 
Brazilië.

West-Europa heeft daarentegen immer 
nieuw te bouwen tonnage geëxporteerd en 
geïmporteerd. De verwachting dat met de 
modernisering van de werven en het verho
gen van de produktiviteit ten gevolge van 
de stijging van de lonen in Japan het tij op 
langere termijn zou keren, is door de feiten 
gelogenstraft. Alhoewel bijvoorbeeld de ar
beidskosten in o.a. Spanje en Groot-Brit- 
tannië op hetzelfde niveau liggen als in 
Japan, hebben deze landen geen kans

gezien hun aandeel in de nieuwe bestellin
gen te verbeteren of te handhaven.
De gevolgen voor West-Europa worden 
door Vigarié (9) in een breder verband ge
plaatst. Hij wijst eveneens op het verlies 
aan B.R.T. van de zeevarende West-Euro
pese naties. Als redenen noemt hij de op
komst van de Derde-Wereldlanden, de toe
name van het transitoverkeer via de Oost
bloklanden, het gebrek aan gecoördineer
de initiatieven van de West-Europese ha
vens, de rol van het Suez kanaal, de ener
giecrisis, de veranderingen in de Noord- 
Zuidbetrekkingen in deze wereld. Vigarié 
stelt een algemene demaritimisering' van 
de West-Europese havensteden vast, het 
aantal in de maritieme sector werkzame 
personen daalt, de betrokkenheid van de 
industrieën met het maritieme gebeuren in 
West-Europa neemt af, terwijl daarente
gen de afhankelijkheid van het overzeese 
vervoer van de West-Europese econo
mieën toeneemt.

De hoofdoorzaak is wellicht het verloop van 
de handel tussen de Verenigde Staten, 
West-Europa en Japan. Deze drie geïn
dustrialiseerde gebieden nemen meer dan 
de helft van het Bruto Nationale Produkt, 
mondiaal en 60% van de wereldhandel 
voor hun rekening. De handel tussen de 
Verenigde Staten en Japan is thans groter 
dan tussen West-Europa en Japan. Indien 
de Verenigde Staten hogere strategische 
prioriteit gaan geven aan de handel met het 
Verre Oosten en de handelsrelatie tussen 
het Verre Oosten en Wesf-Europa verder 
achterblijft ten opzichte van de Japans- 
Amerikaanse betrekkingen, zal de Invloed 
daarvan op de Europese maritieme indus
trie ongetwijfeld merkbaar worden.

Nederland
In Nederland is de teruggang vergelijkbaar 
met die in geheel West-Europa, Na een 
stijging in 1981, wanneer ook het wereldor- 
derbestand een top(je) bereikt, daalt het

aandeel in opdrachten van West-Europese landen (%)

(1) (2) (3) (4) (5)
1978 1980 1981 1982 1983

België 0.7 0,6 0,4 0,5 0,5
Denemarken 2,6 2,1 2,5 1,3 2,4
Finland 1,5 1,5 1,8 1,0 0,4
Frankrijk 1,4 1,7 1,9 0,9 0,7
Spanje 2,4 5,2 5,3 1,6 1,1
Ver. Koninkrijk 1,9 2,7 2,9 2,5 0,6
West Duitsland 3,6 2,2 4,4 4,4 2,4
Zweden 5,2 1.5 2,1 1,8 1,3
Nederland 2,0 1,2 1,2 1,2 0,6

Wereldtotaal opdrachten:
in 1978 18,125 miljoen B.R.T.; in 1983 19,9 miljoen B.R.T.

Bron: Lloyds
tabel 2



Nederlandse aandeel. Nederland profi
teert niet van de mondiale stijging die in 
1983 optreedt. In tegendeel, het Neder
landse aandeel in de opdrachten voor 
koopvaardijschepen wordt gehalveerd, 
terwijl tegelijkertijd de inspanningen ten be
hoeve van de marinebouw worden ver
groot. De andere West-Europese landen 
delen in de Nederlandse malaise met uit
zondering van Denemarken en België (ta
bel 2).
Bezien wij de produktie in Nederland na 
1945, dan is het beeld toch redelijk stabiel, 
gemeten naar het aantal schepen dat te 
water wordt gelaten. Dit aantal varieert tus
sen 85 per jaar in 1980 -  een dieptepunt in 
de wereldscheepsbouw-en 199 per jaar in 
1957.

Er zijn na 1950 drie periodes te onder
scheiden:
•  De periode van 1950 tot 1971, waarin 
het jaarlijks tewatergelaten B.R.T. varieert 
tussen 225.000 en 600.000;
•  in de tweede periode van 1971 tot en met 
1975 loopt 750.000 tot 950.000 B.R.T. per 
jaar van stapel;
•  de derde periode, waarin het tewaterge
laten tonnage terugloopt van bijna 600.000 
in 1976 tot 190.000 in 1983.

De gemiddelde scheepsgrootte varieert 
van ca. 1700 B.R.T. (1951 en 1964) tot ca. 
4200 B.R.T. (1959 en 1970) in de eerste 
periode, van 6000-7000 B.R.T. in de twee
de periode en van 1700-4400 B.R.T. in de 
derde periode.
De tijd van VLCC's en ÜLCC's duurt in 
NederSand kort, ca, 6 jaar. Een groot deel 
van deze schepen wordt gecontracteerd 
en tewatergelaten na 1972. De overcapaci
teit in de wereldscheepsbouw is dan reeds 
een gegeven. Op voorraad bouwen van 
VLCC's om produktietechnische redenen 
blijkt strategisch geen succes te zijn. De 
negatieve effecten daarvan zijn merkbaar 
tot en met de parlementaire enquête over 
RSV in 1984.

Nederland is weer terug waar het was: in 
1950 worden 108 schepen opgeleverd met 
een totaal van 198.406 B.R.T. In 1982 wor
den 107 schepen opgeleverd met een to
taal van 212.180 B.R.T. in 1951 en 1983 
zijn de getallen respectievelijk 129 tegen 
126 en 254.350 B.R.T. tegen 231.750
B.R.T. (tabel 3).
Dat scheepsbouwend Nederland het hoofd 
niet in de schoot wenst te leggen, blijkt uit 
de modernisering van een aantal werven, 
tegelijkertijd doorgevoerd meteen reductie 
in capaciteit.
Tevens wordt een beleid gevoerd van spe
cialisatie. Nieuwe marktmogefijkheden, 
bijvoorbeeld produkten voor de offshore, 
zoals boor- en kraanschepen, gaan echter 
verloren door het sluiten van de bedrijven 
die zich op deze gebieden een uitstekende 
reputatie hadden opgebouwd. De moge-

opgeleverd tonnage en 
aantal schepen in Nederland

aantal B.R.T.

1950 108 198.406
1951 129 254.350

1960 182 681.595
1961 164 467.307

1974 127 941.847
1975 143 1.028.476

1982 107 212.180
1983 126 231.750

tabel 3

Bron: vakgroepdossier 
Werfinrichting en Werfbedrijf

lijkheden om tot een anticyclisch beleid ten 
opzichte van de traditionele scheepsbouw- 
markt te komen, zijn daardoor soms niet 
gerealiseerd. Bij deze gang van zaken 
heeft het begrip 'sociale werkplaats' inmid
dels bij sommigen een bredere betekenis 
gekregen.

De Nederlandse scheepvaart heeft zijn 
aandeel in het wereldtonnage eveneens 
achteruit zien gaan. Terwijl de wereldvloot 
groeide van 85,3 miljoen B.R.T. in 1950 
naar 422,6 miljoen B.R.T. in 1983, steeg 
het Nederlandse tonnage van 3,1 naar 4,9 
miljoen B.R.T. (tabel 4).
Sinds 1960 is er een daling in het Neder
landse aandeel van de wereldvloot, terwijl 
er na 1980 niet alleen sprake is van een 
relatieve maar ook van een absolute daling 
van het Nederlandse tonnage.
De Nederlandse handelsvloot is van cruci
aal belang voor maritiem Nederland. De 
wervende kracht van een maritieme natie 
wordt in grote mate beïnvloed door de han
delsvloot die haar vlag voert en wereldwijd 
wordt gezien.

Wat zijn de gevolgen van een verder inztn- 
ken; zijn er mogelijkheden tot verbetering 
en versterking van de scheepvaart- en 
scheepsbouwpositie? Zo ja, welke?

De markt
Het wereldzeevervoer in ton-mijlen is in 
1983 op het niveau van 1972 (tabel 5). 
Naast de sterk teruglopende vervoers
markt van ruwe olie blijft de markt voor 
olieprodukten redelijk stabiel. De markt 
voor droge bulk (graan, erts en kolen) is na

Nederlandse vloot versus wereldvloot (B.R.T. x 106)

(1) (2) (3)
B.R.T. wereld B.R.T. Nederland % Nederland

1950 85,3 (100) 3,1 (100) 3,6
1960 129,9 (152) 4,9 (158) 3,8
1970 227,6 (267) 5,2 (168) 2,3
1975 342,2 (401) 5,7 (184) 1,7
1980 419,9 (492) 5,7 (184) 1,4
1983 422,6 (495) 4,9 (158) 1,2

tabel 4 Bron: Lloyds

wereldzeevervoer
ontwikkeling en verdeling ton-mijien

1972 = 100

(1) (2) (3)
totaal droge bulk ruwe olie overige

en -prod.

1973 118 120 (17%) 118 (66%) 111 (17%)
1975 117 129 (18%) 112 (63%) 122 (18%)
1977 136 129 (16%) 133 (65%) 140 (18%)
1979 135 156 (19%) 123 (60%) 156 (20%)
1981 121 171 (24%) 97 (53%) 161 (23%)
1983 101 157 (20%) 72 (47%) 151 (26%)

wereldtotaal 1983: 13,18 x 109 ton-mijlen

tabel 5 Bron: Fearnley's, 1983



De boomgaard van Boogaerdt.
Boogaerdt is dè veelzijdige specialist in h o u t Er is nauwelijks een 
andere houthandel in N ederland die u zo’n grote verscheidenheid in 
houtsoorten b ied t O ok exclusieve, m inder gangbare soorten zijn 
direkt uit voorraad leverbaar. Die rijke boomgaard is ook een para* 
dijs voor zuinige inkopers. De bom en groeien er als het ware op m aa t 
D ank zij de eigen zagerij levert Boogaerdt precies de maten die u 
nodig h e b t Boogaerdt is tevens een lusthof voor liefhebbers van 
kwaliteit Best hout w ordt op de beste manier behandeld. Droog 
hout ligt opgeslagen in m oderne gesloten loodsen. H out dat nat 
bewaard m oet worden ligt bij Boogaerdt ook inderdaad in het 
water. Boogaerdt is de beste boom gaard voor bouwers van jachten 
en zeeschepen, voor aannemers en timmerfabrieken, voor rijk en 
gemeenten. Pluk er de vruchten van.

Boogaerdt levert onder meer: Oregon Fine. Hemlock. Pitch Pine. Redwood. Azobé. Afzelia. Abachi. Iroko. Sipo Mahonie.
Zweeds Vuren.M.E. Vuren. Iepen. Frans Eiken. Essen. Moulmain Teak. Java Teak. Yang. Keruing. Dark Red Meranti. Merbau.

Multiplex. Gelijmde spanten- Geprofileerde kozijnen en Sponningschroten.
H o u thande l B oogaerdt B.V., Im p o rt Zagerij Schaverij. D orpsstraat 88, 29 Jl AG K rim pen  aan d e  Lek- Tel. 01807 -14944- I elex 27198 booga nl.



Schröder
Bilge-water Separatoren

Kompakte en solide bouwvorm.

Geschikt voor kapaciteiten van 0,25-10 m3/uur. 

Goedgekeurd door alle internationale scheepvaartinspekties, 
(inklusief Nederlandse Scheepvaart Inspektie).
Meer dan 2300 units in bedrijf.

Ook geschikt voor industriële toepassingen. 
K o n ku rre re n d e  p rijzen .

KOPCKE
L  agenturen b.v.

la a n WEG 6, 3208 LC, POSTBUS 110, 3200 AC E

VRAAG VRIJBLIJVEND OM INFORMATIE.

Opvallend goed in 
kwaliieif èn veiligheid

SPIJKENISSE, TEL. 01880 17788, TELEX 22619 KOPAG NL.

e Dwarshellingen to t 130 meter voor binnenvaartschepen, rijnschepen, sleepboten, coasters en duw
bakken •  Reparaties, verlengingen, verbouwing woonruim te in- en uitbouwen, classificeren •  Motoren 
reparaties, inclusief grote scheepsdieselmotoren •  Alle soorten staalbouw en constructiewerk •  Alle 
soorten machinale bewerkingen groot en klein o.a. kotteren, carroussellen, frezen, boren, draaien, slijpen 
enz.



1981 enigszins teruggevallen, maar blijft 
duidelijk boven het niveau van 1972, even
als de markt voor overige lading.
Ondanks een absolute achteruitgang sinds 
1981 is het relatieve aandeel van bulk- en 
overig transport groeiende. Een vergelij
king met de vlootontwikkeling laat zien dat 
de wereldvloot gemeten in B.R.T. van 1973 
tot 1983 groeit met bijna 60%. De bulkcar- 
riervloot verdubbelt, de tankercapaciteit 
neemt toe met 40%, het resterende vloot- 
deel stijgt eveneens met ca. 40%, en blijft 
daarmee in overeenstemming met de groet 
in ton-mijlen. En juist op dit deel van de vloot 
richt zich niet alleen de aandacht van de 
West-Europese werven, maar eveneens 
die van de Oost-Aziatische werven. Circa 
15% van de wereldvloot (hoofdzakelijk tan- 
kertonnage) is opgelegd, een overschot 
aan bulkcarriers en containerschepen kon
digt zich aan.
Hiermee belanden wij in de economische, 
politieke, bestuurlijke, commerciële en 
technische aspecten van het internationale 
scheepvaartkiimaat. UNCTAD-conferen- 
ties over iadingverdeling en termen als 
cross-trade, ladingreservering, U.N.-ge
dragscodes, mededingingsverordenin
gen, maritieme fraude en piraterij maken 
duidelijk dat een vrije markt’ ver te zoeken 
is. Dit geldt eveneens voor de scheeps
bouw. Echter, de rederijen en werven die 
gebaseerd op commerciële, professionele 
en technische efficiency met kennis van 
zaken en hoge betrouwbaarheid opereren, 
zullen, in welke markt dan ook, op langere 
termijn, de grootste kans op overleving 
hebben.
Scheepvaart en scheepsbouw in West-Eu- 
ropa hebben, meer dan ooit, voor de korte- 
en middellange termijn behoefte aan een 
samenhangend beleid, waarin West-Euro- 
pa zijn plaats ten opzichte van de Verenig
de Staten, Japan, de ’Newly Industrializing 
Countries' (NIC’s) en de 'Derde Wereld’ 
bepaalt. Factoren als concurrentiepositie, 
technologische ontwikkelingen en produk- 
tiviteit spelen daarbij een rol. Echter, het 
stimuleren van de betrekkingen met de 
NIC's en de Derde Wereld, het participeren 
met kapitaal en kennis in de opbouw van de 
industrie schept kansen voor de deelne
mende bedrijven, zoals -  b.v. in Brazilië -  
reeds is bewezen.

Zeker in Nederland mag de samenhang 
van de gehele maritieme infrastructuur niet 
uit het oog worden verloren. Is er sprake 
van een herkenbaar strategisch concept 
waarin de betrokken onderdelen zoals ha
vens, rederijen, onderzoekslaboratoria -  
b.v. het Waterloopkundig Laboratorium en 
het MARIN -  de Koninklijke Marine, 
scheepswerven, toeleveringsbedrijven, in
genieursbureaus, expertisebureaus, off- 
shorebedrijven, natte aannemers, etc. el
kaar versterken? Of leiden de divergeren
de doelstellingen van de onderdelen tot 
verzwakking? Wat zijn de sterke, wat de

zwakke punten van Nederland? Waar lig
gen kansen en mogelijkheden? Wat zijn de 
bedreigingen? Wat mag men verwachten 
van het wetenschappelijk onderzoek en 
onderwijs? Welke bijdrage kan een afde
ling Maritieme Techniek van de Techni
sche Hogeschool daarin leveren?
In tijden waarin het werkwoord krimpen met 
een hoofdletter wordt geschreven en het 
wetenschappelijk onderwijs en onderzoek 
-  economisch, juridisch, technisch of theo
logisch -  worden bemand, beoordeeld en 
gebundeld volgens uniforme formules, ligt 
hier voor ons allen een uitdaging.

Kijk op de toekom st?
Voor de Nederlandse scheepsbouw en an
dere maritiem gerichte industrieën zijn voor 
de korte termijn twee marktgebieden van 
belang, t.w.:
•  de traditionele markt, waarbij vooral de 
verdergaande specialisatie en de mogelijk
heden tot optimalisatie van scheepstypen 
de aandacht vragen;
•  de offshoremarkt, in het bijzonder de 
Noordzee.

Voor beide markten is de ligging van Ne
derland een sterk punt. In beide gevallen 
betekent deze ligging eveneens een be
dreiging indien de beperkingen ervan niet 
worden herkend.
Aannemende dat de vervangingsmarkt 
voorlopig op het niveau blijft van 1983 -  ca. 
20 miljoen B.R.T. per jaar-vertegenwoor
digt de nieuwbouw ten behoeve van de 
zeescheepvaart een waarde van ongeveer 
Hfl. 145 miljard. Het Nederlandse aandeel 
bedraagt daarin ca. Hfl. 1,6 miljard, terwijl 
de totale omzet in de Nederlandse 
scheepsbouw in 1983 Hfl. 4,9 miljard be
draagt (10). De wereldoffshoremarktverte- 
genwoordigt in 1982 een totale omzet van 
ca. Hfl. 110 miljard (11).
Voor 1985 is de prognose voor de omzet in 
de gehele Noordzee Hfl. 30 miljard; het 
Nederlandse deel wordt geschat op Hfl. 1,2 
miljard, waarvan het Nederlandse bedrijfs
leven de helft voor zijn rekening neemt. De 
omzet van het Nederlandse bedrijfsleven 
ten behoeve van de gehele Noordzee is 
niet precies bekend, maar bedraagt naar 
schatting 5%.
Beide markten zijn qua potentie voor het 
Nederlandse maritieme bedrijfsleven on
geveer even groot. De offshoremarkt heeft 
bovendien de vraag naar geheel nieuwe 
produkten gestimuleerd.
Verontrustend is, dat het aandeel van de 
Nederlandse onderleveranciers van mate
rialen en equipment en in het bijzonder het 
mechanisch deel (b.v. kranen en proces
apparatuur) laag is (12).
Een van de belangrijkste factoren bij het 
beoordelen van de mogelijkheden van 
nieuwe produkten voor de traditionele 
scheepsbouwmarkt en voor nieuwe mark
ten is het draagvlak van de toeleverende 
industrie om te kunnen vernieuwen en con

currerend te blijven. Immers de innovaties 
in de scheepsbouw en andere maritieme 
industrieën komen voor een belangrijk deel 
tot uiting in de systemen of de componen
ten. waarbij onderhoudsbeheersing, kwali
teit, automatisering en 'artificial intelligen- 
ce’ onder meer aspecten zijn die de mate 
van vernieuwing aangeven. Voor werven 
en ontwerpers is de graad waarin binnen de 
systemen innoverend kan worden ge
werkt, met behulp van leveranciers van 
geavanceerde componenten, één van de 
sleutels tot succes. Dit geldt zowel voor 
transportmiddelen als voor andere zee
gaande installaties.
De technische innovaties zullen moeten 
worden vertaald in economische resulta
ten. De betrouwbaarheid van de economi
sche haalbaarheid zal voor de reder moe
ten worden aangetoond. Het snel kunnen 
optimaliseren van een groot aantal ontwer
pen is daarvoor noodzakelijk. Naarmate de 
randvoorwaarden voor de ontwerper toe
nemen, wordt de behoefte aan computer 
gesteund ontwerpen groter.
Daarnaast zullen verbeteringen en ver
nieuwingen eveneens moeten worden ge
zocht in:
•  de toepassingsmogelijkheden van 
kunststoffen, met name het zoeken naar de 
relatie tussen vormgeving en produktie- 
kosten;
•  het gebruik van staal met hoge rek- 
grens, in het bijzonder de mogelijkheden 
van de vormgeving in combinatie met het 
constructief ontwerp;
•  de modulaire opbouw van de construc
tie, zoals b.v. subassemblages van romp, 
uitrusting en inrichting, waarmee, in combi
natie met standaardisatie, een seriematige 
aanpak in de produktie mogelijk wordt.

Het produkt. en vooral de uitwerking van 
het ontwerp in produktietekeningen, heeft 
een grote invloed op de mogelijkheden in 
het produktieproces kortere doorlooptijden 
en kostenbesparingen te realiseren. Het 
kweken van de constructieve vaardighe
den zal gecombineerd met onderzoek op 
het gebied van belasting, vormgeving en 
constructief ontwerp onze blijvende aan
dacht vragen.
De beheersing en besturing van het pro
duktieproces is zowel in de scheepsbouw 
als in de scheepsreparatie een onderwerp 
dat een zeer hoge prioriteit dient te krijgen 
in het onderzoek.
In de voorbewerking en pre-fabricage zijn 
significante kostenbesparingen nauwelijks 
te realiseren. Het aandeel in het totale 
urenpakket nodig voor de bouw van een 
schip, is in modern uitgeruste scheepswer
ven minder dan 7% en de mogelijkheden 
tot technologische verbeteringen zijn mar
ginaal. Onderzoek op het gebied van be
werkingen, mechanisering en robotisering 
betreft vooral het laswerk, waarmee nog 
steeds tussen de 30% en 40% van de uren 
gemoeid is. Nederland beschikt op dit ge-
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bied over voortreffelijke onderzoeksinstitu
ten, die hun sporen verdiend hebben. 
Thans zullen bij het onderzoek de kosten 
van de verbindingen, inclusief de voorbe- 
reidingswerkzaamheden, het opstellen en 
instellen van de machines onder bedrijfs
omstandigheden moeten worden betrok
ken. Het laboratorium voor scheepscon- 
structies beschikt daartoe over uitstekende 
faciliteiten.
Het produktieproces in scheepsbouw en 
scheepsreparatie is hoofdzakelijk een as- 
semblageproces.
Kostprijs-besparende maatregelen en het 
terugbrengen van doorlooptijden zijn af
hankelijk van het op tijd verstrekken van de 
juiste informatie aan de uitvoerenden, te
gelijkertijd met het beschikbaar komen van 
de materialen.
De beheersing van het produktieproces 
wordt in hoge mate bepaald door de combi
natie naar tijd en plaats van informatie- en 
materialenstroom vanaf de ontwerp- en te- 
kenkamerfase tot en met beproeving en 
oplevering.
Beheersing en besturing van het assem- 
blageproces houdt eveneens de mogelijk
heid tot optimaliseren in. Dit is alleen moge
lijk indien de benodigde gegevens beschik
baar zijn met de daarbij passende midde
len om de verschillende produktieproces- 
sen te vergelijken.
Voor het onderzoek ten behoeve van de 
scheepsreparatie en de scheepsbouw 
worden door de vakgroep Werfinrichting en 
Werfbedrijf thans twee analysemethoden 
gehanteerd:
•  een deterministische benadering met 
behulp van de operationele analyse, waar
mee verschillende uitvoeringen van een 
aantal samenhangende bewerkingen 
(systemen) kunnen worden vergeleken;
•  een systeem-dynamische benadering 
waarmee het mogelijk is het produktiepro
ces of een onderdeel daarvan in kaart te 
brengen en de invloed van bepaalde ingre
pen op het proces te evalueren.
De uitvoering van deze onderzoeken vindt 
hoofdzakelijk individueel en bedrijfsgericht 
plaats.

Als het tij verloopt, verzet men de 
bakens
De concurrentiepositie van de Nederland
se scheepsbouw is binnen West-Europa 
relatief gunstig te noemen (13).
De vergelijking van arbeidskosten per
C.G.R.T. in dollars laat echter zien dat de 
verschillen met Japan aanzienlijk zijn, al
hoewel de arbeidskosten per manjaar in 
Japan op gemiddeld West-Europees ni
veau liggen (14).
Het optimaliseren van het produktieproces 
naar minimum uren en kortste doorlooptijd 
in scheepsbouw en scheepsreparatie 
brengt een verschuiving van de problemen 
met zich mee.
De uitvoering van het werk gaat dan ge
paard met grote schommelingen in de be

geraamde opbouw van de Nederlandse scheepsbouwindusthe in 1983
personeel omzet (mln.)

oorlogsschepen 2.750 735
zeegaande schepen 8.000 1.625
niet zeegaande schepen 2.300 500
reparatie -  zeevaart 8,350 810
reparatie -  kust/binnenvaart 3.200 315
diversificatie 4.300 765
jachtbouw en reparatie 1.100 150

» 30,000 4,900

tabel 6 Bronnen: C.B.S., CEBOSINE, e.a.

zetting. Gecombineerd met de fluctueren
de markten van scheepsreparatie en 
scheepsbouw, vraagt dit om een maximale 
flexibiliteit in de bezetting, terwijl de om
vang van de bedrijfsmiddelen toeneemt. 
Een optimale dienstverlening zal bijvoor
beeld voor een reparatiewed betekenen 
dat de vaste capaciteit in manuren zal moe
ten worden gebaseerd op minimale vraag. 
Door de lasten ten gevolge van wachturen 
en leegloopuren waar mogelijk te elimine
ren, wordt de concurrentiepositie verbe
terd.
De organisatie van het bedrijf zal daarmee 
veranderen en ook de verhouding werkge- 
ver-werknemer. De flexibiliteit en het aan
passingsvermogen van de bedrijven wor
den groter en het onnodig sluiten van be
drijven en afstoten van produktiemiddelen 
kan worden voorkomen. De aanpak van 
deze structurele veranderingen zal veel 
creativiteit, inzicht en moed van alle betrok
ken partijen vragen.
De Nederlandse scheepsbouwindustrie 
vertegenwoordigt nog steeds ca. 30.000 
mensen en heeft een gevarieerde opbouw 
(tabel 6).
Voor een verbetering van de marktpositie 
van de werven zullen wij derhalve Neder
landse oplossingen moeten vinden.

Conclusies
Een voortdurende Verkenning van de 
markt' is voor de scheepsbouwer en reder 
een gezamenlijk belang.
Kennis van de markt, de evaluatie met 
behulp van dynamische marktmodellen, 
vergroting van de kennis van de operatio
nele eisen, strategie- en planningstechnie- 
ken, internationale samenwerkingsvor
men zijn thema’s die het gezamenlijk be
lang van reder en werf weergeven. 
Scheepvaart en scheepsbouw zijn ge
diend met een West-Europees maritiem 
beleid dat rekening houdt met de bescher
mende maatregelen elders. Op korte ter
mijn kan ladingbescherming naar oost en 
west volgens de 40-40-20-code van de 
UNCTAD een steun betekenen voor de 
West-Europese scheepvaart. Koppeling 
van dit beleid met een West-Europees be
leid ten aanzien van de scheepsbouw geeft 
ook de scheepsbouwindustrie enige ruimte

tot herstel. Het beleid binnen West-Europa 
moet gericht zijn op het afbreken van pro
tectie.
De West-Europese samenwerking zal 
moeten worden geïnitieerd door bedrijfsle
ven, instellingen, universiteiten, hoge
scholen, e.d.
A.W.E.S. en Linking Committee zijn orga
nisaties die met een agressieve opstelling 
de bouwstenen kunnen aandragen. De 
W.E.G.E.M.T., waarin Europese universi
teiten en hogescholen samenwerken en 
het maritiem post-academiaal onderwijs 
vormgeven, is eveneens een voorbeeld 
van goede samenwerking, gericht op de 
toekomst.
De scheepsbouw zal meer dan ooit moeten 
werken aan verbetering van de concurren
tiepositie. Verdere verhoging van de pro- 
duktiviteit door verbetering van het pro- 
dukt, produktiemethoden en prestaties is 
mogelijk. De toeleveringsindustrie zal vol
doende draagvlak in de maritieme industrie 
moeten houden om innoverend en concur
rerend te blijven.
De scheepsbouw is een arbeidsintensief 
bedrijf, met lage toegevoegde waarde en 
geringe kapitaalslasten. Er is zeker ruimte 
voor een kapitaalsintensievere bedrijfs
voering, b.v. door middel van robotisering. 
Tegelijkertijd zal van de arbeidsmarkt een 
grotere flexibiliteit moeten worden ge
vraagd.
Ten gevolge van de marktverloedering blijft 
overheidssteun voor de scheepsbouw no
dig, hetgeen in Nederland gezien de con
currentiepositie binnen West-Europa, ze
ker gerechtvaardigd is. Binnen de totale 
maritieme sector is de scheepsbouw met 
de toeleveringsindustrie een belangrijke 
steun voor het openen van nieuwe maritie
me markten, In Japan en de Verenigde 
Staten dient de scheepsbouw eveneens 
als opstap naar b.v. de offshoremarkt.
De opbouw van handelsbetrekkingen en 
samenwerkingsvormen met de N.I.C. s en 
de derde-wereldlanden zal op iets langere 
termijn ook z’n vruchten afwerpen. Hoge
scholen en universiteiten kunnen daaraan 
medewerken door b.v. met ontwikkelings
samenwerking meer studenten uit deze 
landen de gelegenheid te geven in Neder
land een studie te voltooien.



De woorden van H. W. Schokker (15), ge
schreven In 1861, zijn nog steeds waar: 
'Sedert men op juiste gronden heeft leren 
inzien, dat de handel, en daarmede de 
rijkdom van een volk hetwelk de zeekusten 
bewoont, zamenhangt met de wijze waar
op de koopwaren vervoerd worden -  en dus 
ook met het voertuig ze lf- sedert die tijd is 
de scheepsbouw, door de wetenschap 
voorgelicht, met vasten tred een nieuw tijd
perk ingetreden. En van welk belang moet 
derhalve niet voor een land, welks hulp
bronnen voornamelijk in handel en vaart 
bestaan, de grondige kennis zijn van al 
hetgeen met dit vak van volkswelvaart in 
zulk een innig verband staat?'
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hours.

PREPARED FOR 
THE FUTURE WITH 
WÀRTSILÂ DIESEL

Which fuel quality will your ship be running on 
in the future?

Whatever the answer, the Real Heavy Fuel 
Engines from Wartsila Diesel offer you a way to 
be prepared. A way already in service worldwide.

A way already proven in the 
toughest operating conditions.
And what’s more, a way that will 
start paying for itself immediately.

Safety, Reliability and Total 
Economy — for whichever fuel 
quality your ship is going to run

THE REAL HEAVY FUEL ENGINES VASA22HF AND VASA 32. FROM 530 TO 6750 kW. THE ENTIRE RANGE FOR 700 cSt.

WÀRTSILÂ
FUEL ECONOM Y SPECIALIST

For more information please contact:
WARTSILA VASA FACTORY NOHAB DIESEL AB WÀRTSILÂ POWER SINGAPORE (Pte) Ltd.
P.O. Box 244, SF-65101 Vaasa 10, Finland P.O. Box 920, S-46129 Trollhattan. Sweden P.O. Box 619, Teban Garden, Singapore 9160 
Tel. +358-61-111 433, Telex 74250 wva sf Tel. +46-52(138200, Telex 42141 diesel s Tel. +65-2659122. Telex 36636 wartfe rs
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E X P L O R E R  II

Een bijzonder schip

ALGEMEEN

Werf en opdrachtgever
Onlangs is door scheepswerf Amels B. V. te 
Makkum een zgn. Trencher Support Ves- 
sel' afgeleverd. De naam van dit schip is 
'Explorer II', de thuishaven Panama RP en 
hel is gebouwd voor Rederij Blue Fish 
River S.A.’, Panama, behorend tot de 
Heerema Groep.
De werf Amels B V. te Makkum vierde in 
1983zijn65-jarigebestaan. Erzijn behalve 
deze werf in Makkum nog twee vestigingen 
van het bedrijf, te weten Scheepswerf 
'Friesland' in Lemmer en Scheepswerf 'IJs- 
selmeer’ in Kampen. Gedrieën leveren de
ze werven een uitgebreid programma va
riërend van vrachtschepen, zoals binnen
vaartschepen, kruiplijncoasters, koelsche- 
pen, gastankers en Ro-Ro schepen tot ge
specialiseerde werkvaartuigen als veer
ponten, hydrografische onderzoekings- 
vaartuigen en schepen voor de offshore 
industrie zoals de 'Explorer II’.
De opdrachtgever Heerema mag zich re

kenen tot de belangrijkste groep van inter
nationale offshore aannemers, gespeciali
seerd in installatie van olie en gas platforms 
buitengaats.
De basis voor de huidige Heerema Groep 
van Bedrijven werd in 1984 gelegd door 
wijlen Ir. Pieter Schelte Heerema,
Een belangrijke trend in de offshore indus
trie is de ontwikkeling van onderwater tech
nologie. Hierin heeft Heerema haar plaats 
ingenomen met speciaal ontwikkelde ap
paratuur voor het ingraven, inspecteren en 
repareren van olie en gas pijpleidingen. 
Om deze apparatuur efficiënt in te kunnen 
zetten werd besloten tot het bouwen van 
een gespecialiseerd assistentievaartuig; 
de Explorer II.

De mogelijkheden van het schip
Het schip is ontworpen om ingezet te wor
den als hulpschip bij het graven van geulen 
in de zeebodem voor pijpleidingen en ka
bels, bijvoorbeeld van produktie-eilanden 
naar de wal. Daarvoor beschikt het schip 
over een hekgalg (een soort scharnierend

portaal) met een hefvermogen van 120 ton 
waarmee een graafwerktuig over het ach
terschip op de zeebodem gezet en weer 
aan boord genomen kan worden. 
Bijkomend hijswerk kan verricht worden 
door een dekkraan met een hefvermogen 
van 40 ton.
Het graafwerktuig, ook wel 'trencher' ge
noemd ontvangt elektrische energie van 
het schip en kan zichzelf voortbewegen 
over de zeebodem door middel van rups
banden. Het vindt zijn eigen weg over de 
gelegde pijpleiding.
Deze Eager Beaver' is ontwikkeld door de 
firma Offshore Innovation Engineering
B.V., eveneens behorend tot de Heerema 
Groep.
Dit op afstand bediende voertuig heeft be
wezen in zeer verschillende grondsoorten 
te kunnen werken. Als er kuilen zijn in de 
zeebodem wordt de afstand tussen pijplei
ding en graafwerktuig automatisch bijges
teld om te voorkomen dat het gewicht van 
de trencher -  onderwater 60 ton -  op de 
pijpleiding komt te rusten.
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GEEN PROBLEEM.VAN LEEUWEN HEEFT’T IN HUIS.
We hebben allemaal /.o onze tekortkom ingen. M aar't 

m ort al wel heel raar lonen wil Van Leeuwen u n iet snel 
datgene kunnen  leveren wal u tekort k o m t O f dat nu gaat om 
’n boeht elie- o vandaag nog moet hebben in de Noordzee, o f ‘n 
paar k ilom eter pijpleiding waarmee o overm orgen aan de slag 
moet in «Ie G olf van Mexico,

Van Leeuwen heelt met een voorraad van 8.000 verschil
lende soorten stalen huizen niet alleen "t omvangrijkste, maar 
ook "I meest gevarieerde leveringsprogram m a ter wereld.
Het omvat staalkw aliteiten volgens DIN/NEN-API en  ASTM 
norm en. Naadloos, gelast, dunwandig, dikwandig. rond , vier
kant, recht hot 'kip o f ovaal. In e lke gewenste bewerking: 
verzinkt, gem enied. geasfalteerd ol met kunststof bekleed.

Uiteraard leveren wij naast stalen buizen  ook de  corres
ponderende aansluitingen, fittingen, flenzen en lasbochten vol

gens ANS1 en DIN/NEN norm en met dezelfde snelheid. Per 
boot, trein , vrachtauto, o f vliegtuig, vanuit onze 24 vestigingen 
in 1.1 landen.

W ij zijn er op 't afgesproken tijdstip, met de afgesproken 
kwantiteit. Alle door ons gelever- 1 

de m aterialen staan onder streng [ 
toezicht van onze Keurings- en 
K w aliteitsdienst H ier worden 
o nder andere US- onderzoeken,
MPS. trek- en kerfslagproeven en I 
hardheidsm etingcn uitgevoerd.
Verder k u n n en  ook chem ische 
sam enstellingen worden bepaald. I

Want als wij u een snelle levering garanderen, willen wij 
u na tuurlijk  niet over de  kwaliteit in twijfel laten.

VAH LEEUWEN
De betrouwbare leverancier van stalen buizen, fittingen en flenzen.

Van Leeuwen, Postbus 1.3330 AA Zw ijndrecht, Tel. 078 -115911.Telex: 29176. Telefax nr.: 078 -115398.



DE VOORNAAMSTE GEGEVENS

Hoofdafmetingen
Lengte over alles 80.81 m.
Lengte tussen de loodlijnen 72,95 m.
Breedte op spanten 17,90 m.
Breedte over alles 18.25 m.
Holte tot hoofddek 8,00 m.
Holte tot tussendek 5.00 m.
Minimum diepgang 4,00 m.
Maximum diepgang 6,35 m.

Bruto tonnage 2987 GT.
Draagvermogen (6 m diepgang) 2600 Ton.
Paaltrek 160 Ton.
Proeftochtsnelheid (5 m diepgang) 16 Knoop,
Deklading 2000 Ton.
Brandstofverbruik max. 49 Ton per dag.
Brandstofverbruik gemiddeld
Environmental regularity numbers’vlg. D.n.V. 99.99.96

20 Ton per dag.

Het voorste deel van het werkdek is geschikt voor een belasting van 5 ton per m2, 
het achterste deel voor 15 ton per m2.
Het voorste deel is voorzien van een houten dek, het achterste deel heeft extra 
zware dekbeplating.

Tanklnhouden
Brandstofbunkers (zware olie en dieselolie) 1753 m3
Brandstofdagtanks 107 m3
Drinkwatertanks 270 m3
Boorwater/ballast tanks 644 m3
Sludge tanks 21 m3
Moon pool/droge tank 210 m3
Stabilistatietanks/ballast tanks 300 m3
Ketting bakken/boorwater
(2 x 4000 voet -  3Vi duims ankerketting)

158 m3

Classificatie en voorschriften
Het schip is gebouwd volgens de voorschriften en onder toezicht van Lloyd’s 
Register of Shipping en is als volgt geclassificeerd:
*  100 A1 'Offshore tug/supply ship' met omschrijving Anchor handling tug/tren
cher and diving support vessel’, ijsklasse 3 -  CG, +  LMC, UMS -  DP (AA).

Verder voldoet het schip aan de volgende voorschriften:

-  International Regulations for Preventing Collisions at sea;
-  Noble Denton (sleepuitrusting);
-  Suez en Panama kanaal meting;
-  Internationale meetvoorschriften;
-  International Load Line Convention 1966;
-  Solas 1974, incl. Herz. Hoofdst. 3-'84 en aanv. '81;
-  Marpol '73 en ’78;
-  D.O.T. en N.M.D. voorschriften voor reddingsmiddelen en brandblusuitrusting;
-  D.O.T. en N.M.D. voorschriften van de aantekening ’Diving Support'.
-  Alle verder van toepassing zijnde voorschriften van de Panamese overheid.

De Eager Beaver’ heeft drie graafarmen 
en een instrument dat de hoogte registreert 
en tevens de afstand tussen het hart pijplei
ding en de as van de geul aangeeft. 
Behalve voor de hierboven genoemde acti
viteiten is het schip uitgerust voor het be
handelen van ankers, draden en kettingen 
van kraanschepen en booreilanden, voor 
sleepwerk, als hulpschip voor duikers, voor 
het uitvoeren van reparaties aan pijplei
dingen, voor het onderhoud aan boorput
ten, booreilanden en produktie-eilanden, 
seismografisch onderzoek, als 'stand-by’ 
schip en als hulpvaartuig voor alle soorten 
op afstand bediende voer- en vaartuigen.

Modelproeven uitgevoerd door het MARIN 
te Wageningen bestonden uit:
-  Weerstandsproeven;
-  Voortstuwingsproeven;
-  Paaltrek;
-  Stroomlijnproeven voor slingerkielen, 

dwarsschroeven en asuithouders.

Voortstuwingsinstallatie
De voortstuwing geschiedt door 4 hoofd
motoren, die twee aan twee gekoppeld zijn 
aan de schroefassen.
De hoofdmotoren zijn van het fabrikaat 
'Wartsila', type Vasa 6R32, vermogen ie
der 2205 KW bij 750 o.p.m. Omdat de 
motoren vrij ver naar voren staan, zijn er 
twee stel tandwielkasten. Eén stel vlak ach
ter de motoren om deze aan elkaar te kop
pelen met een vertraging van 750 tot 600 
o.p.m.Deze zijn van het fabrikaat Lohmann 
& Stolterfoht, type G.V.E. 1250 A/50.

Een tweede stel vlak voor de plaats waar de 
schroefassen het schip binnenkomen. De
ze vertragen het toerental verder tot 146 
o.p.m. en zijn eveneens van het fabrikaat 
Lohmann & Stolterfoht. Zij zijn van het type 
G.C.H. 850 en hebben horizontaal ver
springende assen.

De twee verstelbare schroeven hebben 
een diameter van 4000 mm en draaien in 
vaste straalbuizen. Schroeven en straal- 
buizen zijn gefabriceerd door Lips.
Achter iedere straalbuis bevindt zich een 
flaproer fabrikaat Hinze, dat bediend wordt 
door een Frydenbo stuurmachine.

Dwarsschroeven
Er zijn twee boegschroeven van 735 kW 
ieder en twee hekschroeven van 588 kW 
ieder. Alle zijn elektrisch gedreven; het zijn 
verstelbare schroeven van het fabrikaat 
Lips.

Controlekamer
Een volledig geïsoleerde en van airconditi
oning voorziene controle kamer is ingericht 
op het tussendek in het voorste deel van de 
machinekamer. Hierin zijn aangebracht 
het hoofdschakelbord en de alarmsyste
men voor de bewaking van de machinein- 
stallatie.

Elektrische installatie:
De gehele elektrische installatie werd ont
worpen, geleverd en geïnstalleerd door 
Bakker Sliedrecht Electro Industrie b.v. en 
bestaat uit de volgende systemen:
-  440 Volt, 3 fase, 60 Hz voor motoren en 

heaters;
- 1 1 0  Volt, 3 fase, 60 Hz voor verlichting en 

kleine verbruikers;
-  24 Volt gelijkstroom voor noodverlich-

ting, instrumenten, intercom en navi- 
gatie-apparatuur,

Het centrale deel van de installatie omvat 
het hoofdschakelbord, noodschakelbord 
en thrusterbord.
Voor de energie-opwekking zijn een 6-tal 
Indar generatoren voorzien, t.w. 3 boord- 
net generatoren van elk 757 kVA, 1 nood/ 
haven generator van 250 kVA en 2 asgene
ratoren van elk 1800 kVA.
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DE VOORNAAMSTE GEGEVENS

Hoofdafmetingen 
Lengte over alles 
Lengte tussen de loodlijnen 
Breedte op spanten 
Breedte over alles 
Holte tot hoofddek 
Holte tot tussendek 
Minimum diepgang 
Maximum diepgang

Bruto tonnage
Draagvermogen (6 m diepgang)
Paaltrek
Proeftochtsnelheid {5 m diepqanq)
Deklading
Brandstofverbruik max.
Brandstofverbruik gemiddeld
'Environmental regularity numbers'vlg. D.n.V. 99.99.96

80,81 m.
72.95 m.
17,90 m.
18,25 m.
8.00 m.
5.00 m.
4.00 m.
6.35 m.

2987 GT.
2600 Ton.

160 Ton.
16 Knoop.

2000 Ton.
49 Ton per dag. 
20 Ton per dag.

Het voorste deel van het werkdek is geschikt voor een belasting van 5 ton per m2, 
het achterste deel voor 15 ton per m2.
Het voorste deel is voorzien van een houten dek, het achterste deel heeft extra 
zware dekbeplating.

Tankinhouden
Brandstofbunkers (zware olie en dieselolie)
Brandstofdagtanks
Drinkwatertanks
Boorwater/ballast tanks
Sludge tanks
Moon pool/droge tank
Stabilistatietanks/ballast tanks
Kettingbakken/boorwater
(2 x 4000 voet -  3 1A  duims ankerketting)

1753 m3 
107 m3 
270 m3 
644 m3 

21 m3 
210 m3 
300 m3 
158 m3

Classificatie en voorschriften
Het schip is gebouwd volgens de voorschriften en onder toezicht van Lloyd’s 
Register of Shipping en is als volgt geclassificeerd:
*  100 A1 'Offshore tug/supply ship’ met omschrijving 'Anchor handling tug/tren
cher and diving support vessel', ijsklasse 3 -  CG, *  LMC, UMS -  DP (AA).

Verder voldoet het schip aan de volgende voorschriften:

-  International Regulations for Preventing Collisions at sea;
-  Noble Denton (sleepuitrusting);
-  Suez en Panama kanaal meting;
-  Internationale meetvoorschriften;
-  International Load Line Convention 1966:
-  Solas 1974. incl. Herz. Hoofdst. 3-’84 en aanv. '81:
-  Marpol ’73 en '78;

D.O.T. en N.M.D. voorschriften voor reddingsmiddelen en brandblusuitrusting;
-  D.O.T. en N.M.D. voorschriften van de aantekening ’Diving Support’.
-  Alle verder van toepassing zijnde voorschriften van de Panamese overheid.



Hoogerwerff speelt in op de eisen van Offshore en scheepvaart

Met de levering van de twee achttienhonderd meter lange en 3 
inch dikke aleepdraden voor het 'supportvessel' Explorer lf be
wees Hoogerwerff Staalkabel B.V. te Albtasserdam onlangs op
nieuw haar vermogen slagvaardig in te kunnen spelen op de 
steeds hogere eisen van de offshore en de scheepvaart.
Met bijna routineus gemak werden de twee kabels door de mon- 
tageploeg van Hoogerwerff op de reuzenhaspels van de bij 
Scheepswerf Amels in Makkum voor de Heerema Groep gebouw
de Explorer II overgedraaid, waarbij aan iedere kabel een socket 
van respectabele afmetingen werd aangegoten. Het zoveelste 
schip dat zee kon kiezen met Hoogerwerff produkten aan boord. 
Hoogerwerff heeft In de honderdzes Jaar van haar bestaan een 
solide reputatie opgebouwd in kringen van de scheepvaart en de 
laatste jaren ook in de offshore.
De wieg' van het bedrijf stond In Vlaardingen en dat zegt eigen
lijk al genoeg! De grote expansie kwam echter in Albiasserdam -  
toch weer -  het bloed kruipt waar het niet gaan kan -  op een 
steenworp afstand van de grote scheepswerven en Irt ’het voor
portaal' van Rotterdam.
In een uitstekend op de razendsnelle ontwikkelingen In de off
shore en de scheepvaart aangepast bedrijfsgebouw aan de Watt- 
straat stelde Hoogerwerff Staalkabel (als eerste in Nederland) een 
superioop pers met een capaciteit van 2500 ton in bedrijf.
Dankzl| een team van uitgelezen vakmensen dat elk facet van het 
verwerken van staaldraad beheerst en ook door de Introductie 
van de veilige superioop eindverbinding -  waardoor geen breek- 
kracht verloren gaat -  kon het bedrijf de uitdaging van de steeds 
hoger opgeschroefde eisen ten aanzien van de breekkracht van 
staalkabels en eindverbindingen aan. De superioop (of super- 
splice zoals de internationaal gepatenteerde benaming luidt) 
werd het 'paradepaardje' van Hoogerwerff.
De eindverbindingen die in Albiasserdam worden gemaakt dwin
gen alom respekt af door de vakkunde die er 'vanaf straalt’.
Van het maken van tussen of kousen in stroppen van kabel met 
een diameter van 103 mm kijkt men bij Hoogerwerff al niet meer 
op. Zelfs worden er al stroppen van 110 mm geperstl We hebben 
het dan over een minimum breukbelastfng van meer dan 800 ton. 
De kousen die hierin worden toegepast hebben een afmeting van 
26 Inch en een eigen gewicht van zo'n 50 kg.
Geen wonder dus dat vele bedrijven met hun verlanglijstje bij 
Hoogerwerff terecht kwamen. En Hoogerwerff stelt er een eer in 
(is dat aan de reputatie verplicht) elke opdracht tot volle tevre
denheid van de klant te klaren.
Een van die opdrachten die met gouden letters in de annalen van 
Hoogerwerff staat vermeld, was de opdracht tot de levering van 
het hljsmateriaal voor de berging van het 120.000 tons wrak van 
de tanker Betelgeuse bij Bantry In Ierland.
Smit Tak Internationaal had voor die berging-van-de-eeuw een 
vloed van hijsmateriaal nodig van zeer geavanceerde aard. Een 
bergingsklus van die aard was nog nooit vertoond!
Hoogerwerff nam de handschoen op en leverde precies op tijd de 
stroppen en kabels (tot 98 mm dik) die de berging mogelijk 
maakten.
De Hoogerwerff produkten gaan over alle zeeën en worden afge
nomen door klanten uit de baggerwereld, de offshore, de scheep
vaart, de scheepswerven, de sleepvaart en de bergingsbedrijven. 
Of het nu de complete tuigage betreft voor het pontonschip 
Pontra Marls van Visser & Smit of de zware sleeptrossen voor de 
sterkste sleepboten ter wereld, de Smit bondon en de Smit Rot
terdam, of de tuigage voor de mammoetbok Taklift 4, Hooger
werff voldeed aan de vaak gecompliceerde opdrachten. Het be
drijf wil dat blijven kunnen zeggen en daartoe investeert Hooger
werff regelmatig in afmeetapparatuur en persen.
Want nog steeds gaat de technische ontwikkeling door op het 
gebied van het transport en verslepen van zware objecten over 
water. En Hoogerwerff wil een antwoord blijven geven op deze 
tendens!

Bel voor Informatie of documentatie

dé experts in staalkabels

staalkabel bv
Telefoon 01859-3855* en 010-116630 Telex 29255

Hoogerwerff
^  ■ ._ : ■   -  __________________

2950 AA Albiasserdam Postbus 26 Wattstraat 1 Holland



Het casco van de Explorer II in aanbouw in het overdekte bouwdok, de z.g 'Kathedraal' 
van Makkum. (rechts een luxe jacht in aanbouw)

De boordnet generatoren worden aange
dreven door drie dieselmotoren, fabrikaat 
General Motors, type 12V -  149T, vermo
gen ieder 702 kW bij 1800 o.p.m.
De nood/bavengenerator wordt aangedre
ven door een dieselmotor fabrikaat Gene
ral Motors, type 8V -  71T, vermogen 231 
kW bij 1800 o.p.m.
De asdynamo's worden ieder aangedre
ven door één van de hoofdtandwielkasten.

De boordnet generatoren zijn automatisch 
startend na blackout en bij toenemend 
boordnet vermogen.
In verband met het dynamic-positioning 
bedrijf werden zeer strenge eisen gesteld 
aan de bedrijfszekerheid van het boordnet, 
d.w.z. dat een willekeurige storing waar 
dan ook in het systeem geen desastreuze 
gevolgen mocht hebben voor de continuï
teit van het d.p. systeem.
Door het dupliceren van de belangrijkste 
verbruikers en het voeden hiervan van de
B.B. resp. S. B. sectie van het hoofdscha
kelbord, dan wel van het noodschakelbord, 
alsmede het installeren van koppelauto- 
maten in de hoofdrail, werd een optimale 
bedrijfszekerheid bereikt.
Los van het hoofdschakelbord werd een uit 
2 secties bestaand thrusterbord geïnstal
leerd. Deze secties worden elk gevoed 
door één van de asgeneratoren en hebben 
2 afgaande groepen, t.w. 1 Indar boeg- 
schroefmotor van 736 kW en 1 Indar hek- 
schroefmotor 589 kW.
Door koppeling van beide secties is het 
mogelijk om met de ene asgenerator de 
andere te voeden en deze als motor een 
schroefas te laten aandrijven. Op deze ma
nier is het mogelijk om te varen op slechts 
één hoofdmotor, die dan beide schroeven 
aandrijft. Tevens is het mogelijk om door 
koppeling van hoofdschakelbord en thrus
terbord het boordnet te voeden met één 
van de asgeneratoren en omgekeerd een 
dwarsschroef te voeden vanuit het 
boordnet.
Voor de alarmering en meting werd een
C.S.I. Alphaprom gecombineerd alarm- en 
tankinhoudsmeetsysteem geïnstalleerd. 
Het alarmsysteem omvat 408 kanalen, t.w. 
196 analoge en 212 digitale en het tankin
houdsmeetsysteem omvat 53 analoge ka
nalen. Alarmering en uitlezing van meet
waarden geschiedt via 2 beeldschermen in 
de controle-kamer met doormelding van de 
belangrijkste alarmen naar 2 signaalta- 
bleaus in het stuurhuis.

Hydraulische installatie
Er is gekozen voor een centraal hydrau
lisch aggregaat. Dit in tegenstelling tot di
verse aggregaten voor het bedienen van 
de dekwerktuigen.
Hydrowega Holland B.V., gevestigd in 
Oosterhout, heeft sinds 1972 een gestan
daardiseerd en genormaliseerd ventiel- 
blok systeem (heavy duty control manifolds 
with modulised structure).

Dit module systeem heeft een aantal bij
zondere voordelen. Het is bijzonder be
trouwbaar, eenvoudig in onderhoud en is 
gebaseerd op internationale standaard zo
als cetop en j ic standaard. Door het toepas
sen van dit module systeem heeft men aan 
boord bereikt dat zowel hydraulisch als 
elektrisch de installatie bijzonder overzich
telijk is geworden.
Verder is er een 90 tons deiningscompen- 
satie systeem gemonteerd, één van de 
grootste in Europa. Dit deiningscompensa- 
tie systeem wordt via de genormaliseerde 
modules gevoed door hetzelfde hydrau
lisch aggregaat.
Met dit compensatie systeem kan het schip 
onder bijzonder slechte weersomstandig
heden op zee de werkzaamheden voort
zetten.

Ladingpompen
Er zijn vier pompen voor het lossen van 
vloeibare lading, ieder met een capaciteit 
van 130 m3 per uur bij een druk van 75 m 
waterkolom. Er is een pomp voor lading 
olie, één voor zoetwater en twee voor bal
last en/of boorwater.

Reddingsmiddelen 
en brandblusultrusting
Als reddingsmiddelen zijn aanwezig onder 
andere:
-  Twee volledig gesloten polyester red

dingboten, fabr. Harding type MCR 30, 
met dieselmotor van 80 pk, voor 60 per
sonen en geplaatst onder zwaarte- 
krachtdavits;

-  Een man-overboord-boot voor 6 perso
nen, met buitenboordmotor van 40 pk en 
aparte davit;

-  Vier reddingsvlotten voor 16 personen 
ieder.

De brandblusuitrusting omvat onder 
andere:
-  Een brandmeldsysteem;
-  Een automatische sprinklerinstallatie 

voor de verblijven;
-  Een Halon blusinstallatie voor de machi

nekamer.

LIEREN EN KRANEN

Meergerei
Op het achterschip is een zware rol aange
bracht, 6 meter lang en met een diameter 
van 2 meter voor het aan boord halen van 
ankers en kettingen van booreilanden.

V* % » h « U



Voor ms Explorer II leverden wij:
Pasilac Therm Centrale-Titanium platenkoelers
Pasilac Therm warmtewisselaars voor warmteterugwinning
Pasilac Therm Platenverdampers . . .

...ook voor uw koelsysteem 
kunt u het beste de Pasilac Therm  Titanium toepassen. 
Het” waarom” tonen en vertellen wij u gaarne. 
Bel 01858-6166 of schrijf voor uitvoerige informatie.

AMW
bv handels- en adviesbureau voor

AANDRUFTECHNIEK 
MACHINES EN 
WERKTUIGEN

Postbus 39 
Veersedijk 99 
3341 LL H.l. Ambacht 
Telefoon 01858-6166 
Telex 29488



Speciaal voor het slepen worden op het 
achterdek een sleepoog en hydraulisch in
trekbare bolderpennen aangebracht voor 
geleiding van de sleeptros.
Voor het vastklemmen van ankerkettingen 
en draden bij het aan boord halen is er een 
hydraulisch intrekbare en bediende klem- 
inrichting op het achterschip.
Op het achterschip staan twee kaapstan
ders met een trekkracht van 10 ton bij een 
inhaalsnelheid van 12 m per minuut.
In het trossenruim onder het voordek staat 
een hydraulische trossenlier met twee 
trommels voor de opslag van 6500 voet 3 
duims draad ieder. Op het bakdek staan 
nog 2 lieren voor de berging van meer- 
trossen.

Sleeplier
Op het werkdek achter de opbouw staat 
een elektrische sleeplier. De lier is uitgerust 
met drie trommels en twee kabelarings. 
Beide voorste trommels zijn van het 'water- 
tall’ type. De lier wordt gebruikt voor het 
slepen, het aan boord halen van ankers en 
kettingen van booreilanden en voor het 
hijsen door middel van de hekgalg van 
bijvoorbeeld de trencher Maximale trek
kracht op iedere trommel 280 ton, houd- 
kracht 300 ton.
Op afstand bediende televisiecamera's 
houden oog op het opspoelen.
Belasting wordt op afstand gemeten van de 
achterste trommel, de kabelarings en van 
het wartelblok in de hekgalg. De lier is 
ongeveer 6 m hoog en weegt 230 ton.

Dekkraan
Een elektrisch hydraulische dekkraan fa
brikaat Bailey is gemonteerd op een kolom 
op het werkdek aan bakboord. De kraan 
kan bij zeetoestand 7 een last van 25 ton bij 
een sprei van 10 meter of een last van 5,5 
ton bij 28 meter behandelen. Zeetoestand 
7 wil zeggen windkracht Beaufort 8 en een 
golfhoogte van 7 meter.
Bij zeetoestand 1 (Beaufort 2, golfhoogte
0.6 m) is de hijscapaciteit 40 ton bij 18 meter 
of 25 ton bij 28 meter, 

t De beveiliging tegen overbelasting kan in
gesteld worden naar gelang de zeeloe- 
stand dit vereist. De kraan is geschikt om tot 
300 m onder de zeespiegel te kunnen hij
sen en is uitgerust met een deiningscom- 
pensator om de last op dezelfde hoogte te 
houden terwijl het schip beweegt.
Dit systeem wordt ook gebruikt om een last 
van een op de golven bewegend schip over 
te nemen. De trekkracht kan dan de inge
stelde waarde (max. 5 ton) niet overschrij
den en de last volgt de bewegingen van het 
schip.

Op het gunstigste moment wordt de dei- 
ningscompensator buiten werking gesteld 
en dan kan de last (bijvoorbeeld 25 ton) aan 
boord worden gehesen.
Deze omstandigheden bij het werken op 
ruwe zee vergen betrekkelijk hoge snelhe
den, te weten:
hijsen: van 0 - 8 ton bij 0 tot 90 m/min.

25 ton bij 0 tot 40 m/min, 
toppen: ca. 120 sec. van max. naar min. 
sprei.
zwenken: 0,7 tot 1,4 omw./min. afhankelijk 
van slagzij.
Alle bewegingen kunnen tegelijk worden 
uitgevoerd.
De 60 ton wegende kraan wordt elektrisch- 
hydraulisch aangedreven en het geïnstal
leerde vermogen bedraagt 2 x 100 kW Als 
één elektromotor uitvalt, kan de kraan alle 
bewegingen uitvoeren met gereduceerde 
snelheden.

Eén van de hoofdmotoren in de machinekamer.

Hekgalg
Op het achterschip is een hekgalg aange
bracht met een toelaatbare belasting van 
120 ton. Deze hekgalg is ontworpen en 
gefabriceerd door Mac Gregor -  Navire 
(Nederland) B V. en kan gebruikt worden 
voor het hijsen van bijvoorbeeld een graaf- 
werktuig als de Eager Beaver',
Het geheel gelaste portaal heeft een vrije 
ruimte tussen de poten van 12,20 meter en 
een vrije hoogte van onderkant dwarsbalk 
tot dek van 15 meter, als de hekgalg verti
caal staat. Het portaal kan door hydrauli
sche clinders van 45° buitenboord tot 35° 
binnenboord geklapt worden.
De hekgalg is uitgerust met ladder, loop
brug en railings op de stuurboord poot en 
de dwarsbalk en is ook voorzien van een 
scharnierend platform onder de dwarsbalk 
om de diverse functies te kunnen contro
leren.
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Meer dan 50 jaar 
ervaring in perslucht.

TAMROCK kompressoren worden ge
bouwd door Tampella Industrial. Dit is de 
luchtdivisie van het Tampelia concern, ge
vestigd te Tampere in Finland, met vertak
kingen over de gehele wereld.
Het concern beweegt zich onder meer op 
het gebied van de zware machinebouw, zo
als papierbanen voor de papier- en kartonin- 
dustrie, textielmachines en rotsboormachi
nes voor de mijn- en tunnelbouw, waarmee 
een leidende positie op de wereldmarkt 
wordt ingenomen, alsmede stationaire 
schroefkompressoren in kapaciteiten van 
1,5 tot 45 Nm3 per minuut.
De verkoop en service van deze uitgebreide 
lijn lucht- of watergekoelde kompressoren 
zijn voor Nederland in handen van Zeeven- 
hooven BV, met vestigingen in Rotterdam en 
Roden.
Zeevenhooven BV, met meer dan 50 jaar 
ervaring in perslucht, is er in enkele jaren tijd 
in geslaagd de naam TAMROCK ingang 
te doen vinden bij vele persluchtgebruikers. 
Speciaal daar waar een langdurige, storing- 
vrije werking van extreem belang is, kan op 
de Zeevenhooven-Tamrock kombinatie een 
suksesvol beroep worden gedaan. 
TAMROCK schroefkompressoren wor
den over de gehele wereld verkocht. Een 
wijd vertakte service-organisatie stelt Zee
venhooven in staat ook afnemers die regel
matig buiten onze landsgrenzen opereren, 
probleemloos van dienst te zijn.
Aan vele industrieën, bedrijven die zich be
zig houden met gas- en oliewinning, rederij
en en off-shore bedrijven worden tal van 
machines geleverd.
Heerema, met een uitstekende reputatie op 
het gebied van gas- en olie-equipment en 
het ondersteunen hiervan d.m.v. support 
vessels, koos wederom voor TAMROCK 
bij de uitrusting van de Huil trencher.

Scheepswerf Amels te Makkum bouwde nr. 
391 onder strenge kontrole en keurings
eisen van onder meer Lloyds register of 
shipping en ook kompressor, koeldroger en 
drukvat werden hieraan onderworpen.
De uitstekende ervaring met TAMROCK 
schroefkompressoren, gedurende vele ja
ren opgedaan in gelijksoortige omstandig
heden, vormde de basis van de keuze.
Dit keer gaat het om een watergekoelde 
machine, type 670 EWA met effektieve ka- 
paciteit 19,2 NnrVmin. bij een werkdruk van 
7 bar. De aandrijving geschiedt d.m.v. een 
Heemaf elektromotor, 127 kW, isolatieklas- 
se F, IP 55, in marine-uitvoering, 440 V, 60 
Hz.
Het geheel is kompleet met alle schakelap- 
paratuur en nakoeler, eveneens waterge- 
koeld, opgebouwd op een stalen frame 
(skid) en werd zo als unit in het schip inge
bouwd.
De perslucht wordt in hoofdzaak gebruikt 
als werklucht voor luchtgereedschap, Her
werken en voor het transport van poeder
vormige stoffen.
Het deel dat dienst doet als instrumenten
lucht vindt zijn weg door een VIA koeldroger 
type CF 1500, waardoor een dauwpunt 
wordt verkregen van + 1,5 °C. Dit is voldoen
de laag om storingen door kondens- en 
vochtafzetting te voorkomen. Tevens maakt 
een extra oliefijnfilter deel uit van de instal
latie.
Zeevenhooven is er terecht trots op ook voor 
dit hypermoderne vaartuig een belangrijke 
bijdrage te hebben mogen leveren voor vele 
jaren behouden vaart, die zij kapitein en 
bemanning van harte toewenst.

zeevenhooven
zeevenhooven bv
3002 AC rotterdam , postbus 6114, te l. 010 - 15 35 22 
9300 AA roden, postbus 18, tel. 05908-1  94 05



Bedieningsconsole in het stuurhuis (achterzijde)

Voor het hijsen wordt de sleeplier gebruikt. 
De hijsdraad wordt via schijven over dek en 
één van de poten naar de deiningscompen- 
sator geleid, die op de dwarsbalk is gemon
teerd.
Deze bovenbalk is ook voorzien van speci
ale geleidingen voor de voedings- en con- 
trolekabels van de Eager Beaver'. De hek- 
galg en de deiningscompsensator worden 
bediend vanaf een centraal controle 
paneel in het stuurhuis.
De hekgalg kan eveneens aan dek bediend 
worden met een draagbaar bedienings- 
kastje.

Vier-punts anker inrichting
Voor het uitvoeren van werkzaamheden op 
zee kan het schip op zijn plaats worden 
gehouden door het uitbrengen van 4 Delta 
Flipper ankers van 4 ton ieder.
Deze ankers zijn verbonden aan 4 hydrauli
sche lieren, fabr. Bodewes, twee op het 
bakdek en twee op het werkdek achter de 
opbouw. De laatste twee worden ook ge
bruikt als hulplier voor het werkdek. 
Iedere lier heeft een maximale trekkracht 
van 40 ton en voldoende draadberging op 
de trommel voor 1828 m draad van 42 mm 
diameter. Houdkracht 140 ton.
De hydraulische pompset is in dezelfde

ruimte geplaatst als de achterste tandwiel
kast onder de stabilisatietanks,

NAUTISCHE UITRUSTING 

Dynamic Positioning
Behalve door het hierboven omschreven 
ankersysteem kan het schip op zijn plaats 
worden gehouden door middel van een 
zogenaamd 'Dynamic Positioning Sys
tem', fabrikaat G.E.C. Daarbij zijn de an
kers niet in gebruik, maar wordt het schip op 
zijn plaats en in de goede richting gehou
den door de voortstuwingsinstallatie, de 
roeren en de dwarsschroeven vóór en ach
ter. Dit geheel wordt geactiveerd door com
puters. Deze ontvangen gegevens over de 
plaats waar het schip zich bevindt ten op
zichte van de zeebodem op 3 manieren:
-  Op de eerste manier wordt een gewicht 

op de zeebodem neergelaten aan een 
draad, die strak gehouden wordt. De 
stand van de draad in verticale richting 
geeft aan de computers aanwijzingen 
over de plaats van het schip op dat mo
ment. Dit is het 'G.E.C. Lightweight Taut 
Wire Position Measurement System’.

-  Op de tweede manier wordt gewerkt met 
twee speciale echoloden, die signalen 
opvangen van op de zeebodem en/of op

de trencher' geplaatste zenders. Hier
voor worden gebruikt twee 'Simrad 
Acoustic Systems', één met een 'trac- 
king transducer' en één met een Stan
dard transducer’.

-  De derde manier werkt met radio. Hierbij 
kan gebruik worden gemaakt van een 
Artemis of van de navigatiesystemen 
van het schip zelf.

Verder zijn de computers gekoppeld aan 
windsnelheidsmeters en girokompassen. 
Het schip kan ook 'met de hand’ op zijn 
plaats worden gehouden door stuurknup- 
peltjes (joysticks) te bedienen, die ook 
weer via een computer signalen geeft aan 
schroeven, roeren en dwarsschroeven. Dit 
kan vanaf vier plaatsen: voor en achter in 
het stuurhuis en vanaf de brugvleugels. 
Dit 'G.E.C, Duplex Dynamic Positioning 
System' maakt gebruik van vier 'G.E.C.
G.E.M. 80' microprocessoren, die twee on
afhankelijke controlesystemen vormen, 
met automatische overschakeling van het 
ene naar het andere systeem, mocht het in 
gebruik zijnde systeem uitvallen.
Elk van de twee systemen heeft twee mi
croprocessoren, één voor manoeuvreren 
van het schip en één voor positiebepaling. 
Het gehele systeem is zo ontworpen, dat





geen enkele fout tot resultaat heeft dat het 
schip niet op zijn plaats gehouden kan wor
den. Het systeem beschikt over een eigen 
krachtbron, die het gedurende 30 minuten 
kan voeden, als de netvoeding uitvalt.
De gegevens over positie van het schip, 
vermogens van hoofdmotoren en dwars- 
schroeven, werking van het systeem enz. 
kunnen zichtbaar gemaakt worden op 2 
beeldschermen (in kleur). Handelingen en 
alarmen kunnen vastgelegd worden op 
printers.

Navigatie apparatuur
De volgende navigatie apparatuur is geïn
stalleerd:
-  Twee girokompassen Sperry’, type 

SR220;
-  Een Racal Decca Arpa Radar, type 1619 

’C’ met 9 voets antenne;
-  Een Racal Decca Radar, type RM 

1290/6 met 6 voets antenne;
-  Een echolood, Atlas, type Deso 20;
-  Twee navigatoren: Magnavox Satnav, 

type MX 4102 and Racal Decca Marine 
navigation system MNS 200;

-  Elektr. log, windsnelheidsmeters.

C om m unicatie  appara tuur
De communicatie apparatuur bestaat uit:
-  Een compleet radiostation bestaande 

uit:
-  een 'synthesized HF' hoofdzender, fa

brikaat SP radio, type T-1130, vermo
gen 400 Watt;

-  een MF hoofdzender, fabrikaat Sait, 
type MT 43000, vermogen 400 Watt;

-  een MF reserve zender, fabrikaat 
Standard Radio D.B., type G 474, ver

mogen 140 Watt:
-  Een 'telex over radio’ systeem, fabrikaat 

Thrane, type tt-1585 a;
-  Een wachtontvanger, fabrikaat SP radio, 

type Z-501;
-  Twee VHF installaties, fabrikaat SP ra

dio, type RT146;
-  Een draagbare reddingbootset. fabr. 

Skanti. type TRP 1;
-  Een AM-VHF installatie, fabrikaat Bec- 

ker flugfunk, type GS-2010 voor commu
nicatie met helikopters;

-  Een weerkaartenschrijver, fabrikaat Fu- 
runo, type FAX-108;

-  Een radiorichtingszoeker, fabrikaat Ra- 
mantenn/RH, type 9-82/RH;

-  Een radiobaken voor de luchtvaart, fabri
kaat Southern Avionic, type Ss-1000;

-  Automatische telefooninstallatie, luid- 
sprekersinstallatie, walkie-talkies.

Het stuurhuis is ruim en heeft zowel vóór als 
achter een mogelijkheid voor besturing en 
bediening van het schip. Twee aparte ruim
tes zijn afgescheiden van het stuurhuis als 
radiohut en als computerruimte.

OVERIGE VOORZIENINGEN

M oonpool
Het is mogelijk het schip te gebruiken voor 
duikwerkzaamheden en voor grondonder
zoek. Hiertoe is het schip voorzien van een 
koker van 4 bij 4 meter van het werkdek tot 
de bodem van het schip, waardoorheen 
men duikuitrusting kan laten zakken of bo
demmonsters kan nemen. Voorlopig is de
ze koker echter boven en onder dichtge
maakt.

Helikopterdek
Boven het stuurhuis is een aluminium heli- 
kopterplatform, fabrikaat Grasco aange
bracht, geschikt voor middelgrote helikop
ters van het type Bell 212 of gelijkwaardig. 
Het heeft een diameter van 17,5 meter en is 
uitgerust met veiligheidsnet, schuimblus- 
kanonnen, vangnet enz.

Accommodatie
Verblijven, inclusief kombuis, messroom, 
salon, kleedruimte en kantoor zijn ingericht 
voor totaal 60 personen in één, twee en vier 
persoonshutten.
Er zijn drie gekoelde ruimtes voor proviand 
en een gewone proviandbergplaats.
De wasserij is uitgerust met wasmachines, 
drogers enz. Er is een volledig airconditio
nings-, ventilatie- en verwarmingssysteem 
voor de verblijven.

Diversen
Het schip is voorts uitgerust met:
-  Twee passieve stabilisatie tanks;
-  Rubber berghout rond de voorsteven;
-  Tankpeilinstallaties;
-  Mogelijkheid om later een bulkladingin- 

stallatie aan te brengen, bestaande uit 5 
tanks met een inhoud van 5000 cub.ft,, 
werkdruk 80 p.s.i. compleet met com
pressoren;

-  Volledig uitgeruste werkplaats;
-  Werkluchtcompressor 600 cub.ft/min., 7 

Bar;
-  Zoetwaterbereiders2 x 7,5 ton per dag ;
-  4 Smeerolieseparatoren;
-  3 Brandstofseparatoren;
-  1 Lenswaterreiniger.

P.A.L.

Bovendek en Helidek in vogelvlucht
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A multi-“"“"“""1"purpose ship may 
involve some

D U r p O S e  imaginative com- 
J-1  • -I- promises. But concessions
S J l l P  should never be made in the 

-L 1 galley. After all, the ship’s 
kitchen is a unique domain 

with a single purpose:
needs 
a single
purpose crew healthy.

galley.

to keep the cook 
happy and the

Electrolux keeps 
this very much in mind 
when designing 5nd 

building quality kitchens.

Electrolux
MARINE

Electrolux Nederland B.V. 
Weesperstraat 118,1112 AP Diemen. 

Tel. 020-56 92 220, telex 14489 elux nl.



UW WARE POSITIE IS GEWOON EEN REKENSOM.

Voor [ 7 4 5 0 -  (excl. montage) bent 
eigenaar van de N A V ST A R  601D Navigator.

Het bepalen van uw ware positie is 
niet alleen een kwestie van lengte en breedte 
of lanes en centilanes. Het is o o k  een kwestie 
van geld

Voor f 7450,- (excl. montage en BTW) 
bent u eigenaar van ae NAVSTAR Navigator 
type 601D. De perfecte ontvanger en ver
werker van radionavigatie- signalen in de 
100 KHz band, overeenkomend met het 
Decca Navigatie Systeem.

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

als in lanes/centilanes via een zeer heldere 
display.

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

•  Ingebouwde zelftest en foutendiagnose.
•  Selectie van zender- 

ketens geschiedt 
automatisch, maar 
naar keuze ook met 
de hand

^^ntevül^BV^nnasttaat 2, Postbus 4226,3006 AE Rotterdam. Telefoon 010 - 14 0411.

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

•  Alarmeringen: nadcringsafstand tot way
point en verschil bij lane-identificatic en 
Iane-tclling.

De NAVSTAR 601D Navigator wordt 
in Nederland op de markt gebracht door 
nautisch en technisch bureau Ventcville BV, 
specialist op het gebied van navigatie- en 
communicatie-apparatuur.

Ventevillc BV. heeft een jarenlange 
ervaring op scheepvaartgebied en beschikt 
over een uitstekend functionerende service-
organisatic

T#venteville
Voor 'n veilige vaart.
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U wilt toch zeker ook een bank 
die alle zeilen bijzet?

A

4
l

Jm

■ 1  w

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

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

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

H :lJ
HOLLANDSCHE BANK-UNIE N.V.

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

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

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



N NEDERLANDSE VERENIGING VAN 
^  TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED

(Netherlands Society of Marine Technologists)

Voorlop ig  program m a van lezingen en evenem enten voo r het seizoen 1984/1985

DE SCHEEPSHYPOTHEEKBANK  
EN DE NEDERLANDSE CREDIET- 
VERZEKERINGS MIJ
sprekers: Mr. P. H. P. Wilde en de heer E. J, 
Smids
di. 16 okt. '84 Groningen

HYDRODYNAMISCHE ASPECTEN VAN 
HET SWATH ONTWERP**
door ir. A. Koops en ir. R. Dallinga van het
MARIN te Wageningen
do. 18 okt. 84;
wo. 24 okt. 84;
do. 15 nov. 84.

HET VERKEERSBEGELEIDEND  
SYSTEEM VOOR DE HAVEN VAN 
ROTTERDAM
doorir. J. C. M. de Keijservan het Project
bureau Walradar Waterweg te Rotterdam 
do. 18 okt.'84 Vlissingen; 
di. 11 dec. ’84 Groningen; 
do. 13 dec. '84 Rotterdam

EXCURSIE NAAR STORK 
WERKSPOOR DIESEL AMSTERDAM
di. 30 oktober. ’84 
(Zie Verenigingsnieuws)

SHELL TANKERS PRODUCT 
SCHEPEN***
-  Ontwerp uitgangspunten.
-  Technische systemen en uitrusting 
door: de heer M. A. Busker, Fleetmanager 
en de heer L. P. A. de Winter. Technical 
dept. Shell Tankers B V. te Rotterdam
di. 20 nov. ’84 Groningen;

wo. 21 nov. 84 Amsterdam; 
do. 22 nov. '84 Rotterdam; 
do. 18 apr. '85 Vlissingen.

FILMAVOND
vr. 14 dec. '84 Amsterdam

NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN 
BRANDSTOFBEHANDELING EN ZEE
WATER VERDAMPERS
door G. J. Bruinsma, Alfa Laval N.V., Am
stelveen.
do. 13 dec. '84 Vlissingen; 
di. 16 apr. '85 Groningen; 
wo. 17 apr.'85 Amsterdam; 
do. 18 apr. '85 Rotterdam.

NIEUWJAARSRECEPTIES
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 Halden, Director Intering, 
Hamburg
di. 15jan. 85 Groningen 
do. 17 jan. ’85 Rotterdam

DISCUSSIEAVOND
wo. 16 jan. ’85 Amsterdam

RECENTE ONTWIKKELINGEN IN DE 
SCHEEPSELEKTRONICA OP DE BRUG 
EN IN DE MACHINEKAMER
door F. van Eeuwen, Manager Radio Hol-

land B.V., Rotterdam, 
do. 17 jan. 85 Vlissingen;
di. 12 feb. 85 Groningen;
wo. 13 feb ‘85 Amsterdam;
do. 14 feb 85 Rotterdam.

NB

Dit program m a zal In de kom ende maan
den worden aangevuld en eventueel ge
w ijzigd.
* Lezingen in sam enw erking met de 

Netherlands Branch van het Ins titu te  of 
Marine Engineers.
*‘  Lezingen in sam enw erking met de 
Sectie Scheepstechniek van het K lv l en 
het S cheepsbouw kund ig  G ezelschap  
W illiam  Froude'.
1. De lezingen in G ron ingen w orden ge

houden in Cafe-Restaurant Bosch- 
hu is ', Hereweg 95, G roningen, aan
vang 20.00 uur.

2. De lezingen In Am sterdam  worden  
gehouden in het Ins tituu t voo r Hoger 
Technisch en N autisch O nderw ijs, 
S ch ip lu iden laan, 20, Am sterdam , 
aanvang 17.30 uur.

3. De lezingen in R otterdam  w orden ge
houden In de C lauszaal van het 
G roothande lsgebouw , S ta tions
ple in 45, aanvang 20.00 uur.

4. De lezingen in V liss ingen  w orden ge
houden in het M aritiem  Hotel B ritan
nia. B oulevard Evertsen 244, aan
vang 19.30 uur.

VERENIGINGSNIEUWS

Excursie naar S tork-W erkspoor Diesel
Op dinsdag 30 oktober a.s. wil de Directie 
van Stork-Werkspoor Diesel te Amsterdam 
100 leden van onze vereniging ontvangen 
voor een ééndags bezoek aan het bedrijf. 
Het programma is ais volgt:
10.00 uur
Ontvangst met koffie door de directie. 
10.30 uur
Inleiding over de ontwikkeling van een 
nieuwe generatie SW Diesel motoren.
13.00 uur
Lunch, waarna rondgang door het bedrijf, 
eindigend met een bezoek aan het 
museum.
16.00 uur
Einde van het programma.
Voorde deelnemers uit Rotterdam en om
geving vertrekt een bus vanaf het busstati
on bij Rotterdam C.S. om 08.30 uur.

Aanmelding schriftelijk, door het inzenden 
van de deelnemerskaart die in 'Schip en 
Werf’ no. 20 van 5 oktober a.s. zal worden 
opgenomen.

Personalia

S. J. Kuiper en F. de Jong
Tijdens een drukbezochte receptie op 7 
september j.l. herdachten de heren S. J. 
Kuiper, adjunct-directeur en F. de Jong, 
leraar automatiseringstechniek, het feit dat 
zij 25 jaar verbonden waren aan het Insti
tuut voor Hoger Technisch en Nautisch 
Onderwijs 'Amsterdam'.

Vlaardingen O ost B edrijven  B.V.
Tot commissaris van Vlaardingen Oost Be
drijven B.V. te Vlaardingen zijn benoemd 
de heren M. J. Muller en mr. C. van Veen. 
De heer Muller is vice-voorzitter van de 
Raad van Bestuur van Phs. van Ommeren

N V. De heer Van Veen is aftredend voor
zitter van het V.N.O. Het college bestaat 
verder uit de heer P. E. E. Kleyn van Willi
gen, die als President-Commissaris fun
geert.

Bureau Verltas
De Directie van Bureau Veritas te Parijs 
heeft m.i.v. 1 september 1984 de heer J. G. 
P. Oosterop benoemd tot Hoofd van de 
afdeling industriële keuringen en inspectie.

Ir. C. Pannevis
De heer ir. C. Pannevis is op 1 september 
j.l. in dienst getreden als projectleider bij de 
Maatschappij voor Industriële Projecten 
(MIP) te Den Haag. Hij is vooris commissa
ris bij C. van der Giessen Dekwerktuigen 
B.V. te Krimpen a.d. IJssel.

Voorz itter KNRV
De heer R. W. Scheffer, voorzitter van de



hoofddirectie van Smit internationale is op 
de algemene ledenvergadering gekozen 
tot voorzitter van de Koninklijke Nederland
se Redersvereniging. Hij volgt daarmee de 
heer G. Warnderink Vinke op, directielid 
van de NV Stoomvaart Maatschappij 
'Oostzee'.
Drs. A. L, Rasterhoff, directeur van Shell 
Tankers BV, werd gekozen tot vice-voorzit- 
ter.
De vergadering koos verder nog drie nieu
we bestuursleden: J, Brouwers, voorzitter 
van de raad van bestuur van Gebr. Broere 
BV, T. Bronwasser, directielid van de Nor
folk Line BV en ir. J. C. Goudriaan, Direc
teur van Van Nievelt Goudriaan & Co. B V,

Ballotage

Voorgedragen voo r het gewoon  
lidm aatschap

R. BAKKER
4e SWTK Nedlloyd Rederijdiensten 
Eyssoniussstrat 30 A, 9714 BS Groningen 
Voorgesteld door G. K. Visscher 
Afdeling: Groningen

ING. J. K. VAN DIJK 
Expert sectie Scheepstechniek ANWB 
Herenweg 145, 2106 MH Heemstede 
Voorgesteld door ing. J. van Dijk 
Afdeling: Rotterdam

B. Th. EELTINK
SWTK Winterport
Voorhaven 132, 1135 BV Edam

Nieuwe opdrachten

Bolnes M otorenfabriek
Bolnes' Motorenfabriek te Krimpen aan de 
Lek, heeft opdrachten gekregen voor de 
levering van 10 dieselmotoren, waarmee 
een bedrag van 7 miljoen gulden en 20 
manjaren is gemoeid.
Negen dieselmotoren zijn bestemd voor de 
voortstuwing van nieuw te bouwen vracht
schepen, en één dieselmotor t.b.v. brand- 
stofonderzoek bij Mitsubishi Oil in Japan, 
Zes vrachtschepen zullen bij de combinatie 
van noordelijke scheepsbouwers Cono- 
ship in Groningen, gebouwd worden. De 
schepen zijn bestemd voor een aantal 
Westduitse rederijen.
Twee vrachtschepen worden gebouwd 
door de IJssel-Vliet combinatie voor Gen- 
chart v.o.f., welke met de schepen staal 
gaat vervoeren tussen de Hoogovens in 
IJmuiden en Groot Brittannië.
Een zogenaamde kruiplijncoaster wordt 
door Scheepswerf Barkmeijer Stroobos 
gebouwd. Hierin zal een 950 p.k. 'Bolnes' 
dieselmotor geïnstalleerd worden.

Voorgesteld door P.J. Lensen 
Afdeling: Amsterdam

J. C. HUIJTING
Semi geïntegreerd Officier Nedlloyd Rede
rijdiensten
Montfoortlaan 3, 3525 EE Utrecht 
Voorgesteld door G. K. Brouwer 
Afdeling: Rotterdam

F. R. VAN DER PLUYM 
Projectleider Wolfard & Wessel Groningen 
De Hazelaar 19, 9781 VJ Bedum 
Voorgesteld door G. K. Visscher 
Afdeling: Groningen

T. B. POLAK
Directeur Intern. Efficient Products, Leek 
Kastelenlaan 107, 9301 VR Roden 
Voorgesteld door P. A. Luikenaar 
Afdeling: Groningen

H. J. RUITENBERG
Projectleider Wolfard & Wessels Gro
ningen
Fabrieksweg 28 I, 8015 PT Windesheim 
Voorgesteld door G. K. Visscher 
Afdeling: Groningen

R.W.P. SEIGNETTE 
Docent Nautische Academie Rotterdam 
Catsveld 19, 2804 BA Gouda 
Voorgesteld door C. W. de Waal 
Afdeling: Rotterdam

M. SIJPHEER 
SWTK Winterport B V.

Midden volgend jaar zullen alle dieselmo
toren afgeleverd zijn.

Tewaterlatingen

Smit Portugal
Op 2 augustus 1984 is met goed gevolg te 
water gelaten de motorsleepboot SMIT 
PORTUGAL', bouwnummer 620 van 
Scheepswerf Bijlholt B V. te Foxhol, be
stemd voor Smit-Vos Havensleepdienst te 
Rotterdam.
Hoofdafmetingen zijn: lengte 22,00 m; 
breedte 7,80 en holte 3,70 m.
In dit schip worden geïnstalleerd twee 
Stork Werkspoor Diesel hoofdmotoren ty
pe 6FHD 240 met een vermogen van elk 
1000 pk bij 790 omw/min en twee Volvo 
hulpmotoren type D-45-B met een vermo
gen van elk 57 pk bij 1500 omw/min.
De sleepboot wordt gebouwd onder toe
zicht van Bureau Veritas voor de klasse:
I 3/3 E “F, Tug, Deep Sea «MOT.

O ldehove
Op 8 augustus 1984 is met goed gevolg te

Pres. Rooseveltlaan 114. 4382 KT Vlis- 
singen
Voorgesteld door P. J. Lensen 
Afdeling: Zeeland

ING. G. J. H. VERLEG 
Project-engineer Wijsmuller Engineering 
B.V. Willem de Merodestraat 8, 1382 TD 
Weesp
Voorgesteld door: S. de Nobel 
Afdeling: Amsterdam

B. M. WALRAVEN 
3 de SWTK Winterport 
Boswei 79, 4696 AZ Stavenisse 
Voorgesteld door P. J. Lensen 
Afdeling: Zeeland

Voorgedragen als be langste llend lid

A. K. BOERMA 
Kapitein eigenaar m/s 'Polaris' 
Groningerweg 51, 9766 TK Eelderwolde 
Voorgesteld door G. K. Visscher 
Afdeling: Groningen

Voorgedragen als ju n io r lid

F. A. VAN TEUNENBROEK 
Leerling WTK IHTNO 'Amsterdam’ 
Ophemerthof 43, 1106 VV Amsterdam 
Voorgesteld door J. den Arend 
Afdeling Amsterdam

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

water gelaten het motorschip 'OLDEHO
VE’, bouwnummer 243 van Tille Scheeps
bouw B.V. te Kootstertille, bestemd voor 
Scheepvaartbedrijf Wijdeveld te Har- 
lingen.
Hoofdafmetingen zijn: lengte 74,90 m; 
breedte 9,95 m en holte 4,40 m.
In dit schip worden geïnstalleerd een Stork 
Werkspoor Diesel hoofdmotor type 6FHD 
240 met een vermogen van 1100 pk bij 750 
omw/min, twee Valmet hulpmotoren type 
411 CS met een vermogen van elk 69 pk bij 
1500 omw/min en een Valmet hulpmotor 
type 310 B met een vermogen van 32,5 pk 
bij 1500 omw/min.
Het schip wordt gebouwd onder toezicht 
van Bureau Veritas voor de klasse: 13/3 E 4* 
Cargoship. Deep Sea.

Mouna
Bij Scheepswerf Bijlsma B.V. te Wartena is 
22 augustus 1984 met goed gevolg te water 
gelaten het m.s. 'MOUNA', een lage-kruip- 
lijn coaster met een draagvermogen van 
ca. 2280 ton bij 4,12 m diepgang. De lengte 
over alles bedraagt 79,80 m, de lengte 
loodlijnen is 74,85 m, de breedte over alles

N IE U W S B E R IC H TE N



Met hydraulische Lukas vijzels en 
gereedschappen kan veel tijd bespaard 
worden, soms tot 70%

Met de kompakte lichtmetalen 500 bar Lukas cilinders kunnen 
vele werkzaamheden met hoge druk- of trekkrachten 
kostenbesparend en op eenvoudige wijze uitgevoerd worden.

Lukas verdient zich zelf snel terug bij het heffen en verplaatsen 
van lasten, inbouw in persframes, aftrekken van tandwielen, 
lagers en koppelingen, montage in machines en als montage 
gereedschap in de scheepsbouw, bouwtechniek, staalbouw en 
werktuigbouw.

■  Vraag onze uitvoerige katalogus eens aan:

FAG Nederland B.V.
JJydr*ull*k afd. Hydrauliek en Regeltechniek

 I Postbus 11039 3004 EA Rotterdam Tel. 010-37 4011 Telex 25187 fag nl

HANSEN
dubbelduurzame
snelstkoppelingen

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

* zeer lange levensduur.
' allerlei veiligheidsvoorzieningen 

leverbaar.

VAN EYLE & RUYGERS 
PERSLUCHT EN TECHNIEK B.V
Rotterdam 010-22 66 66

COOPER
IN D U S TR IE S

_ _ _ _ _ _ _  Industriepark 27b, P.O.Box 89
M  A P T  I  M  .  n  E £  I r  C  D  2420 AB Nieuwkoop, The Netherlands

Phone: (01725) 9217, Telex: 844-39530 Mdeck nl

ELECTRONIC CRANE LOAD MOMENT INDICATORS
Now the mobile or pedestal crane operator can gel all the 
information needed for most efficient crane operation. Mar 
tin-Decker's CLM System uses rugged, reliable, boom- 
mounted sensors and accurate, advanced electronics to 
acquire, compute and display hook load, percent of rated 
load, boom angle and hook radius. Acontinuoualy operating 
micro-computer calculates these many factors and quickly 
shows them to the operator with no guesswork. Analog 
and/or fast-reading digital meters combine with warning 
lights and audible alarms to call attention when approaching 
crane’s rated load.
•  Analog and fast-reading digital meters, plus a series of 

warning lights and audible alarms, call attention when 
crane's rated load is approached and exceeded.

•  Simple to operate Operator selects appropriate program 
with a thumbwheel switch. System automatically ac
quires. computes and displays data. Operator's hands

.  SoM-state power supply can run oft a variety or voltages n0var l0ave crane “>n,rols t0 u8a s',sl0m or a0'u9’ *■
— 11-13V D C  @  6A; 22-26V @  3A; 65-130V AC, 50/60 
Hz @  1A; 170-270V AC. 50/60 H z @  1A.

MOORING AND POSITIONING INSTRUMENTATION

DYNA-LINE TENSIOMETER, SERIES UD
•  Measures and monitors tension in moving or static wirelines
•  Ideal for monitoring anchor tension in mooring and positioning applications.
•  Easily attachable to a wireline or built into wireline machinery.
•  Applicable for all offshore construction projects to monitor tension on lifting cables and/or 

piling strength.
•  Can be used in various tug related functions, i.e.. engine thrust tests, structural wharf tests, 

towing cable tension and ship docking lines.
•  Can be equipped with recorder to provide permanent records.

• Standard unit measures up to 999,000Iba. Scaling in tons 
or metric weights also available.



WIJ GARANDEREN U
concurrerende prijzen en snelle 

levering van alle soorten

TRANSFORMATOREN

TRANSFORM ATORENFABRIEK

UXOR

voor projecten, waarbij betrouwbaarheid 
voorop staat. 
(Ook volgens Kema-Lloyds-Veritas-VDE-IEC 
of Mi!. Spec.) 
Onze bijna 50-jarige ervaring en het vakman
schap van alle medewerkers staan hier borg 
voor. 
Offerte of catalogus sturen wij U op aanvraag 
graag toe.

Postbus 83 - 2100 AB I 
Kerklaan 9 -2 1 0 1  HK 1 Heemstede Telex 41419 - Tel. 023-282019 - 292625

gassen 
lastechniek

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

Specifieke bewerkingen zoals 
schroefas-montage, is specialistenwerk:

Wolfard & Wessels b.v, te Groningen 
heeft een jarenlange ervaring in 
het monteren van assen, motoren, 
turbines e.d.
De juiste vakmensen, voorzien van 
eigen apparatuur en gereedschap, 
zijn overal inzetbaar en brengen 
hun kennis en vakmanschap in 
praktijk.
W olfard & W essels
S terk in gespecia liseerd  w erk

w r \ n w r \ n

V A J \ J U

Wolfard & Wessels bv
duinkerkenstraat 40, 9723 bt groningen 
tel. 050-184420. telex 53650

kortom: wat er maar aan pijpen, 
kanalen, kappen of andere toestanden 
nodig Is voor luchtbehandeling, JJH I 
toevoeren, afvoeren, inblazen en « 9  
afzuigen, maakt, levert en ins ta lleert§ ||| 
v in  der helde dronrijp bv 
uitvoeringen in plaatstaal, a lu m in iu f^ ^  
roestvrij staal volgens tekening of S B  
opgegeven maten

e in s te in w e g  19 
8912 ap leeuw arden 
0 58 - 150776

a r v u w a i io v r in i ta u ia I l t s »  p
v o lg «n >  0 » . « r »  van  N . s . f « n  

tn d * t*  Inspectiéfl "

sanitair, verwarming 
en alrcondition

■mzm



bedraagt 11,10 m en de holte is 5,20 m. De 
strijklijn bij 3 m diepgang is 6,40 m, waar
door het schip in staat is ver in het binnen
land gelegen plaatsen te bereiken.
Als hoofdmotor is een Deutz scheepsdie- 
selmotor geplaatst van het type SBV 6M 
628, met een vermogen van 1200 pk bij 900 
omw/min, afgesteld op 750 pk. Voor de 
stroomvoorziening zijn drie Deutz/Stam- 
ford generatorsets van 70 kVa opgesteld. 
Het schip is tevens voorzien van een Veth- 
jet boegschroef voor het manoeuvreren in 
havens en op de rivieren en kanalen.
Het wordt gebouwd onder toezicht van Bu
reau Veritas, I 3/3E Cargoship, Deap 
Sea, Ice III, Heavy Cargo en krijgt Vaarge- 
bied E2 voor Nederlandse Scheepvaartin
spectie.
Het schip wordt gebouwd voor rederij M S. 
MOUNA C.V.’, waarbij de opdracht werd 
verkregen door bemiddeling van Amasus 
Shipping B.V. te Delfzijl, die ook de be
vrachting gaat verzorgen.

Barent Zanen
Op 28 augustus 1984, werd de sleephop
perzuiger 'BARENT ZANEN' te water gela
tenbij IHC Smit in Kinderdijk. Dezezuigeris 
in aanbouw voor het aannemersbedrijf Za
nen Verstoep NV te Leidschendam. De 
doopplechtigheid werd verricht door me
vrouw Drs. N. Smit-Kroes, minister van 
Verkeer en Waterstaat. De 'BARENT ZA- 
NEN' is een zusterschip van de 'CORNE- 
LIS ZANEN', dat in 1982 ook bij IHC Smit 
werd gebouwd. Beide schepen zijn voor
zien van ijsversterking waardoor zij ge
schikt zijn voor operatie in arctische gebie
den. De 'BARENT ZANEN' behoort, even
als de CORNELIS ZANEN' tot de grootste 
schepen in haar soort.

Technische gegevens 
Lengte over alles 130,80 m 
Breedte 23,00 m 
Holte 10,00 m 
Laadruiminhoud 8000 m3 
Max. baggerdiepte 34,00 m 
Vaarsnelheid 15,2 kn 
In deze hopperzuiger worden geïnstalleerd 
twee Stork Werkspoor hoofdmotoren, type 
SWD 9TM410 met een vermogen van 6900 
pk bij 600 omw/min, een Bolnes hulpmotor, 
type 9 DNL 170/600 en een Caterpillar 
hulpmotor, type 3412 Dl-T met een vermo
gen van 1750 pk bij 600/1500 omw/min. 
De hopperzuiger ’BARENT ZANEN’ wordt 
gebouwd onder toezicht van Bureau Veri
tas voor de klasse: I 3/3E -E Hopperdred- 
ger, Deep Sea, Dredging within 15 miles 
from shore or within 20 miles from port. 
AUT-MS

Peggy Dow
Op 1 september 1984 werd bij Van der 
Giessen-de Noord Shipbuilding Division te 
Krimpen a.d. IJssel het laatste van een 
serie van twee vrachtschepen voor gekoel
de lading voor Dammers en Van der Hei

de’s Scheepvaart en Handelsbedrijf B.V. te 
water gelaten.
De doopplechtigheid werd verricht door 
mrs. P Helmerich. die het schip de naam 
'PEGGY DOW' gaf.
Het schip is een enkelschroef koelmotor 
vrachtschip van het type Honolulu'. een 
serie van 4 gebouwd in de jaren 1979/1980. 
De voornaamste gegevens zijn: lengte
o.a.: 155,00 m; lengte II: 145,00 m; breedte: 
22,80 m; holte: 13,75 m; constructiediep- 
gang: 8,80 m bij een deadweight van 
10.550 ton. De ruiminhoud is 15.100 m3 
(535.000 cub.ft). Het schip kan 48 st. 20ft. 
containers aan dek vervoeren. De voort
stuwing geschiedt door een Sulzer diesel
motor type 7RND 76M, met een vermogen 
van 16.800 pk bij 122 omw/min, goed voor 
een snelheid van 23,8 knoop. Accommo
datie voor 23 personen. De kiel werd ge
legd op 12 april 1984 terwijl de oplevering 
begin 1985 zal geschieden.

Verkochte schepen

Elizabeth Broere
Via bemiddeling van Supervision Shipping 
& Trading Company te Rotterdam is de 
Nederlandse chemicaliëntanker 'ELISA
BETH BROERE’, eigendom van Gebr. 
Broere B.V. te Dordrecht, verkocht aan
I.Kaimenakis te Piraeus. Het schip heeft
1.226 ton draagvermogen, werd gebouwd 
in 1967 in West-Duitsland en verlengd in 
1971. Het is uitgerust met een Deutz hoofd
motor van 1,000 pk, waarmede een snel
heid behaald kan worden van 10,5 mijl. 
De overdracht heeft inmiddels te Slikker
veer plaatsgevonden, waarna het schip de 
nieuwe naam OLYMPIA’ heeft gekregen.

Agenda

Gastech '84 Conference  
and Exh ib ition .
The final programme has been announced 
for Gastech '84 which will be held from 
November 6-9 this year in the RAI Congres 
Centre, Amsterdam, The Netherlands. It 
will be the 10th meeting in this series of 
international LNG/LPG Conferences 
which started in 1972 in the Mount Royal 
Hotel, London, and which subsequently 
have been held in various major cities in 
Europe and the USA.
Until 1976 the Gastech meetings were held 
annually but since that date they have been 
held in two years out of three to avoid a 
needless clash with the I.G.U./i.G.T./I.I.R. 
series on LNG' which are held once every 
three years.
The Gastech name was originally coined 
for the third meeting in the series, held in

Amsterdam in 1974: the 10th meeting, 
therefore, marks 10 years of the Gastech 
name and a tenth anniversary return to the 
RAI Congress Centre.
Fittingly, the anniversary Conference pro
gramme is the most comprehensive in 
scope of the series with nearly 60 papers 
due for presentation in seven sessions:
-  World Gas Supplies:
-  LPG Production and Trade;
-  Safety and Training:
-  Transportation Technology & Opera

tions;
-  Commercial Documentation & Con

tracts;
-  Liquefied Gas Terminals & Storage;
-  a Cases as Transportation Fuels.

A sizeable proportion of the international 
liquefied gas community will be travelling to 
Amsterdam for the Gastech 84 meeting. 
Total registrations will top 2000, compris
ing some 1500 Conference delegates and 
500 exhibitors, a 300% increase on the 
1974 figure and the highest total ever regis
tered for any meeting in the series.
More than 50 countries will be represented 
with virtually all the major gas producers -  
Saudi Arabia, Algeria, Abu Dhabi, Mexico, 
Canada, Malaysia, Norway, the U.K., 
U.S.A., The Netherlands, Venezuela, 
Qatar and others actually represented in 
the Conference programme,
The combined South and West Halls of the 
RAI Congress & Exhibition centre, totalling 
more than 9000 sq. metres, will be the 
location for the Gastech 84 Exhibition, held 
in conjunction with the Conference and an 
integral part of the event. Nearly 150 dis
plays from all over the world will be staged 
in the exhibition halls making this by far the 
largest and most comprehensive exhibition 
of liquefied gas technology, equipment and 
sen/ices ever held.
Fuller details of the Conference program
me and Exhibition are available from: Gas
tech Secretariat, 2 Station Road, Rick- 
mansworth, Herts WD3IQP, England, Tel: 
(0923) 776363.

Diversen

D. Touw  Expertise en Ingenieursbureau
B.V.
Het noordelijk kantoor van D. Touw Exper
tise en Ingenieursbureau werd m.i.v. 1 sep
tember j.l. gevestigd aan de Nieuwlandse- 
weg 33 te Haren (Gr.), tel. 050-348080, Het 
postadres is Postbus 10, 9750 AA Haren.

Nederlandse A ssoc ia tie  
van D u ikondernem ingen
Begin augustus is de Stichting Nederland
se Associatie van Duikondernemingen 
(NADO) officieel opgericht. Deze nieuwe 
stichting, waarbij zich naar verwachting



een groot aantal Nederlandse duikonder- 
nemingen zullen aansluiten, zal de geza
menlijke belangen van deze bedrijven 
gaan behartigen.
In Nederland zijn ongeveer 400 professio
nele duikers werkzaam. Van deze 400 
werkt ongeveer de helft bij vijf grote Neder
landse ondernemingen, 30% bij vijftien 
middelgrote ondernemingen en 20% bij 
een 50-tal kleine bedrijven. Van het totale 
aantal van ongeveer 70 duikbedrijven- en 
bedrijfjes in Nederland hebben er tot nu toe 
ongeveer 40 positief gereageerd op het 
voornemen de NADO op te richten. Het 
takenpakket dat de nieuwe stichting zal 
gaan uitvoeren is nog niet vastomlijnd. Tij
dens de eerste officiële vergadering (begin 
september) werd naast het instellen van 
het bestuur, aandacht besteed aan de 
taakstelling. Vast staat al wel dat de NADO 
in het overleg met de overheid een duidelij
ke rol als representant van de duikonderne- 
mingen op zich zal nemen, een stemmen
bundeling die door vertegenwoordigers 
van de overheid tijdens de eerste bijeen
komst als zeer belangrijk werd omschre
ven. Uit de toelichting van de heren ir. G. 
Ockeloen, Inspecteur-Generaal der Mij
nen en ir. E. Rombouts plv. Directeur-Ge- 
neraal van de Arbeid, bleek bijvoorbeeld 
dat bij de nadere detaillering van het op 
handen zijnde Duikbesluit regelmatig over
leg met de NADO nodig zal zijn. Daarnaast 
zullen de activiteiten van de NADO liggen 
op het vlak van de representatie naar partij
en in binnen- en buitenland, en het struc
tuur brengen in sociale, medische en oplei- 
dingsaangelegenheden.
Nadere inlichtingen worden verstrekt door; 
dhr. J. P. H. Huijskens, Buro IRO, Postbus 
215, 2600 AE Delft

Verdieping vaargeul naar IJm ulden
Over enkele weken zal worden begonnen 
met het verdiepen van de geul in de Noord
zee naar IJmuiden om schepen met een 
grotere diepgang dan de huidige 43 tot 45 
voet toegang te bieden. De geul zal 26 
kilometer de Noordzee inlopen en moet 
medio volgend jaar op diepte zijn. Dan 
kunnen schepen van 130.000 ton met een 
diepgang van 52,5 voet (16 meter) tot de 
kades van Hoogovens varen. Nog eind dit 
jaar zal de geul al zover zijn verdiept dat 
volbeladen schepen tot 110.000 ton kun
nen worden ontvangen,
Over de geulverdieping is eind vorig jaar 
overeenstemming bereikt tussen het rijk, 
de provincie Noord-Holland. de gemeente 
Amsterdam en Hoogovens. De schepen 
met bestemming Amsterdam zullen in IJ- 
muiden zover worden gelost tot de diep
gang voldoende is verminderd om door de 
sluizen de haven van de hoofdstad te kun
nen bereiken. Daar worden ze bij het over
slagbedrijf 'Amsterdam' (OBA) verder ge
lost. Ook Hoogovens zal voor haar grond- 
stoffenaanvoer gebruik kunnen maken van 
grotere schepen.

Deze verbeterde bereikbaarheid biedt het 
bedrijfsleven in de regio de gelegenheid 
meer dan tot nu toe op de aanvoer van 
massagoed met steeds grotere schepen in 
te spelen.
Met de verdieping van de toegang naar 
IJmuiden is een bedrag van ongeveer 20 
mijoen gulden gemoeid, waarvan ruim de 
helft voor rekening van het rijk komt. Am
sterdam en Hoogovens betalen samen de 
rest, waarbij Amsterdam een bijdrage van 
de provincie Noord-Holland ontvangt.

O ffshore o il and gas show s merge
Two major offshore oil and gas industry 
events in Britain -  the IRM, Offshore, In
spection, Repair and Maintenance Exhibi
tion and Conference and the Association of 
Offshore Diving Contractors Underwater 
Engineering Symposium -  have been 
merged under the title of IRM/AODC 1984 
and will now be held at a larger venue, the 
Queens Links, Aberdeen, from 5 tot 8 
November 1984. The associated four-day 
conference will be held in the adjacent 
Beach Ballroom. The organisers say that 
exhibitors have already booked some 1700 
m2 of space for the exhibition.
For more information contact: Offshore 
Conferences and Exhibitions Ltd, Rowe 
House, 55 File Road, Kingston upon 
Thames, Surrey, Engeland KT1 1TA 
(LPS).

Havenschap V lissingen
Het havenschap Vlissingen heeft een rede
lijk goed jaar achter de rug, zo blijkt uit het 
jaarverslag 1983. De goederenoverslag 
via de zeescheepvaart nam met 4,8 pro
cent toe tot 6,3 miljoen ton. Ook het overige 
verkeer -  binnenvaart en railvervoer -  bin
nen het havenschap Vlissingen vertoonde 
een stijging.
Onder de druk van de concurrentie van de 
omliggende havens heeft het havenschap 
besloten tot een vergaande reductie van de 
havengeldtarieven voor in lijndienst varen
de containerschepen, terwijl ook de tarie
ven voor rij op rij-af schepen (waar vracht
auto's en trailers met hun vracht worden 
opgereden) en lash-schepen (die drijven
de bakken met hun lading vervoeren) zijn 
gehalveerd.
Het havenschap Vlissingen verwacht een 
verdere uitbreiding van activiteiten als de 
aanleg van de nieuwe Kaloot-haven in het 
Sloegebied voltooid is. Ook worden plan
nen uitgewerkt om een kade aan te leggen, 
geschikt voorde overslag van erts en wordt 
gestreefd naar een grotere verdieping van 
het havenbekken zelf, waardoor geladen 
schepen tot 150.000 ton een ligplaats kun
nen innemen in de haven.
Voor het eerst in het bestaan van het ha
venschap Vlissingen is de rekening afge
sloten met een batig saldo van 158.000 
gulden. Er was een tekort van 1,2 miljoen 
begroot. Naast hogere havengelden wor
den als belangrijke pluspunten de lagere

onderhouds- en baggerkosten en een iets 
verbeterd rentepeil genoemd.
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KDI en TNO gaan sam enw erken  
op gebied kw a lite itszorg
De Stichting Kwaliteitsdienst KDI en de 
Nederlandse Organisatie voor Toegepast 
Natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO 
gaan samenwerken op het gebied van de 
kwaliteitszorg. De toegenomen belang
stelling voor kwaliteitszorg blijkt onder 
meer uit de visie van de Commissie Wag
ner en het Ministerie van Economische 
Zaken. TNO en KDI erkennen de noodzaak 
om de coördinatie en de toepassing van de 
kwaliteitszorg te bevorderen. Ook moet de 
ontwikkeling van de kwaliteitskunde wor
den gestimuleerd. Samenwerking met KDI 
biedt TNO een uitbreiding van de dienst
verlening. Ook kan TNO hierdoor andere 
vormen van dienstverlening onder de aan
dacht brengen van mogelijke opdrachtge
vers. Samenwerking met TNO biedt KDI 
nieuwe toegangen tot de markt voor haar 
cursussen via de bedrijfstak-gerichte insti
tuten en de regionale vestigingen van TNO. 
Tevens biedt dit KDI een betere mogelijk
heid tot het opnemen van kennis, die door 
TNO is verkregen uit de dienstverlening en 
het speurwerk.
KDI en TNO hebben de intentie bij de con
cretisering van deze samenwerking de 
best mogelijke kwaliteit aan mensen en 
middelen in te zetten. De samenwerking 
omvat ook een gezamenlijke benadering 
van internationale relaties.

Laid up vesse ls reduces by 15m tonnes  
in s ix m onths
Over 200 vessels of 15m tonnes dead
weight have been deleted from 'Lloyd’s 
Monthly List of Laid Up Vessels' in the past 
six months resulting in an August 1 total of 
1455 vessels of 67.5m tonnes.
Tankers have been a major factor in this 
recovery, reducing from 424 vessels of 
66.76m tonnes in March to 360 vessels of 
54.48m tonnes in August. Of this figure 
over 80% are vessels over200,000 tonnes, 
which now stand at 149 vessels of 44.6m 
tonnes.
The improvement in dry cargo vessels has 
slowed up recently with a number of reefer 
vessels being idled due to fluctuation in 
trade. The current figure is 1095 vessels of 
13.02m tonnes compared with 1099 ves
sels of 13.1 m tonnes last month. Just under 
50% of this figure is made up from bulk and 
ore carriers which are currently 197 vessels 
of 6.18m tonnes.



„Laatst sprak ik een inspecteur die dacht 
dat AEG-TELEFUNKEN maar 40 uur per week 
beschikbaar was”

„Kan nooit een inspecteur uit de scheep- 
vaartkringen zijn geweest. Want die vertrouwen 
168 uur per week op AEG-TELEFUNKEN 
Marine-Service”

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

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

AEG-TELEFUNKEN Nederland N.V. Marine Service. Rijnhaven N.Z 45. Postbus 5115, 3008 AC ROTTERDAM, Tel 010 - 85 5644 / 206611 (buiten Kantoortijd) - Telex 2 88 22

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

Pielstick dieselmotoren 
U vaart er wel bij!
voor koopvaardij en marine

Vermogens 
van 600- 
22.000 kW

De unieke verbrandingskamer van de 
PA 4 motoren voor: * minder geluid
*lager » toepassing zwaardere

brandstofverbruik brandstoffen
Voor Pielstick verkoop en service in Nederland:

INDUMIJ MOTOREN BV
Mij!weg71 •  Postbus 101 •  3300 AC Dordrecht 
Telefoon 078-170000 •  Telex 29142



c u ro -b la s i bu
Wordt succesvol 

toegepast voor o.a. 
veerponten 

passagierschepen 
binnenschepen 

kraanschepen 
drijvende bokken 

sleep- en duwboten 
reinigingsvaartuigen 
patrouillevaartuigen

:
1

Standaard leverbaar tot 1600 pk.
Speciale uitvoeringen en grotere 
vermogens, aangepast aan uw wensen 
en bedrijfsomstandigheden, kunnen 
geleverd worden.

Vraag prijs en uitvoerige dokumentatie bij

Johan Dane bv
machinefabriek en handelsondememing

Postbus 3044, 2935 ZG Ouderkerk a/d IJssel 
tel. 01808 - 2889/3008, telex 24157 JDANE

M A C H IN E FA B R IE K

☆

☆

☆

☆

B.V.

Leidingwerk voor de 
scheepsbouw

Divers groot 
verspaningswerk

Groot konstruktiewerk 
(b.v. bordessen)

Aluminium prefab units

EMMEN
Telefoon: 05910-24889 
Telex 30008Naval a rch itec ts , m arine  engineers, c o n su lta n ts , surveyors

P.O. Box 444 - 4200 AK G orinchem  - H o lland  
Tel. 01830-35711 - Telex 25677



BODEWES 
SCHEEPSWERF 
’VOLHARDING’
te FOXHOL (Gr.)

wenst haar organisatie te versterken.

Schriftelijke sollicitaties te richten aan 
Directie
BODEWES SCHEEPSWERF 
’VOLHARDING'
Postbus 70
9600 AB HOOGEZAND

Lid van Conoship

Wij zoeken hiervoor een

DIRECTIE-ASSISTENT
met een goede opleiding en ervaring in de 
scheepsnieuwbouw.

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.

M H ^ \
technisch bureau b.v.
3008 AR Rotterdam •  P.O. Box 5693 
41, Sluisjesdijk •  Telephone 010 • 290.666’ 
Telex 28547 hateb nl •  Telegraphic address 
HAMTEB
A fte r o ff ic e  hours: 010 - 816527 / 01807 -19171 
0 1 8 5 8 -5 9 9 5 /8 0 9 5 /2 2 2 0

AGENT FOR:

Marine Engineering 
Dubai •  U.A.E.
To keep your vessels running in 
the Gulf’s busy trade zone 
around DUBAI, they provide a 
complete package of 
professional marine engineering 
lj |  services in their 

m .  we*' eQuiPPecl shipyard in 
DUBAI.

YOU CAN RELY ON THEM

DAY AND NIGHT SERVICE

WEST VLAAMSE 
SCHEEPSWERVEN IN 
OOSTKAMP

Kleine scheepswerf in omgeving van 
Brugge (België), welke zich bezig houdl 
met het ontwerpen en bouwen en repare
ren van diverse kleinere scheepstypen 
zoals: binnenschepen, kustvaartuigen, 
vissersschepen, sleepboten enz. zoekt 
een:

H.T.S.-ingenieur, scheepsbouw
De kandidaat dient liefst enige tekenka
mer ervaring te bezitten, bij voorkeur op 
het gebied van de visserij. Naast ontwerp 
berekeningen en -tekeningen, moet hij 
ook in staat zijn andere scheepsbouw
kundige berekeningen en werktekenin
gen te maken. Het is wenselijk dat de 
kandidaat in West Vlaanderen of Zeeuws 
Vlaanderen wil wonen. Geboden wordt 
een geheel zelfstandige positie. Eventu
eel is een woning beschikbaar.

Belangstellenden worden verzocht hun schriftelijke sollici
tatie met uitvoerige inlichtingen en referenties te richten 
aan: Ing. J. v.d. Touw, de la Marplein 40, 3123 AB 
SCHIEDAM



WU HEBBEN 
BE ENEHGIE V001 
SNELLE
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ONZE KOELING KENT 
GEEN GRENZEN
GEBEKO VOOR KOELING

Koeltechnisch Bureau
GEBEKO B.V.
Kommiezenlaan 25 
3125 AM Schiedam 
Telefoon 010 - 150255 
Telex 26258 gbko

NORWINCH
HYDRAULISCHE LIEREN

TEN FJO R D
HYDRAULISCHE STUURM ACHINES

AFA
PNEUMATISCHE EN MECHANISCHE 
AFSTANDBEDIENINGEN

SERVICE EN REPARATIE AAN 
HYDRAULISCHE SYSTEM EN

L
A T A telefoon 010 - 26 62 44 -  2612 27
_______________  Overschiesestraat 28
^ chiËdan̂ ^ X  3112 HG Schiedam 

i 1  telex 24186

I

KOGEL
KRANEN

doelmatig 
door eenvoud

Voor heel wat toepassingen adviseren wij 
met een gerust hart kogelkranen.
Een afsluiter met aantrekkelijke 

eigenschappen: een betrouwbare afdichting, 
ideale inbouwmaten en een te verwaarlozen 

drukverlies.
Econosto biedt ruime keus. Kogelkranen van 

messing, brons, staal en roestvrijstaal. 
Naar behoefte uitgevoerd met flenzen, 

laseinden of draadaansluiting.
Dan zijn er nog de typen met volle doorlaat 

en die in "fire safe” of antistatische uitvoering. 
En natuurlijk kan er gecombineerd worden 

met allerlei afstandbedieningen.

<§
rotterdam amsterdam groningen
010-141500 020-170845 050-410480
enschede eindhoven maastricht
053-323955 040-435600 043-54731
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