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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
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Regelmatig verschijnen er in de pers hoop
volle en weinig bemoedigende berichten 
over de scheepsbouw. Berichten over toe
nemende produktiviteit worden afgewis
seld met schattingen over het nog te ver
wachten verlies aan honderdtallen ar
beidsplaatsen en over de omvang van de 
minimaal noodzakelijke regeringssteun. 
Deze berichten ontstonden door het uitlek
ken van delen van het aanvankelijk geheim 
gehouden McKinsey-rapport en het ver
schijnen van een tussenrapportage van het 
Nederlands Economisch Instituut, 
N. E. I.
In het zogenaamde verslag van de derde 
fase van het onderzoek naar de concurren
tiepositie Nederlandse Scheepsbouw van 
het N.E.I., werden de tussenresultaten van 
het nog voortgaande onderzoek gepubli
ceerd. Via een uitspraak tot openbaarma
king van de Raad van State kwam het 
rapport McKinsey onder de titel Ondersteu
nen Scheepsnieuwbouw in Nederland met 
voorstellen voor de Minister van Economi
sche Zaken in de openbaarheid.
Beide rapporten waren weer aanleiding tot 
het uitgeven van toelichtingen, noodzake
lijk te vervullen wensen en verklaringen van 
de zijden van het Ministerie van E. Z., van 
de CEBOSINE en de Scheepsbouw Ver- 
eeniging Hoogezand en van vele afzonder
lijke werven en andere belanghebbenden 
en deskundigen. Doordat ieder uit de stuk
ken naar voren haalt wat zijn zaak wellicht 
het beste dienen kan, wordt maar al te licht 
uit het oog verloren wat de totaal strekking 
van de betreffende stukken is en binnen 
welk kader de stukken tot stand kwamen. 
Men kan door selectief gebruik te maken 
van het gepubliceerde licht tot foute conclu
sies komen. De zeventien conclusies die in 
het Rapport McKinsey getrokken worden, 
berusten alle op onderzoek betrokken op 
de gehele wereldzeescheepsnieuwbouw 
zonder dat er rekening met afzonderlijke 
marktsegmenten, met deelmarkten, in de 
zeescheepsnieuwbouw gehouden werd. 
Ook de scheepsreparatie en de bouw en 
reparatie voor de binnenvaart werden 
slechts in zeer beperkte mate bij de be
schouwingen betrokken. Het gehele rap

port werd deskundig opgezet en rust, wat 
de uitgangsgegevens betrefl, op de waar
den en verwachtingen die de werven in de 
laatste helft van het jaar 1983 via een gede
tailleerde enquête hebben verstrekt.
Daar de werven in die tijd terecht meenden 
dat het niet zonder overheidssteun zou 
kunnen gaan, zullen de enquêteformulie
ren zeker met de nodige omzichtigheid ten 
aanzien van de toekomst ingevuld zijn. De 
toekomstverwachting zal zeker aan de 
voorzichtige, niet al te optimistische kant 
gehouden zijn. Ook in de tijd van de op de 
enquête volgende besprekingen bood de 
toestand op de nieuwbouwmarkt weinig 
houvast voor een bijstelling van de toe
komstverwachtingen in positieve zin. Door 
deze voorzichtige verwachtingen op te tel
len, komt McKinsey in zijn rapport tot het 
verband tussen de omvang van de over
heidssteun en de te verwachten omvang 
van de werkgelegenheid.
Het resultaat van deze, geheel correcte, 
wijze van werken, die de werfdirecties ze
ker niet verwacht zullen hebben, is dat de 
werven heel veel steun, 150 miljoen gul
den, nodig zullen hebben om rond de 4500 
arbeidsplaatsen in stand te kunnen hou
den . Daar men bij de beantwoording van de 
enquêtes zich kennelijk, gezien de prakti
sche onmogelijkheid, niet goed voor kon 
stellen wat men aan extra steunbedragen 
nodig zou hebben om het personeelsbe
stand te kunnen vergroten, vond McKinsey 
al totaliserend dat men voor het handhaven 
van nog eens 200 arbeidsplaatsen boven
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de 4500 globaal 100 miljoen gulden extra 
steun nodig zou hebben.
Dergelijke verbanden zijn voor het verkrij
gen van inzicht waardevol, maar men moet 
er voorzichtig, binnen het gestelde kader 
mee omgaan. Niet geheel onverwacht heb
ben deze theoretische beschouwingen tot 
vrees voor massaontslagen bij het uitblij
ven van 250 miljoen gulden overheids
steun geleid. De werfdirecties zagen zich 
door dit alles wel gedwongen kenbaar te 
maken dat men met een steun van globaal 
16 duizend gulden per werknemer de werk
gelegenheid van rond de 5000 werkne
mers in stand zou kunnen houden.
In het rapport wordt ook ingegaan op de 
economische situatie van onze werven. Als 
minimum eisen voor een gezonde bedrijfs
voering wordt door McKinsey aangeno
men dat een werf gemiddeld een jaarlijks 
kasresultaat per medewerker van circa 10 
duizend gulden zou moeten realiseren en 
daarbij zou moeten kunnen uitgaan van 
een gemiddeld eigen vermogen per mede
werker van 20 duizend gulden. Slechts 
33% van de werkgelegenheid blijkt zich in 
bedrijven te bevinden die aan deze criteria 
voldoen. Ruim 35% van de werkgelegen
heid bevindt zich in bedrijven die zich in een 
marginale situatie bevinden en de rest van 
de werkgelegenheid bevond zich in bedrij
ven die aan geen van beide criteria vol
doen. Hoewel in het rapport geen namen 
van bedrijven, maar slechts punten in een 
grafiek gegeven worden, zijn de punten 
van de inmiddels gesloten werven wel te
rug te vinden.
Over de identiteit van een werf die een 
schuld, in plaats van een kapitaal van 10 
duizend gulden per werknemer had hoeft 
men niet lang te raden. Maar toch moet 
men met de beschouwing van deze aard 
voorzichtig zijn. Immers een z.g.n. margi
nale werf die met een eigen vermogen van 
20 000 gulden per werknemer een kasre
sultaat van 10 000 gulden per werknemer 
per jaar weet te realiseren draait gezien de 
huidige situatie niet slecht. Bovendien 
dient men zich voor alles af te vragen of de 
gestelde aannamen 'voor een gezonde be
drijfsvoering’ wel juist zijn.
In een groot aantal landen gaat het hele
maal niet om een gezonde bedrijfsvoering 
van de nationale werven, maar om militaire 
en economische belangen die niet in kapi
taal en kasresultaat per werknemer wor
den uitgedrukt. Men zou in dit kader ook als 
uitgangspunt kunnen kiezen hoeveel ar
beidsplaatsen in stand gehouden moeten 
worden wanneer men een bepaald aantal 
schepen van een bepaald aantal typen wil 
blijven bouwen. Uit het gehele rapport blijkt 
echter heel duidelijk dat de Nederlandse 
Scheepsbouw gemoderniseerd is en dat er 
bijna geen reserves meer zijn. De omvang 
van de steun zal wel degelijk in zeer directe 
zin de omvang van de werkgelegenheid 
bepalen.
Het rapport van het Nederlands Econo- 
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misch Instituut meldt dat de concurrentie
positie van de Nederlandse scheeps- 
nieuwbouw relatief gunstig is te noemen 
indien deze gerelateerd wordt aan de posi
tie van de Westeuropese scheepsbouw
enden. Een relatief gunstig bericht. Gun
stig, omdat uit het onderzoek blijkt dat de 
Nederlandse produktiviteit, van 43 gecom
penseerde tonnen per manjaar, hoger is 
dan in welk Europees land ook. Relatief, 
omdat deze produktiviteit in Japan, 46, nog 
altijd hoger is. Maar uiteindelijk gaat het niet 
om produktiviteit, maar om wat een nieuw 
schip kost. Gezien het grote aandeel van 
de arbeidskosten in de kostprijs van een 
schip gaat het in wezen om hoeveel een 
werf aan arbeidskosten moet uitbetalen om 
een bepaald schip te bouwen. Deze vitale 
grootheid wordt in het rapport bepaald in de 
vorm van directe arbeidskosten per ge
compenseerde ton, CGRT. De waarde van 
465 US dollars per CGRT voor ons land is 
niet moed gevend naast 211 voor Polen, 
237 voor Zuid-Korea, 310 voor Japan en 
377 voor Zweden. Ten opzichte van de 
1062 van Groot-Brittannië kan men zich 
heel comfortabel voelen, maar het brengt 
geen opdrachten op. Kortom de berekenin
gen laten duidelijk zien waarom er in Euro
pa bijna geen scheepsnieuwbouw meer 
over is, de arbeidskosten per gecompen
seerde ton zijn er globaal genomen het

Dok transport

Op 15 maart is op de Weser bij Bremen het 
180 m lange dok 'MISSION BAY’ geladen 
op Wijsmullers 'MIGHTY SERVANT 3' met 
bestemming San Francisco. Pikant detail is 
dat de afmetingen van het dok dusdanig 
zijn dat de Mighty Servant er zelf in gedokt 
kan worden.
De vrije deklengte van de MIGHTY SER
VANT 3’ is 140 m en om de achter-over- 
hang te reduceren is besloten een stuk 
bodem van 30 m lengte uit het dok weg te 
nemen, en dit in het dok te plaatsen. Deze 
sectie zal te San Francisco weer op zijn 
plaats worden gebracht. Dit maakte het 
mogelijk om het dok 30 m naar voren te 
schuiven, waardoor de ongesteunde 
dokwanden tot aan de voorkant van de

dubbele van de landen in het Verre Oosten. 
Hoewel deze cijfers weinig reden tot opti
misme geven moeten we ook bij deze re
sultaten rekening houden met het feit dat ze 
voor de nieuwbouw in zijn geheel gelden en 
dus niet behoeven te gelden voor alle deel
markten van de grote nieuwbouwmarkt. 
Het moet beslist mogelijk zijn deelmarkten 
te vinden waar men door ervaring en door 
de goede uitrusting met de arbeidskosten 
per compensated ton wel in de zelfde orde 
van grootte uitkomt en men dus werk ver
overen kan. Het zal echter ook op die deel
markten niet meevallen, want ook de wer
ven in de omliggende landen hebben geen 
andere mogelijkheden dan zich te richten 
op de incidenteel optredende kansen op 
een deelmarkt. Om op een deelmarkt inci
denteel orders te kunnen veroveren zal 
naast kennis, ervaring en uitrusting vooral 
ook slagvaardigheid en een nauwe samen
werking van de Nederlandse werven nodig 
zijn.
Een samen horig optreden dat onder de nu 
al zo lang durende moeilijke omstandighe
den niet gemakkelijk meer opgebracht kan 
worden. Juist om de slagvaardigheid en 
samenwerking te vergroten is nu een goed 
flexibel steunbeleid nodig. Een nationaal 
scheepsbouw- en scheepvaartbeleid dat 
de samenwerking van alle belanghebben
den bevordert.

brugopbouw komen te staan. Bij een 'nor
male' afzinkoperatie wordt het schip in po
sitie gehouden door achterop geïnstalleer
de verrijdbare drijfkasten. Deze moesten 
echter gezien de lengte van het dok verwij
derd worden en stonden in een daarvoor 
uitgespaarde plaats in de vooropbouw. 
Ter vervanging van de drijfkasten werd een 
230 m ton zwaar gewicht geïnstalleerd. 
Door middel van het op de zeebodem afge
vierde gewicht werd zorg gedragen voor 
een nauwkeurige afzinkoperatie. Dit door 
het schip door middel van de winches ach
terover verder onder water te trekken.
Het schip is op 17 maart vertrokken. In 
verband met de breedte van schip en dok 
(resp. 40 m en 52 m) kan dit transport niet 
via het Panama Kanaal en is gekozen voor 
de route via Straat Maghellaens. De ver
wachting is dat de reis in circa 50 dagen zal 
worden uitgevoerd.
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Voor het M S. Maassluis" en drie zusterschepen, 
die door de werf Van der Giessen-de Noord voor de 
Nedlloyd gebouwd worden, leverden wij de 800 kW- 
asgeneratorinstallatie en de boordnet-generatoren, 
Met een Siemens asgenerator kunt u een 
belangrijke besparing op uw boordnet-energiekos- 
ten bereiken
Door de directe koppeling van de asgenerator met 
de schroefas, wordt de boordnet-energie betrokken 
uit zware olie. welke goedkoper is dan de 
gebruikelijke olie voor de hulpaggregaten.
Zodra er gevaren wordt, kunt u hiervan profiteren. 
Bovendien wordt het aantal bedrijfsuren van de 
hulpaggregaten sterk gereduceerd; dus minder 
slijtage en minder onderhoud 
Ook bestaande schepen kunnen met een 
nsgenerator worden uitgerust.

Siem ens Nederland N.V.,
Poslbus 16068 - 2500 BB Den Haag 
Telefoon070-78 2470(doorkiesnr.)
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Bolidt decks 
can weather a sea 
of troubles.

They need to. After all, the condi
tions at sea can only be 
described as extreme. Fierce 
sun, bad weather and the action 
of water, oils and salt. And then 
the way they are used: trans
porting heavy cargo, point 
loads, braking loads, sheer 
loads and tensile strain. All these 
factors don't make it easy for a 
deck. Bolidt has developed 
deck coatings which are résis
tent to all such attacks.
The floors are impact- and 
weather resistant and therefore 
long-lasting. They are insen
sitive to chemicals. Their com
position, rigidity, thickness, 
hardness and surface finish, as 
well as the colour are all specifi
cally designed for their function 
and load. With all these proper
ties Bolidt deck coatings are

perfectly suited to modern ship
building. Bolidt deck coatings 
are used both upper and lower 
decks, On passenger liners, 
container vessels, Ro-Ro ships, 
ships, ferries, pilot vessels and 
naval vessels. And on offshore 
platforms and as a finish for heli
copter decks.
In addition to its range of 
synthetic deck coatings which 
meet international IMO 
standards, Bolidt also supplies 
products and systems for 
deck reinforcement, grouting, 
fixing, ships putties, synthetic 
frames, coatings, rumble

reducing compounds and 
Bolidt Cable Sure. For further 
information about the 
applications of Bolidt 
please contact us.

B O L I O
Edisonweg 14 
P.O. Box 55
2950 AB Alblasserdam 
Holland
Phone: 1859-13444 
Telex: 29392 boli nl

TANKNIVEAU METING
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Zeilvoortstuwing in het visserijbedrijf
een bijdrage tot energiebesparing?

1. Inleiding
Aan de hand van een groot aantal publikaties wordt in de hierna 
volgende tekst getracht de mogelijkheden en beperkingen van het 
gebruik van zeilvoortstuwing in het visserijbedrijf weer te geven. 
Voorafgegaan door een algemene impressie van verschillende 
windvoortstuwingsmogelijkheden zal een aantal buitenlandse 
ontwerpstudies en projecten in het kort nader worden bekeken. 
Vervolgens zullen wat algemene richtlijnen voor het ontwerp van 
zeilende vissersschepen worden uiteengezet.
De analyse is verdeeld in een aantal met elkaar samenhangende 
hoofdstukken waarin bovengenoemde onderwerpen nader wor
den belicht. Besloten zal worden met een aantal conclusies en 
opmerkingen.
Cijfers tussen (# ) geven het nummer van een publikatie aan zoals 
dat vermeld is in de bijgevoegde lijst van gebruikte literatuur.

2. Brandstofkostenbesparing
De oorzaak van de groeiende belangstelling voor windvoortstu- 
wing is de stijgende prijs van de brandstof voor schepen. Deze 
stijgingen zijn van grote invloed op de exploitatiekosten van een 
schip. Zowel in het buitenland als in Nederland is de belangstelling 
voor energiebesparing opgewekt. Er zijn verschillende methoden 
om dit in de visserij te bewerkstelligen. In tabel 1 worden enige 
mogelijkheden weergegeven uitgedrukt in besparingspercentage 
brandstofverbruik (18).

tabel 1

Vermindering gewicht 2%
Verbetering rompvorm 8%
Betere rompafwerking en toepassing speciale coatings 6% 
Langzaam draaiende schroef 12%
Straalbuis of reactievinnen 5%
Hoofdmotor rendement verbetering 16%
Asgenerator 2%
Benutting afgewerkte warmte 2%

Bovengenoemde methoden om het brandstofverbruik te reduce
ren brengen zowel veranderingen of verbeteringen aan het schip 
met zich mee, alsmede bijkomende kosten. Dit geldt eveneens 
voor de toepassing van wind(hulp)voortstuwing.
Overige alternatieven voor brandstofbesparing in de visserij zijn 
onder andere het overgaan op energievriendelijke visserijmetho- 
den (Deense spanzegenvisserij, het gebruik van staande netten 
enz.), het overgaan op goedkopere zware olie soorten, weer- 
standsvermindering van de netten door middel van grotere maas- 
wijdten of voor de boomkorren andere stimuleringsmethoden 
waardoor met minder wekkers kan worden volstaan. Daarnaast 
kan, zoals vermeld in tabel 1, het rendement van de huidige 
visserijmethoden (trawl, boomkor) tenminste tijdelijk worden ver
beterd door efficiëntie-verbetering van de voortstuwingsinstal-, 
latie.

3. Windvoortstuwingsmogelijkheden
In de titel wordt zeilvoortstuwing genoemd, er zijn echter al of niet 
ten behoeve van de visserij, ook andere windvoortstuwers dan 
zeilen bestudeerd en uitgeprobeerd (1).
Eén van de ontwikkelingen is het Dynaschip van Prölls (20,23). Dit 
schip is een vrachtschip van circa 16.000 dwt met een hulpmotor

door D. A. Vinkoert*

van 1.500 pk. Het ontwerp uit 1967 ondervindt ook nu nog belang
stelling. De gestaagde masten van het zeilschip zijn vervangen 
door mechanisch draaibare ongestaagde masten. De zeilen kun
nen per mast gecombineerd worden, zodat een veel betere as- 
pectverhouding en daarna een veel betere lift-drift verhouding 
ontstaat in vergelijking met een dwarsgetuigd 19e eeuws zeilschip 
(zie Fig. 1).

zeilen, in vorm van vleugels Magnuseftecl (Flettner-rotor)

M t A
windturbine vliegers

Figuur 1

Naast het zeilsysteem van het Dynaschip zijn nog andere moge
lijkheden van windvoortstuwing bestudeerd. Modernisering van 
langsscheepse zeilen is voorgesteld om de goede aan-de-windse 
eigenschappen van dit type te combineren met de eenvoudige 
bediening. Vaste zeilen in de vorm van vleugels, al of niet voorzien 
van flappen om het profiel een welving te geven, of combinaties 
van een vast vóórdeel met een achterdeel van doek zijn eveneens 
onderzocht (zie Fig. 1 en 2).
Een oud systeem is het Flettner Rotor schip (20,23). In 1924 werd 
een schip, de ’Buckau’, met steun van de Duitse overheid voor
zien van twee verticale draaiende cylinders (zie Fig, 1). Door de 
wind wordt door het zogenaamde ’Magnus-effect' een liftkracht 
opgewekt, waardoor de rotors min of meer als een zeil of vleugel 
werken. Aan de wind is de weerstand van dit systeem relatief hoog 
en vóór de wind kan de benodigde stuwkracht alleen worden 
opgebracht met een grote dwarsscheepse component. Het Flett
ner Rotor schip kan niet tegen de wind in varen. Dit is in principe wel 
mogelijk met het windmolen- of windturbineschip.
Bij dit systeem wordt voortstuwing verkregen door gebruikmaking 
van het autogiro-effect, dus zonder toepassing van een schroef in 
het water (zie Fig. 1). Indien men de luchtschroef aan een schroef 
in het water koppelt kan men met een dergelijk windschip tegen de 
wind in varen.
Velen twijfelen echter aan de betrouwbaarheid en veiligheid van 
windturbineschepen doordat als gevolg van de bewegingen van 
het schip in zeegang (slingeren, stampen en gieren) aanzienlijke

* Stichting Coördinatie Maritiem Onderzoek Rotterdam
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massakrachten op de bewegende delen zullen worden uitgeoe
fend. Ook wordt geluidshinder, veroorzaakt door de windturbi
ne^), als nadeel genoemd.
Uit theoretisch oogpunt zijn ook de mogelijkheden van vlieger- 
voortstuwing geanalyseerd (23). Gesteld wordt dat het gebruik van 
vliegers als scheepsvoortstuwing (zie Fig. 1) voordelen heeft ten 
opzichte van zeilen. In de eerste plaats neemt de windsnelheid toe 
met de hoogte boven het zee-oppervlak, waarbij ook de windrich
ting kan veranderen, zodat vliegerschepen hoog aan de wind 
kunnen varen. De kracht op de vlieger is ongeveer evenredig aan 
het kwadraat van de windsnelheid zodat met minder zeil kan 
worden volstaan. Onderzoek aan vliegers heeft tot een sterk 
verbeterde stabiliteit geleid. Het aangrijpingspunt van de sleep-

kracht op het schip kan ten aanzien van de stabiliteit van het schip 
gunstig worden gekozen. Daar komt nog bij dat de benodigde 
lieren slechts een geringe obstructie zullen vormen op het dek. 
Over de praktische toepassing wordt opgemerkt dat nog een 'large 
credibility gap’ overbrugd moet worden. Proeven met grote com
merciële schepen zijn nog niet uitgevoerd.
In de geraadpleegde literatuur over ontwerpstudies en projecten 
voor windvoortstuwingsmogelijkheden in het visserijbedrijf wordt 
echter voornamelijk gesproken over zeil(hulp)voortstuwing.

4. Filosofie
Vissersschepen voorzien van zeil(hulp)voortstuwing hebben ei
genlijk altijd al bestaan. Het merendeel ervan moet echter niet 
gezocht worden in de zogeheten ontwikkelde landen maar in de 
overige werelddelen. Desondanks is er de laatste jaren bij die 
zogeheten ontwikkelde landen toch een trend merkbaar in projec
ten en ontwerpstudies die de hernieuwde aandacht voor het zeil 
bevestigen. Eigenlijke voor- en tegenstanders van de terugkeer 
van het zeil zijn moeilijk nader te definiëren, daarvoor speelt de 
aard van de visserijmethode die men hanteert (passieve of actie
ve) een te grote rol en naar zal blijken een onderscheidende rol. 
Veel beter is het om eventuele voor- en tegenstanders te omschrij
ven als de meer progressieven en de gematigden.
De gematigden of conservatieven denken nog te veel in de trant 
van de zeilenkennis zoals men dat gewoon was bij de vroegere 
zeilschepen met hun conventionele zeiltuigages. Vanuit dat oog
punt zal men ze in het gelijk moeten stellen, Eén van de problemen 
van een conventioneel tuig is de hoeveelheid benodigde uitrusting 
aan dek, wat bepaaid niet bevorderlijk is voor een werkschip als 
een vissersschip. Voorts doet de grotere bemanning, nodig voor 
de bediening van het conventionele zeil, de exploitatiekosten flink 
toenemen. Conventionele zeilen zijn uitgeprobeerd op vissers
schepen maar hebben aangetoond over het algemeen onprak
tisch te zijn.
De progressieven met hun rotors, aerofoils, wingsails en rota rigs 
komen in de ogen van de vissers al gauw over als onrealistisch. 
Kijken wij echter naar ontwerpstudies en projecten die gereali-
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Figuur 5

5. Onderzoek en resultaat
Teneinde enig inzicht te verkrijgen in de verschillende visies die 
men heeft op de toepassing van het zeil in het visserijbedrijf wordt 
in het hiernavolgende gedeelte een aantal van die onderzoeken in 
het kort uiteengezet. Voor zover vermeld in de geraadpleegde 
literatuur zullen gegevens van gevonden resultaten worden weer
gegeven. Gekozen is voor enige initiatieven uit Engeland, Frank
rijk, USA en West Duitsland, daar deze landen als vrij actief mogen 
worden beschouwd op dit onderzoekingsgebied. Overige landen 
die zich eveneens bezighouden met soortgelijke onderzoeken zijn 
onder andere Noorwegen, DDR, Australië, Japan en Nieuw-Zee- 
land.

5.1 Engeland
De Sea Fish Industry Authority (SFIA) heeft proefvaarten onderno
men met een zeilboot van het type 'Endurance 40', een ontwerp 
van Peter lbold (14,15). Men had de keuze op dit type schip laten 
vallen vanwege zijn rompvorm, gemaakt van ferro-cement (zie 
Fig. 3), en zeiluitrusting, een Gallant rig (zie Fig. 4).
Dit scheepsontwerp, zo was men van mening, zou zich uitstekend 
lenen voor de beroepsvisserij. Proefvaarten met dit schip gaven de 
volgende resultaten weer. Bij een gemiddelde snelheid van ruim 7 
knopen werd een brandstof besparing gevonden van 20%. Bij een 
gereduceerde snelheid van 6,5 knopen bleek zelfs een brandstof- 
besparing van minimaal 30% realiseerbaar. Naar aanleiding van 
deze resultaten wordt verondersteld dat met dit schip aanzienlijke 
besparingen tot de mogelijkheden behoren. En zeker wanneer 
men bereid is om bij matige wind en bij motor/zeil combinaties hoog 
aan de wind varend een lagere snelheid te accepteren. Het schip is 
uitgerust met een Perkins diesel van 61,8 kW (84 pk) in combinatie 
met een drie-bladige schroef met vaste spoed. Toepassingsge
bied voor dit schip is de passieve visserij, in het bijzonder de 
staande-want visserij.

5.2 Frankrijk
Door ’Ateliers et Chantiers de la Manche' (ACM) is ten behoeve 
van de visserij een catamaran ontworpen met een Flettner rotor als 
windvoortstuwer (5). Dit ontwerp was een van de vele inzendingen 
die werden ingestuurd op een ontwerpprijsvraag omtrent energie
vriendelijke vissersschepen, welke gesponsord werd door de 
Franse overheid. De keuze van het windsysteem bij dit ontwerp

Figuur 4

zou niet serieus genomen zijn, ware het niet dat dit ontwerp 
afkomstig was van de tekentafels van ACM , die reeds een behoor
lijke reputatie genoot en waarvan men wist dat zij hun tijd niet aan 
een project zouden verspillen waarvan zij zelf de levensvatbaar
heid zouden betwijfelen. Volgens de ontwerpers moet dit schip 
gezien worden als het meest economische schip met windvoort- 
stuwing. Bij dit ontwerp ging men van het catamaran concept uit om 
tegemoet te komen aan de vraag naar een zo groot mogelijke 
stabiliteit, bescheiden diepgang en een lage rompweerstand. De 
type keuze van windvoortstuwer vond men daarbij de meest 
geschikte oplossing voor de automatische combinatie regeling 
van wind- en motorvermogen voor een optimale zuinigheid bij 
constante snelheid en achtte men tevens het minst storend voor de 
werkzaamheden aan boord. Het schip is ontworpen voor longli- 
ning, een snelheid van 11 knopen en een bemanning van 11 man.

seerd zijn of worden, dan moet toegegeven worden dat er klaarblij
kelijk een sterk vooroordeel bestaat ten aanzien van de moderne 
zeilprincipes.
Tegelijkertijd zal men een duidelijk onderscheid moeten erkennen 
tussen de zeilenkennis van vroeger en de kennis die men thans 
heeft van moderne materialen en technieken. Voorts dient men er 
vanuit te gaan dat het zeil niet méér is dan een hulpmiddel en de 
besparing die het verschaft dient afgewogen te worden tegen 
arbeid en verandering van werkpraktijk die het gebruik ervan met 
zich meebrengt.

GALLANT RiG-GENERAL L AVOUT
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5.3 West-Duitsland
De Westduitsers hebben drie jaar lang proefvaarten ondernomen 
met een 24 m lange standaard viskotter, de 'Kusten Flsch Kotter 
Freddy’ {zie Fig. 5a) (7). Ten behoeve van de proefvaarten heeft 
men de zeiluitrusting aangepast {zie Fig. 5b). Besparing werd 
gevonden van 0,11 tot 0,18 kW/m2 zeil. Aan absolute brandstof- 
besparing werd 170 kg/dag gehaald, corresponderend met 34% 
bij een snelheid van 9 knopen. Afhankelijk van de factoren 
scheepssnelheid, wind aanbod en effectiviteit van het tuig wordt 
zelfs een besparing van 0,25 kW/m2 zeil verwacht.

5.4 USA
De Universiteit van Zuid Florida heeft drie jaar research verricht 
naar de toepassingsmogelijkheden van het zeil in de visserij (11). 
Hiertoe maakte het onderzoeksteam, geleid door John W. Shortall 
lil, gebruik van de computer en computer-aided-design (CAD) 
programmatuur. Het onderzoek richtte zich voornamelijk op de 
snapper-grouper visserij, daar men van oordeel was dat, wanneer 
zeilhulpvoortstuwlng bij vissersschepen van die visserijtak geen 
economische voordelen kon bewerkstelligen, het onwaarschijnlijk 
zou zijn bij overige typen vissersschepen wel te kunnen. 
Conclusie van dit onderzoek was dat bij de heersende weersom
standigheden in de Golf van Mexico met deze schepen een 
brandstof besparing van 30 tot 40% mogelijk bleek,
Aanbevolen zeiltuig voor deze schepen is van het ongestaagde 
mast type vanwege de minimale hinder die het oplevert bij de 
werkzaamheden aan boord. Voorts is deze zeiluitrusting gebrui
kersvriendelijk, eenvoudig en uitgerust met een minimum aan 
storingsgevoelig gerei.

6. Toepasbaarheid van het zeil: richtlijnen en ontwerpeisen
De ontwerpeisen die gesteld worden aan een vissersschip met zeil 
worden bepaald door taak en werkomstandigheden van het schip. 
De bepalende factoren die door de ontwerpers daarbij in acht 
genomen dienen te worden zijn (9):
a. de visserijmethode die gehanteerd zal worden (passieve of 

actieve),
b. de noodzakelijke werkruimte aan dek,
c. de locatie van de visgronden waar het schip te werk zal worden 

gesteld,
d. de vaartijd (die men bereid is uit te trekken) van en naar de 

visgronden,
e. de weersomstandigheden waaraan het schip zal worden bloot

gesteld,
f. het benodigd vermogen gedurende het vissen,
g. de te verwachten vangst en vangstgrootte alsmede de metho

de van binnenhalen.

h. de hulpvermogens die nodig worden geacht voor:
-  het vissen (winches, kranen, lieren, enz ),
-  navigatiesystemen, communicatiesystemen en watervoorzie

ning,
-  visverwerkingsmachines, koel- en vriesinstallaties,
-  klimaatregeling.

Hoofdfactoren voor de toepassing van het zeil bij een visserijme
thode is de scheepssnelheid die nodig is voor de methode en de 
verhouding tussen enerzijds reistijd van en naar de visgronden en 
anderzijds de duur van het verblijf op de visgronden. Hoe langer de 
reistijd des te rendabeler wordt de toepassing van zeilhulp. Immers 
het zeil brengt zich alleen maar op wanneer er mee gevaren wordt. 
Om de toepassingsmogelijkheden van het zeil voor visserssche
pen nader te belichten is het tevens noodzakelijk de verschillende 
visserijmethoden naar de daarbij behorende vermogens in te 
delen, De verhouding hulpvermogen/voortstuwingsvermogen 
geeft aan voor welke vismethode de meeste besparingen zijn te 
verwachten door toepassing van zeilvoortstuwing. De Fransman 
Paul Fossat geeft voor de verschillende visserijmethoden de 
volgende waarden op (2):

hutpvermogen/voortstuwing visserijmethode
5/100 visserij op tonijn met sleeplijnen

10/100 beugvisserij
10/100 vallen en pottenvisserij
20/100 drijfnetten
20/100 ringzegen op haringachtigen
25/100 purse-seining op makreel en haring

De methode met de laagste coëfficiënt is het gemakkelijkst ’onder 
zeil te brengen’. Met het stijgen van deze coëfficiënt wordt de 
toepassing van windkracht minder rendabel. De door zeilen moge
lijk te leveren opgewekte stuwkracht is slechts voldoende bij 
visserijmethoden met een zeer lage weerstand en dus een zeer 
laag benodigd vermogen (19), zoals het vissen op tonijnachtigen 
met sleeplijnen, daar anders de vissende snelheid niet groot 
genoeg zal zijn. Een andere eis is dat het schip in staat moet zijn om 
een omvangrijke tuigage te voeren, met andere woorden de 
aanvangsstabiliteit en de stabiliteitsomvang moeten voldoende 
zijn omdat anders het hellend moment, dat ontstaat door de wind, 
niet kan worden opgevangen (9, 8, 22).
Zeilschepen moeten als reactie op de windkracht in redelijke mate 
dwarskracht kunnen leveren daar de drifthoek (hoek tussen de 
koers door het water van het schip en de langsscheepse as) 
anders te groot zou worden. Bij zeiljachten wordt hierin voorzien 
door het aanbrengen van een kiel of een zwaard, welke samen met



het roer de dwarskracht levert. Een zeilend vissersschip moet zo 
gebouwd worden dat de bediening van de zeilen het behandelen 
van het vistuig niet belemmert. Oprolbare zeilen genieten de 
voorkeur (zie Fig. 6), daar zij doorgaans gemakkelijk bedienbaar 
zijn (16,24,4,21). Daarnaast leveren rolsystemen de mogelijkheid 
snel zeil te reven bij harde wind.

7. Conclusies en opmerkingen
•  De rol van zeilvoortstuwing zal voor de visserijmethoden die 

veel energie vergen gering zijn. Bij het varen van en naar de 
visgronden zou bij gebruik van zeilen en motor tezamen wel wat 
bespaard kunnen worden.

•  De passieve visserijmethoden, die minder energie vergen, 
lijken meer mogelijkheden te geven voor de hulpvoortstuwing 
met zeilen.

•  De huidige scheepstypen hebben voor zeiltoepassing veel 
beperkingen, omdat zij qua stabiliteit en inrichting niet gebouwd 
zijn op varen met voldoende grote tuigages, terwijl de rompvor- 
men ook niet optimaal zijn voor het bereiken van een redelijke 
snelheid onder zeil.

•  In de nabije toekomst zal zeilvoortstuwing geen aanzienlijke 
bijdrage kunnen leveren aan energiebesparing in de moderne 
visserij. Beter kan men zich dan toeleggen op overige alterna
tieven of de meer energievriendelijke visserijmethoden zoals 
de Deense spanzegenvisserij, de snurrevaadvisserij of het 
gebruik van staande netten.

•  Bij de toepassing van het zeil mag de zeiltuigage geen belem
mering opleveren voor de werkzaamheden aan boord.

•  Een terugkeer naar zeilvoortstuwing zonder hulpvoortstuwing 
is niet realistisch. Voor het manoeuvreren in havens en bij 
windstilte is motorvermogen nodig. Daarnaast vereist de la-

dingbehandeling, de elektriciteitsvoorziening, de klimaatrege
ling, de bediening van de zeilen, enz. energie.

•  De scheepsromp moet zodanig worden ontworpen dat de 
weerstand zo laag mogelijk is. Daarnaast moet hij in staat zijn 
om de dwarsscheepse component van de door de zeilen opge
wekte kracht op te vangen. Hiervoor lijkt een aanzienlijke kiel of 
zwaard noodzakelijk.

8. Nabeschouwing
Verwacht mag worden dat het zeil niet voor een revolutionaire 
doorbraak zal zorgen binnen de moderne visserij. In de kleine 
visserij echter, en met name de passieve visserij, zullen de beste 
mogelijkheden voor de toepassing ervan open liggen. Voorts is de 
algemene veronderstelling dat de derde wereldlanden, waar 
brandstof niet of moeilijk verkrijgbaar is of waarde brandstofprijzen 
zeer hoog zijn en dus het grootste deel van de exploitatiekosten 
innemen, de gebieden zijn waar de onderzoeksresultaten de 
meeste navolging zullen vinden.
In Nederland is weinig onderzoek gedaan naar zeiltoepassing bij 
visserij en koopvaardij. Daar zijn verschillende redenen voor te 
bedenken (26):
•  de reders zijn meer geïnteresseerd in verbetering van de be

staande ontwikkelingen,
•  de huidige malaise doet veel reders naar de korte termijn kijken,
•  een gemis aan grootschaligheid die, bijvoorbeeld in Japan, 

zulke projecten wel mogelijk heeft gemaakt,
•  investeringsvrees voor een project waar men niet unaniem 

enthousiast over is.

Met het weinige onderzoek dat in Nederland is gedaan is overigens 
aangetoond dat de toepassing van hulpzeilen aanzienlijke bespa-

Een ’artist's impression' door G. J. Frans Naerebout van een Eurokotter met Flettner Rotor.

S. en W. -  52ste jaargang -  nr. 7 -  1965 107



ringen kan opleveren. Zo hebben computerberekeningen, uitge
voerd door de werkgroep scheepsbydromechanica van de TH 
Delft onder leiding van professor Gerritsma, aangetoond dat bij 
een viskottervan 23 m bij windkracht 5 B ftde  besparing soms wel 
100% kan zijn.
Om reeds genoemde redenen, zie ook conclusies en opm erkin
gen, zal de toepassing van het zeil geen of nauwelijks navolging 
vinden binnen de moderne Nederlandse visserij. De trend naar 
energiebesparing bij de Nederlandse visserij wordt meer geken
merkt door de tendens naar zwaardere brandstoffen en de toepas
sing van de verstelbare schroef. En zolang men met de huidige 
visserij methoden nog winst kan maken zal van een omschakeling 
op zeil(hulp)voortstuwing vooralsnog geen sprake zijn.
Een en ander moet echter niet opgevat worden als een algehele 
afwijzing van het zeil als voortstuwer. Het lage vermogen dat de 
relatie vormt tussen zeilvoortstuwing en passieve visserij biedt 
voldoende uitdaging en perspectief om verder onderzoek in die 
richting te stimuleren.
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Technical Paper 84/11 -  CALCULATION  
METHOD AND STRUCTURAL DETAILS  
ANALYSIS OF AN LNG/LPG TANKER

by P. J. Latreille.

Since the very beginning, Bureau Veritas 
has been involved in gas tanker design. In 
view of the extremely high degree of safety 
required in the building of methane and gas 
carriers, very complex calculation methods 
have been developed, using largely mod
ern computer facilities.
With the help from its long experience as a 
Classification Society, Bureau Veritas has 
studied simplified procedures to check the 
strength of these ships and to facilitate the 
approval of hull drawings. These proce
dures have, in addition, permitted ship
yards to develop a new design project. 
Mr. P. J. Latreille shows in this technical 
paper, the results of research carried out 
and improvements made by means of a

chart, indicating the steps of design analy
sis. He deals successively with the choice 
of grades steel of estimation of sh ip ’s be
haviour at sea, as well as the arrangement 
of structural details. It concerns both pe
troleum gas tankers (LPG) and methane 
tankers (LNG), whether they are fitted with 
integral membrane tanks or type A inde
pendent tanks.

Technical Paper 84/9 -  INTEGRATED  
TREATMENT O F STATIC AND VIBRA
TORY PHENOMENA O F THIRD 
GENERATION O F CONTAINER VES
SELS LEADING TO VIBRATION AND  
NOISE FREE SHIPS.

by G. Volcy, Mrs. Baudin, G. Andreau,
Mr. Ish and Mr. Abe.

This study is the fruit o f research made on 
third generation containerships built by 
Sumitomo Heavy Industries for MISC

(Malaysian International Shipping Corp.). It 
covers the ship’s dynamic behaviour and 
prepares an inventory of the remedial mea
sures leading to the elimination of vibratory 
phenomena which could be classed into 
four categories. When they affect the entire 
ship, it is impossible to eliminate them by 
modifications of the ship ’s structure. The 
measures to be taken must, on the con
trary, deal with the two sources of excitation 
which are the engine and the propeller.
If the phenomenon affects a big-substruc- 
ture, we could consider changing the shaft 
line by modifying its diameter or the position 
of the bearings. For local vibrations in the 
superstructures, several corrective means 
are used: addition of a pillar, a stiffener or a 
bulkhead.

These technical Papers are published in 
English and available from Bureau Veritas, 
Coolsingel 75, 3012 AD Rotterdam.
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Nijl passagiers cruiseschepen
m.s. Luoxor en Queen Hatshepsut

door D. van der Werf

m.s. Luoxor

Scheepswerf ’A lblas’ te Krimpen a/d Yssel heeft twee dubbel- 
schroef-passagiers cruiseschepen gebouwd welke Damen 
scheepsbouw te Gorinchem in opdracht had van de Egyptische 
Nijl-rederij Pyramids Nile Cruise Co. te Cairo.
Deze schepen zijn in een recordtijd van 7 maanden gebouwd en 
werden in december 1984 opgeleverd. Zij moesten in januari door 
een sluis die deze schepen, in verband met de waterstand van de 
Nijl, alleen in die maand konden passeren. Het ontwerp van de 
schepen was gebonden aan een maximum diepgang van 1,32 m 
en een doorvaarthoogte van maximum 10,00 m bij een diepgang 
van 1,30 m.
De afmetingen van deze zeer luxe schepen zijn:
Lengte over alles 60,00 m
Lengte tussen de loodlijnen 58,50 m
Breedte 11,00 m
Doorvaarthoogte bij 1,30 m. diepgang 10,00 m
Diepgang met 65 ton draagvermogen, zwembad leeg 1,32 m 
Snelheid 19 km/uur
Actieradius 4500 km

Accommodatie
Totaal 79 passagiers, 6 stafleden en 32 bemanningsleden. (117 
personen totaal)

Passagiershutten: 
Onder tussendek 
Hoofddek 
Bovendek 
Bovendek 
Bovendek voor

Staf en bemanning: 
Onder tussendek 
Onder tussendek 
Onder tussendek

5 hutten met 3 bedden
6 hutten met 2 bedden 

22 hutten met 2 bedden
4 hutten met 1 bed 
2 luxe hutten

3 hutten met 8 bedden
2 hutten met 4 bedden
3 hutten met 2 bedden

Eetsalon:
Op het hoofddek achter is de eetsalon met plaats voor 88 perso
nen, 5 tafels langs S.B. en 5 tafels langs B.B. 2 ronde tafels in het 
midden.

Classificatie Lloyd's Register of Shipping/Egypt Auth.
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Sahara EMR-elektroden nu ook voor ketel- en scheepsbouw.

BAHARAI
BREIDT ZICH

UIT \ \

blijven dat 4 to t 5 uur lang. Door de EMR-elektroden in 
een verwarmde koker te bewaren, kunt u zelfs een hele 
werkdag dóórlassen zonder tussentijds drogen!

En dus ook zonder uitval-verliezen. Maar uw 
grootste besparing ligt in de laskwaliteit...

Poreusheid behoort definitief tot het verleden.
De vochtopname van de Sahara EMR-elektrode 

is zo laag, dat elke las absoluut vrij van poreusheid kan 
zijn. Het geringe waterstofgehalte in het lasmetaal sluit 
koudscheuren praktisch uit!

Daarin schuilt uw grootste besparing: 
EMR-elektroden maken definitief een eind aan het kost
bare uithakken en opnieuw vullen. Dit effect wordt nog 
versterkt door het feit dat de las van een EMR-elektrode 
vrijwel geen nabewerking vereist.

De unieke eigenschappen van de nieuwe, 
basische Sahara EMR-elektroden zijn uitvoerig getest

én vergeleken met conventionele typen. De resultaten 
daarvan zenden wij u gaarne op aanvraag toe.
Slechts één ding is nog overtuigender: zelf testen.
De gratis monsters liggen voor u klaar...

PROBEER ZEI
Vraag gratis proef-elektroden aan bij:
Smitweld BV 
Postbus 253 
6500 AG Nijmegen 
Telefoon 080-522911 SMITWELD

Momber»>l the NORWELD C in
Het S m itw e ld  Q A -p ro g ra m m a  is g e k w a lif ic e e rd  d o o r  A S M E , 
V dTU V , EdF (R C C M ), S ta to il, e a



Lounge (hoofddek)
Op het hoofddek voor is een van de twee lounges met een bar. 
Deze lounge geeft plaats aan ongeveer 80 personen. Er is een 
dansvloer, kleuren TV, een discotheek en een bibliotheek.

Receptie
Aan de achterkant van de lounge op het hoofddek is een hal met 
een balie voor de ontvangst van de gasten.

Lounge (zonnedek)
Achter het stuurhuis is een tweede lounge met bar, deze lounge is 
ook voorzien van een dansvloer en een discotheek. In deze lounge 
is plaats voor ongeveer 30 personen. Achter deze lounge is een 
gedeeltelijk overdekt zoRnedek met een zwembad.

Kombuis, proviandruimten en wasserij
Op het onderdek voor de machinekamer is de kombuis gelegen 
waarin een proviandlift naar de eetsalon. Achter de kombuis aan SB. 
zijn de proviandruimten. Aan BB. is de wasserij met linnenkamer.

Stuurhuis
Het stuurhuis is voorzien van een stuurstand bestaande uit een 
’joystick’ en de bediening van de voortstuwingsmotoren. Verder is 
er een magnetisch kompas, een radarinstallatie en een echolood. 
In het stuurhuis is een V.H.F., een brandmeldinstallatie en een 
paneel met alarm indicaties voor de machine-installalie.

Anker/meergerei, stuurmachine en sloepen 
Op het hoofddek voor is een anker/verhaallier geïnstalleerd en op 
het achterdek een kaapstander. Achter op het zonnedek zijn 2 
sloepen geplaatst elk met een cap. van 10 personen, de voortstu
wing is een 10 kW buitenboordmotor. De stuurmachine is elektro- 
hydraulisch en bedient 2 roeren.

Airconditioning en sanitaire installatie.
De firma Heinen & Hopman bv te Spakenburg heeft de airconditio- 
ningsinstallatie en de sanitaire installatie geleverd en gemonteerd. 
Elke hut is voorzien van een 'Carrier' airconditioning unit evenals 
de salons. De units worden gecirculeerd met warm water of 
gekoeld water.
Alle hutten zijn voorzien van een badkamer met WC. Het waswater 
en de vloerspuien worden gescheiden afgevoerd. De WC s zijn 
aangesloten op een vacuum systeem van het fabrikaat ’EVAC’ dit 
is gedaan om het verbruik van zoetwater te  beperken en de 
afvoerleidingen zo klein mogelijk te houden.

Machlne-installatie
In het achterschip en in het voorschip is een machinekamer 
geïnstalleerd. In de achtermachinekamer zijn de volgende werk
tuigen geplaatst: 2 voortstuwingsmotoren fabrikaat GM -  type 16V 
-  71N elk met een vermogen van 350 kW bij 1800 rpm.
Elke motor is gekoppeld aan de asleiding d.m.v. een Reintjes 
vertragingskast, welke de schroeven een toerental geven van 145 
pm.

Drie dieselgedreven generatoren elk met een vermogen van 250 
kVA bij 1500 rpm, fabrikaat GM -  type 12V -  71N. verzorgen het 
elektrisch net. Verder zijn er de volgende pompen, geplaatst: 2 
lens/ballast/algemene dienst pompen, 1 brandstof trimpomp, 1 
smeerolie trimpomp en een hydrofoor installatie met 2 pompen. In 
de machinekamer is ook de waterkoeler voor de airconditioning 
geplaatst en een oliegestookte ketel, de proviand vriesinstallatie 
en een drinkwater bereider met een UV unit en een bacteriologisch 
filter. Er zijn 3 warmwater boilers. Het zoete koelwater voor de 
diesel motoren wordt gekoeld d.m.v. 2 bunkoelers, 1 aan SB. en 1 
aan BB. zijde.
In de machinekamer voor zijn een noodlenspomp en een nood- 
brandbluspomp geïnstalleerd, ook is er een reserve hydrofoor- 
pomp met een warmwater boiler.
Aan SB en aan BB zijn 2 opvangtanken voor het ’EVAC’ systeem; 
een Hamworthy sewage unit is aan BB zijde geplaatst. Ook is er 
een verbrandingsoven voor brandbaar afval.

Elektr'-che installatie
De elektrische installatie, welke verzorgd is door de firma Alewijn- 
se te Nijmegen, wordt gevoed door 3 diesel gedreven generatoren 
elk met een vermogen van 250 kVA 50 Hz. Er is een 220/380 V 
systeem en een noodverlichting systeem van 24 V.
Er is een telefoon systeem en een omroep systeem geïnstalleerd, 
ook is er in de lounges een discotheek sterio cassette installatie 
aangebracht.

Betimmering en meubilering
De betimmering en meubilering als ook de stoffering is zeer 
degelijk uitgevoerd door de Firma De Ruiter uit Hardinxveld. Men 
heeft voor materialen gekozen welke gemakkelijk te onderhouden 
zijn hetgeen van groot belang is voor dit soort schepen.
De eetsalon is boven de achtermachinekamer, en voorzien van 
een zwevende vloer; hierdoor is het geluid lager dan 73 dBA. In de 
hutten is het geluid niet boven de 55 dBA, ook is dit het geval in de 
receptie en de bar. Op het zonnedek en om het zwembad is 
kunstgras aangebracht. Dit geeft een prettige aanblik. Naast de 
receptie is een kapsalon voorzien van alle nodige apparatuur en 
zeer smaakvol gedecoreerd. Voor de bemanning is er naast de 
keuken een kleine eetsalon/recreatieruimte ingericht.

Nawoord
Het eindresultaat van deze mooie schepen en de korte bouwtijd 
was alleen mogelijk door een goede coördinatie, betrouwbare 
onderaannemers en leveranciers van onderdelen. Hier is geble
ken dat een goede samenwerking een goed resultaat geeft. De 2 
schepen werden door Dockexpress naar Egypte gebracht.
De werf heeft opnieuw een opdracht van Damen ontvangen voor 
de bouw van een Supplyschip voor Egyptische rekening.

0 1 2 6 7 8 9 10 n

Algemeen plan zijaanzicht

Avelingen West 20 
P O Box 400
4200 AK Gorinchem/Holland

Tel. 311830.39911* 
Telex: 25335 Damen NL
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Windvoortstuwing voor koopvaardijschepen

Een Russische versie
De Russen, die altijd al een levendige be
langstelling voor de grote zeilvaart hadden 
in verband met opleiding van koopvaardij- 
en visserijpersoneel, experimenteren met 
geavanceerde windvoortstuwingsappara- 
tuur voor schepen. Naast hun belangstel
ling voor het Duitse DYNA-project, hebben 
zij ook interesse voor de Flettner Rotor.
In het vakblad 'Morskoy Flot’ (koopvaardij, 
visserij e.d.) stond een artikel over het uit
rusten van een serie kleinere tankers met 
een gecombineerde windvoorstuwings- 
installatie, bestaande uit twee Flettner roto
ren en een geavanceerd zeil van het 
DYNA-lype.
In navolging van het Japanse windvoort- 
stuwings-project ontwierpen de Russen 
een soortgelijke opstelling met twee be
trekkelijk kleine rotoren aan stuur- en bak
boordzijde waartussen op enige afstand 
het automatisch computer-bestuurde zeil 
bevestigd was.
Alles werkt compleet onafhankelijk van el
kaar; vraagt geen extra mankracht en geeft 
drievoudige zekerheid bij een eventuele 
'break-down' situatie.
De installatie is als ’UNIT' zeer eenvoudig 
op te stellen en neemt niet meer plaats in 
dan een boordkraan. Deze 'windvoortstu- 
wer' heeft een stuwkrachtvermogen van
4,2 ton, bij een windsnelheid van tien meter 
per seconde en een scheepssnelheid van 
dertien mijl. Dit betekent zevenhonderd pk 
voor de totaalset; zeil plus twee rotoren, 
De opstelling van twee van deze wind- 
elementen op een vijfduizend tons tanker 
(Fig. 1) produceert 1550 pk; hetgeen vier 
en vijftig procent van de beschikbare die-

Fig. 1. Russische rotor-zeil-wind-voortstu- 
wing (tanker 5000 TDW)

Alleen windvoortstuwing levert een vaar- 
snelheid van elf mijl per uur op. 
Windtunnel-test voor deze windinstallatie 
begon in 1980 door het Leningrad-lnstituut 
voor transport te water.
De windopstelling maakt op bijzonder goe
de wijze gebruik van sterke en matige w ind ; 
de rotoren voor de sterke wind; het zeil voor 
matige en lichte wind.

Een Franse versie
De Fransen hebben door het Cousteau- 
Calypso ll-project aan de verdere Flettner- 
rotor ontwikkeling een extra dimensie toe
gevoegd en gooien hoge ogen naar een 
economisch en ecologisch verantwoorde 
vorm van ROTOR-windvoortstuwer; waar
bij de rotor niet meer tegen de wind in 
rondgedraaid wordt, maar wel in de wind 
gesteld wordt.
Door lange windspleten en een stroomlijn- 
vormige afsluiter hebben zij een ROTOR- 
variant ontwikkeld (Fig. 2) die slanker, lich
ter en veel meer handelbaar is als de oor
spronkelijke Flettner Rotor.
Een enorme verbetering; niet zo verwon
derlijk echter; in de zestig jaren na de Flett- 
ner-schepen is er wel een en ander veran
derd op het gebied van aërodynamica, 
technologie en materialen.
Ook de Russen werken aan een dubbelro- 
tor met tussenliggend DYNA-SAIL in de 
vorm van een automatische dekinstallatie 
hulpzeil, een concurrent voor het Japanse 
Rigid-Sail.

door G. J. Frans Naerebout*

S C H E E P V A A R T
„ R O T  O  R - A A N  DR IJ V  I N G

Fig. 2.

De Fransen gaan echter verder met een 
combinatie van rotoren en 'multi-huH' 
scheepsvorm; waarvan de MOULIN è 
VENT een proefschip voor de CALYPSO I! 
(Fig. 3) een voorloper is.
Het wordt echt tijd dat in ons land in de 
richting van windhulp-voortstuwing voor 
schepen iets gebeurt, willen we niet hope
loos achterop geraken; de moderne rotor 
biedt hiervoor een perspectief.

.A R T IST  IM PR E S S IO N  

G .J. FRANS N A E R E B O Li

W I N D

Rotor stam o
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JOHNSON 
WERKMOTOREN

Johnson levert nu ook speciale 
werkmotoren afgestemd op de eisen van de beroepsgebruiker.
Dat betekent lagere exploitatiekosten 
voor uw varend materieel en hogere bedrijfszekerheid.

Vlotte onderdelenvoorziening kennen 
onze afnemers al meer dan 60 jaar 

evenals het wereldwijde netwerk van 
JOHNSON service specialisten.

Vraag specifikaties voor werkmotoren 
met schroefasvermogen tussen 5 en 

105 kW bij:
Outboard Marine Nederland B.V. 
Flevolaan 13,1382 JX WEESP. Tel.: 02940-15259, Telex: 12068.

J o h n s o n
S U /7 E N S D O R O M O T D R H N  I

KEMA: ook voor 
corrosiepreventie

JJKE

N.V. KEMA
Afdeling Scheikundige 
Beproevingen en Adviezen

Utrechtse weg 310, 
Postbus 9035,
6800 ET ARNHEM, 
Telefoon (085) 562983.
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JAN VERHAAR

Fabrikant van OMEGA boegschroeven 

leverbaar in diverse typen, met diverse dieselmotoren 

(ook gereviseerde motoren)

Int. tel. 071 - 15 37 00, b.g.g. 17 26 31 

Rhijnhofweg 12 - 2342 BB Oegstgeest

ONTDEK DE KWALITEIT EN 
DE VERRASSENDE VEELZIJDIGHEID...

GM

distributor detroit diesel allison Avelingen West 15 - 4202 MS GORINCHEM HOLLAND - Telefoon 01830-34400*

swnff ohdb««"
*  n  A T i F  Steeds voorradig:
R E i A * *  Goede gebruikte en/of

gerevideerde motoren.
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t NEDERLANDSE VERENIGING VAN 
TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED

(Netherlands Society of Marine Technologists)

Programma van lezingen en evenementen In het seizoen 1984/1985
DE INTRODUCTIE VAN PANTSER- 
SCHEPEN IN NEDERLAND, GEZIEN IN 
TECHNISCH EN HISTORISCH PER
SPECTIEF**
door Dr. Ir. J. M. Dirkzwager, Min. van
Defensie. Den Haag
wo. 17 apr. ’85 Amsterdam.

NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN 
BRANDSTOFBEHANDELING EN ZEE
WATER VERDAMPERS*
door G. J. Bruinsma, Alfa Laval N.V., 
Amstelveen
dl. 16 apr. '85 Groningen; 
do. 18 apr. '85 Rotterdam.

SHELL TANKERS PRODUKT 
SCHEPEN
-  Ontwerp uitgangspunten
-  Technische systemen en uitrusting.

VERENIGINGSNIEUWS 

In memoriam

Ir. A. M. Avéres
Op 18 maart 1985 overleed te Hengelo op 
80-jarige leeftijd de heer ir. A. M. Avéres, 
oud-directeur van de Verenigde Machine
fabrieken Stork NV.
De heer Avéres, die ruim 35 jaar lid van 
onze vereniging was, was Ridder in de 
Orde van de Nederlandse Leeuw en Offi
cier in de Orde van Oranje Nassau.

H. C. A. Evelaar
Op 19 maart 1985 overleed te Soest op 77- 
jarige leeftijd de heer H. C. A. Evelaar, oud- 
leraar aan de Kweekschool voor de Zee
vaart te Amsterdam.
De heer Evelaar was bijna 26 jaar lid van 
onze vereniging.

A. de Koek
Op 20 maart 1985 overleed te Den Haag op 
56-jarige leeftijd de heer A. de Koek, Chef 
inkoop en Scheepsinventaris T.D. Hol- 
landsche Aanneming Mij. te Rijswijk,
De heer De Koek was ruim 28 jaar lid van 
onze vereniging.

CLUBNIEUWS
Dinsdag 12 maart j.l hebben een 40-tal 
leden deelgenomen aan het 'CAPTAIN's 
DINNER' in Groot Weena.
Na een geslaagde borrel, waarbij de vere
niging een drankje aanbood, gingen we 
aan tafel om te genieten van een door de 
heer Weyenhove en zijn staf werkelijk 
voortreffelijk verzorgde maaltijd. De stem-

door: de heer M. A. Busker. Directeur en de 
heer L. P. A. de Winter, Technical dept. 
Shell Tankers B V. te Rotterdam 
do. 18 a p r . '85 Vlissingen.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
wo. 24 apr, '85 Vlissingen.
Zie inlegvel.

KANSEN EN BEDREIGINGEN VOOR DE 
NEDERLANDSE SCHEEPSBOUW**
door K. Fibbe
do, 2 mei '85 Rotterdam.

NB

Dit programma zal In de komende maan
den worden aangevuld en eventueel ge
wijzigd.
* Lezingen In samenwerking met de

ming werd nog verhoogd toen eerst door 'A. 
de Jong T. H.’ en later door 'Rollo' een 
biertje werd aangeboden.
Stemmen gingen op om iedere maand een 
dergelijke gezellige avond te organiseren 
en in overleg werd besloten om op dinsdag 
23 april a.s. een ’mosselavond’ te geven. 
Voor deze avond, waarbij u ongetwijfeld 
genieten kunt van de Zeeuwse roem, kunt u 
zich vóór 19 april a.s. opgeven bij de club- 
commissie of het algemeen secretariaat. 
Evenals de vorige maal de borrel vanaf 
17.30 uur en om ongeveer 19.00 uur de 
mosselen.

Ballotage

Voorgedragen voor het GEWOON LID
MAATSCHAP:

ING. P. W. J. BECK
Hoofd afdeling Scheepsmachinebouw 
Kon. Mij. 'De Schelde', Verdilaan 87, 4384 
LD Vlissingen
Voorgesteld door J. G. Burlage 
Afdeling: Zeeland

A. G. G. VAN DEN BERG 
Technisch Expert H. A. Van Ameyde
B.V.
Verl. Oudejaarsweg 8, 3224 AP Hellevoet- 
sluis
Voorgesteld door L. Roest 
Afdeling: Rotterdam

ING. C. VAN DEN BRINK 
Directeur Van Ingen Pijpwerken Amster
dam B.V.
Kerkstraat 54, 2441 CD Nieuwveen

Netherlands Branch van het Institute of 
Marine Engineers.
** Lezingen In samenwerking met de 
Sectie Scheepstechniek van het Klvl en 
het Scheepsbouwkundig Gezelschap 
’William Froude’.
1. De lezingen in Groningen worden ge

houden In Café-Restaurant 'Bosch- 
huis', Hereweg 95, Groningen, aan
vang 20.00 uur.

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

3. De lezingen in Rotterdam worden ge
houden in de Kriterionzaai van het 
Groothandelsgebouw, Stations
plein 45, aanvang 20.00 uur.
Vooraf gezamenlijk aperitief en 
broodmaaltijd In de Wijnkelder, aan
vang 18.00 uur (Deelname opgeven 
tel. 010-762333).

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

Voorgesteld door J. T. Wurtz 
Afdeling: Amsterdam

W. J. DUKE
Electrical Engineer Surveyors Lloyd's 
Register of Shipping 
Zuiderstraat 244, 2611 SL Delft 
Voorgesteld door Ing. L, O. Jonker 
Afdeling: Rotterdam

W. GOEMANS
Hoofd onderwijszaken D. G. Scheepvaart 
en Mar. zaken
Oudenhoflaan 10, 2341 LH Oegstgeest 
Voorgesteld door D. Bakker 
Afdeling: Rotterdam

K M. GORTER
Nautisch Expert Scheepvaart Inspectie 
Keuningsweg 1, 9367 TB De Wilp 
Voorgesteld door Ing. J. Verhek 
Afdeling: Groningen

H. J. J. JANSSEN
SWTK HTS struct. Van Ommeren Shipping
B.V.
Schout bij Nacht Doormansingel 12 A, 
6981 EB Doesburg 
Voorgestetd door P. A. Luikenaar 
Afdeling: Rotterdam

J. W. KEESMAAT
Procuratiehouder H. A, v. Ameyde B.V. 
Ruysdaellaan 3, 2951 PM Alblasserdam 
Voorgesteld door L. Roest 
Afdeling: Rotterdam

J. LOBBEZOO
Hoofdwerktuigkundige T. D. Cosmos
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Dredging, Hoek v. Holland 
Verdistraat 10, 4614 BK Bergen op Zoom 
Voorgesteld door A. E. van Dodeweerd 
Afdeling: Rotterdam

J. NIEUWENHUIS
Technisch Expert H. A. v. Ameyde B.V. 
Kometenlaan 25, 4624 CP Bergen op 
Zoom
Voorgesteld door L. Roest 
Afdeling: Rotterdam

P. J. VAN DEN OUDEN
Plant engineer
J. W, Schuurmanstraat 67,
4357 EH Domburg
Voorgesteld door K. P. M. den Boogert 
Afdeling: Zeeland

f. E. POELMAN
SWTK Janszoon Maritiem B. V., Harmelen 
Van Spilbergenstraat 146 I, 1057 RP Am
sterdam
Voorgesteld door S. J. Kuiper 
Afdeling: Amsterdam

G. S TA M
S W TK  Holland Amerika Lijn, Rotterdam 
Ellemeetplein 31, 3232 XG Brielle 
Voorgesteld door P. C. de Haan 
Afdeling: Rotterdam

C. STERK
wnd Directeur Ac. Naut. Onderwijs Rot
terdam
Oosteinde 50, 3466 LB Waarder 
Voorgesteld door C. W. de Waal 
Afdeling: Rotterdam

ING. G. TISSINK
Scheepsbouwkundig ing. G.N.L. Marine 
Consultancy te Sharjah UAE 
Saenredamstraat 3 rood,
2021 ZM Haarlem 
Voorgesteld door J. K. van Dijk 
Afdeling: Amsterdam

C. WAGENMAKER
Project coordinator Stork Servex, H. I. 
Ambacht
Uranusstraat 62 A, 3204 XT Spijkenisse 
Voorgesteld door P. A. Luikenaar 
Afdeling Rotterdam

Voorgesteld voor het JUNIOR LIDMAA T- 
SCHAP:

P. H. M. BARENDSE 
Student HTS Dordrecht afd. S. 
Serijnenhof 14, 2641 MZ Pijnacker 
Voorgesteld door ir. M. Huisman 
Afdeling: Rotterdam

G. J. DE BOER
Student Hogere School voor SWTK’n Rot
terdam
Egergaard 32, 3206 PD Spijkenisse 
Voorgesteld door P. A. Luikenaar 
Afdeling: Rotterdam

A. J. J. M. VAN OORSCHOT 
Student HTS Dordrecht afd. S. 
Dahliastraat 91, 4921 LE Made 
Voorgesteld door ir. M. Huisman 
Afdeling: Rotterdam

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

OVERZICHT VAN HET BESTAND VAN LEDEN, BELANGSTELLENDEN EN BEGUNSTIGERS

A. Mutaties In 1984 
stand per 1 januari 1984
Wijziging lidmaatschap
Toegetreden
Overleden
Beëindiging lidmaatschap 
Royementen

Totaal

2.388

134
. / . 22 
. / . 78 

8

Gewone
leden

2.014
21
96

. / .  21 

. / .  59 

. / .  6

Junior-
leden

118
. / .  21 

25

. / .  4 

. / .  1

Belang
stellenden

108

1
. / .  1 
. / .  6

Begun
stigers

148

12

. / .  9 

. /  . 1

Stand per 1 januari 1985 2.414 2.045 117 102 150

1 -
B. Specificatie 
naar afdeling
Gewone leden 
Junior leden

Totaal 
1-1984 1-

2.014
118

1-1985

2.045
117

Afdeling Rotterdam Afdeling Amsterdam  
1-1-1984 1-1-1985 1-1-1984 1-1-1985

1.357 1.363 400 396 
92 90 11 12

Afdeling Groningen 
1-1-1984 1-1-1985

167 188 
15 13

Afdeling Zeeland  
1-1-1984 1-1-1985

90 98 
2

Totaal leden 2.132 2.162 1.449 1.453 411 408 182 201 90 100
Belangstellenden 108 102 84 80 10 9 14 13
Begunstigers 148 150 118 118 5 5 24 25 1 2

Totaal 2.388 2.414 1.651 1.651 426 422 220 239 91 102

Toegekende prijzen aan afgestudeerden in 1984

T.H., Delft ƒ 2,000
Maritiem Instituut De Ruyter, Vlissingen 1.000
H.T.S., Dordrecht 2.000
H.T.S., Haarlem 2.000
Noordelijke Academie voor Scheepvaart en

Techniek Abel Tasman’, Delfzijl 1.000
Inst, voor Hoger Techn. en Nautisch Onderwijs,

Amsterdam 1.000

Hogere School voor SWTK’n, Rotterdam 1.000
Nautisch College 'Noorderhaaks', Den Helder 1.000
Hogere Zeevaart School 'Willem Barentz’,

West-Terschelling 1 000

Totaal ƒ 12.000

116



euro-blast Ini HOLLAND ROERPROPELLER
voor optimale manoeuvreerbaarheid

W ordt succesvol 
toegepast voor o.a

veerponten 
passagierschepen 

binnenschepen 
kraanschepen ^  

drijvende bokken 
sleep- en duwboten 

reinigingsvaartuigen 
patrouillevaartuigen

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
m achinefabriek en handelsondem em ing

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

gassen 
lastechniek

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

INGENIEURSBURO
MULDER

designers of 
patrol boats

Naval a rch itec ts , m a rine  eng ineers, co n su lta n ts , surveyors

P O . Box 444 - 4200 AK G orinchem  - H o llan d  
Tel. 01830-35711 - Te lex 25677

A  9



„Laatst las ik nog een bestek, 
waarbij in de makerslist AEG- 
TELEFUNKEN or equivalent’ 
ontbrak”

„Dan was dat zeker nog op een 
perkamentrol geschreven...”
Inm iddels is het in 
scheepvaartkringen een 
goede gewoonte geworden 
bijtijds kontakt op te nemen 
metAEG-TELEFUNKEN.

De Afdeling Scheepsbouw  
is wereldw ijd  toon
aangevend op het gebied 
van:

AEG-TELEFUNKEN Nederland N V. Marine Service, Rijnhaven N Z. 45, Postbus 5115, 3008 AC ROTTERDAM, Tel.: 010-855644 / 206611 (builen kantoortijd) - Telex 28822.

. Systeem engineering 

. Energie 
-Autom atisering 
-Com m unicatie
- Data-processing 
-M eettechnieken
- Kabeldoorvoeringen met A60 - eert. 
»Technische services 
-Turn-key-pro jecten
- Diversen A E G

PATTJE SHIPYARDS
Telephone 05904-1541 
Telex 53316

A 10
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Ballastmateriaal en contragewichten voor:
BRUGGEN - MOBIELE KRANEN - OFFSHORE OBJEKTEN - ENZ

NIMETA B.V. - 3350 AB PAPENDRECHT
POSTBUS 86 (RIETGORSWEG 5) - TEL (078) 157 222 (8 lijnen) - TELEX 20513

NORWINCH
HYDRAULISCHE LIEREN

TENFJORD
HYDRAULISCHE STUURMACHINES

AFA
PNEUMATISCHE EN MECHANISCHE 
AFSTANDBEDIENINGEN

SERVICE EN REPARATIE AAN 
HYDRAULISCHE SYSTEMEN

a fa
U versch ieses traa t 2 
3112 HG S ch iedam

te le foon  010 - 26 62 4 4 -  2 6 1 2  27 
O ve rsch iesestraa t 28

I te lex 24186 
te le fax  010  - 26 42 98

Rondgat-kotteren tot een diameter van 5 meter 
Langsgat-kotteren tot een lengte van 20 meter

W olfa rd  & W esse ls b .v. te  G ro n in g e n  
le v e rt g e s p e c ia lis e e rd e  b e w e r
k in g e n  te r  p lekke .

H e t v la kke n  en  ko tte re n  van  
m o n ta g e fle n z e n  to t 0  5 m e te r en  het 
in  lijn  b o re n  to t 20  m e te r la n g  van

la g e rb u s s e n  vo o r o n d e r  m ee r 
s ch ro e fa sse n , roe ren , b ru g g e n  e tc . 
z ijn  van  d ie  s p e c if ie k e  b e w e rk in g e n  
d ie  W o lfa rd  & W e sse ls  o ve ra l kan  
u itvoe ren .
W o lfa rd  & W es s e ls
S te rk  in g e s p e c ia lis e e rd  w erk

un/7w nn
VJU VJO

W olfard  & W essels  bv
duinkerkenstraat 40, 9723 bt groningen 
tel. 050-184420, telex 53650

LUCHTKOMPRESSOREN
KAPACITEIT:
VAN
1 0 -1 5 0  rrvVh 
30 bar.

•  FUNKTIONEEL

•  BETROUW
BAAR

•  EENVOUDIG 
ONDERHOUD

•  ELKE KLASSE

WIJ BOUWEN COMPRESSOREN DIE ONDER 
MOEILIJKE OMSTANDIGHEDEN HET HOOFD 
KOEL WETEN TE HOUDEN.___________________
•  ALTIJD ELK ONDERDEEL IN VOORRAAD
•  LUCHT EN WATERGEKOELD
•  WERELDWIJDE SERVICE

VAN DUIJVENDIJK 
ROTTERDAM b.v.
w aa lhaven  p ie r 8, o ph em e rts tra a t 98,
3 0 8 9  JE R O T T E R D A M
T el.: 01 0  29 39 55 T e lex : 28260 d en o  nl



U wilt toch zeker ook een bank 
die alle zeilen bijzet?

Soms zijn financiële zaken zo specifiek dat 
lang niet elke bank goed genoeg is.

En het is treffend dat veel ondernemers 
de HBU weten te vinden.

Een alerte handelsbank met korte lijnen, 
soepele procedures en diepgaande kennis.

Arbitrage en eurovaluta, internationale 
transacties en documentaire kredieten, 
financiering van export en goederen -  bij de HBU 
zijn het specialiteiten van elke dag.

Net als de persoonlijke stijl waarin wij u 
begeleiden.

H :U
HOLLANDSCHE BANK-UNIE N.V.

Herengracht 434-440, 
1017 BZ Amsterdam, 
Telefoon 020-292226.

Coolsingel 104,
3011 AG Rotterdam, 
Telefoon 010-307911.

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


