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40 JAAR GELEDEN...
- In deze week wordt overal in Europa het
feit herdacht, dat 40 jaar geleden een einde
kwam aan de Tweede Wereldoorlog, al
thans op het westelijk halfrond. Met het
tekenen van de capitulatie door Duitsland
werd een periode afgesloten van grote el
lende en verwoesting, die zijn weerga in de
geschiedenis tot dan niet had gevonden en
alom vaak onherstelbare schade had toe
gebracht aan cultuur en samenleving. Met
zinloze vernieling en verbeten wraakzucht
hadden de wederzijdse strijdmachten een
spoor van verderf getrokken, daarbij de
burgerbevolkingen opofferend aan meest
al machteloze woede-uitbarstingen en ver
geldingsmaatregelen.
- Weerstand biedend aan de neiging een
wetenschappelijk verantwoord overzicht te
geven van de oorlogsjaren met hun gevol
gen voor scheepvaart en scheepsbouw in
ons land willen wij ons beperken tot datge
ne wat uit de in die periode verschenen
edities van Schip en Werf tot ons komt, ook
over wel en wee van de 'Vereeniging van
Technici op Scheepvaartgebied’, zoals zij
toen nog heette. Niet alleen zou een histo
risch overzicht een diepgaande bronnen
studie vergen, maar wij achten dr. L. de
Jong en andere historici daartoe beter toe
gerust, en de ruimte in ons tijdschrift te
beperkt.
- Uit de omvang, de inhoud en de uitvoe
ring van Schip en Werf in de jaren 19401945 valt af te lezen hoe de bedrijvigheid,
de materiële voorzieningen en de politieke
invloed van de bezettingsmacht geleidelijk
veranderden en dat bepaald ten kwade:
- In de jaargang 1940 was tot het nummer
van 10 mei nog niets aan de hand; wél werd
regelmatig melding gemaakt van verloren
gegane scheepstonnage, waarbij de sche
pen met naam en toenaam werden ver
meld, met opgave van nationaliteit en wijze
van ondergang: ontploffing', tot zinken ge
bracht’, 'op mijn gelopen', vijandelijke ac
tie’, op strand gezet’ en dergelijke.
Van de Nederlandse tonnage bevond zich
in de meidagen ca. 95% buiten de territoria
le wateren. Van begin sept. 1939 tot half
mei 1940 zijn in totaal 30 Nederlandse
schepen met ca. 90.000 brt. verloren ge
gaan, waaronder als bekendste te noemen
zijn: de 'Arendskerk' (Ver. Ned. Scheep-

vaartmij.); de Simon Bolivar (Kon. Ned.
Stoomboot Mij ); de Sliedrecht (Phs. van
Ommeren); de 'Rijnstroom' (Holl. Stoom
boot Mij.) en de Ameland' (Stoomv. Mij.
Rotterdam).
Na de capitulatie op 14 mei 1940 was het u it
met deze veelal uit geallieerde bronnen en
directe meldingen door de betroffen rede
rijen afkomstige berichtgeving. Wel vinden
wij die eerste maanden regelmatig meldin
gen in Schip en Werf omtrent via het Roode
Kruis ontvangen berichten van door een
scheepsongeval omgekomen’ zeelieden.
Tot en met het op 10 mei uitgekomen num
mer verscheen Schip en Werf op gegla
ceerd kunstdrukpapier met 12 tekstpagi
na's. Tengevolge van de oorlogshandelin
gen konden de nummers van 24 mei en 7
juni niet verschijnen, aangezien het club
gebouw, het secretariaat en het archief van
de Vereniging op het Westnieuwland nr. 12
bij het bombardement van 14 mei verloren
waren gegaan. Gelukkig was de drukkerij
van de Uitgever, M. Wyt & Zonen aan de
Pieter de Hoochweg (waar deze ook thans
nog is gevestigd) onbeschadigd gebleven,
zodat op 21 juni het tijdschrift weer kon
verschijnen, met de volgende mededeling
op de titelpagina:

Aan onze Abonné's en
Adverteerders.
Door de wereldschokkende gebeurtenis
sen, welke in de laatste weken in Europa
plaatsvonden en elkaar met verbijsterende
snelheid opvolgden, is ook ons vaderland
en in het bijzonder Rotterdam zwaar ge
troffen.
Eerbiedig gedenken wij hier de zelfopoffe-
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ring van hen, die getrouw waren tot in den
dood.
Talrijk en energiek zijn de pogingen tot
wederopbouw, Wij zijn nu eenmaal geen
volk om bij de pakken neer te zitten en op de
scherven te staren. De Hotlandsche geest
van stoere werkkracht en taai volhardings
vermogen zal nieuwe scheppingen tot
stand brengen, waar oude verloren gingen.
Zoo is het ook het doel van redactie en
uitgevers van 'Schip en Werf’ om in dit
tijdschrift den geestelijken wederopbouw
ter hand te nemen. Op allerlei gebied zullen
technische problemen opgelost moeten
worden en voor zoover deze op scheeps
bouwkundig en werktuigkundig terrein lig
gen, hopen wij in onze kolommen aan die
oplossing mede te werken.
Het was niet mogelijk de nummers van 24
Mei en 7 Juni te doen verschijnen, doch wij
hopen van heden a f regelmatig met de
uitga ve van Schip en Werf' te kunnen door
gaan.
Redactie en uitgevers
Het tijdschrift werd weliswaar nu gedrukt op
ongecoat papier van een duidelijk mindere
kwaliteit, doch voorlopig, tot eind 1941,
bleef de redactie de beschikking houden
over 12 tekstpagina's.
De vereniging vond reeds op 15 juni 1940
op Eendrachtsweg 19 een nieuwe behui
zing voor de clubzaal, met een horecavergunning op naam van de N V. Techni
sche Scheepvaart Club. Het secretariaat
ging voorlopig naar het woonhuis van de
heer G. Zanen aan de Bergschelaan, waar
ook de redactie van Schip en Werf onder
dak vond, totdat beide in mei 1941 - dus
een jaar later! - konden worden gevestigd
op Eendrachtsweg 37,
De inhoud van het tijdschrift begon al spoe
dig meldingen te bevatten van toenemen
de bemoeienis met het bedrijfsleven van de
zijde der bezetters. KapitSn-leutnant Christiansen werd aangesteld als commissaris
voor Zee- en binnenscheepvaart onder Ne
derlandse vlag. Oorlogsschade aan bin
nenvaartschepen moest worden geregi
streerd in het beursgebouw te Rotterdam.
Het goederenverkeer tussen Nederland,
Duitsland, de Scandinavische landen en
de Randstaten moest worden gestimu
leerd. Oproepen verschenen voor hero
riëntatie, nu er een 'nieuw hoofdstuk in de
geschiedenis van mensheid en samenle
ving was aangevangen’ (C. Vermey in
'Coördinatie en Coöperatie?' in S. en W.
van 5 juli 1940.
Hoewel dergelijke artikelen een wat vieze
smaak in de mond doen ontstaan, moet
worden bed? ,'’ t dat door opname in het
tijdschrift weii.v,ht erger is voorkomen en
invloed van NSB- of Duitse zijde op de
inhoud en op de samenstelling van de re
dactie afgewend is kunnen worden gedu
rende de gehele oorlog. Het is achteraf
gezien verrassend te constateren, dat re
gelmatig berichten over de scheepsbouw
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in met name ook USA en Engeland ver
schenen, uit vaak via Zweden en Portugal
verkregen tijdschriften, ook uit Duitse bron
nen. Totdat op 7 dec. 1941 de Ver. Staten in
de oorlog werden betrokken was dit uiter
aard niet zo riskant, doch ook daarna wer
den de lezers regelmatig geïnformeerd
over maritieme zaken, zoals de enorme
oorlogsproduktie van standaardschepen
in de USA, In het nummer van 21 juli 1944
werd b.v. het complete bouwprogramma
voorde periode 1 juli 1944 t/m 30 juni 1945,
met alle aantallen scheepstypen, gedetail
leerd vermeld.
Toch werd de inhoud van Schip en Werf
qua nieuwsvoorziening steeds meer aan
gewezen op Duitse bronnen en werd deze
meeren meer gewijd aan onderwerpen als:
binnenvaart, overheidsmaatregelen t.a.v.
materiaalvoorziening, roep om samenwer
king en versobering bij de ontwikkeling van
standaardontwerpen voor vlootherstel na
de oorlog. Werven hadden, evenals de
technische diensten en nieuwbouwbureaus van de rederijen, hier alle gelegen
heid voor en hebben ook plannen ontwik
keld, die echter geen van alle tot uitvoering
zijn gekomen. Indien de rederijen er al be
langstelling voorgehad zouden hebben, de
deplorabele toestand van de leeggeroofde
en min of meer verwoeste werven zouden
de verloren gegane tonnage niet op korte
termijn kunnen hebben vervangen. Deze
vervanging zou onder leiding van- en be
middeling door de overheid worden gerea
liseerd door aankoop van vele overtollig
geworden Liberties en Victories van de
USA.
- In juni 1941 verschenen berichten over
de bouw aan de Rochussenstraat van een
nieuw Maritiem Museum 'Prins Hendrik' en
een Nieuw Nationaal Instituut voor
Scheepvaart en Luchtvaart, die beide bij
het bombardement verloren waren ge
gaan. Nog in de oorlogsjaren zijn deze aan
elkaar grenzende gebouwen gereedgeko
men. In een deel van het laatstgenoemde is
het secretariaat van de Vereniging een
aantal jaren gevestigd geweest, totdat bei
de in 1979 aan slopershanden ten offer
vielen: hun was blijkbaar geen lang leven
beschoren!
- Begin september 1941 werd gemeld, dat
de Nederlandse werven over het algemeen
nog goed van opdrachten voor zeesche
pen waren voorzien: kwamen deze echter
gereed, dan werden zij door de bezetters
gerekwireerd en meestal voor oorlogsdoel
einden geschikt gemaakt, b.v. als Sperr
brecher voor het opruimen van magneti
sche mijnen.
Bij de binnenvaart stond de brandstofschaarste voorop; ruime aandacht werd
gewijd aan ombouw van dieselmotoren
voor het gebruik van houtgas als brandstof.
De overheid vaardigde een oekase uit,
waarbij binnenschepen, die op beurtlijsten
waren ingeschreven ingevolge de wet op
de evenredige vrachtverdeling, voor om

bouw op houtgas in aanmerking kwamen
met huurkoop van de houtgasgenerator
Als deze goed werd verzorgd en gebruikt,
werden de afbetalingstermijnen ge
schonken!
Ook bleven discussies over stoom- of motorinstallaties voor zeeschepen en over
lassen of klinken de aandacht vragen, en
het in de crisisjaren zo actuele onderwerp
'Economisch varen' werd uitvoerig behan
deld, maar dan nog geheel toegespitst op
stoomschepen!
- De papierschaarste begon echter in
1942 toe te slaan: tijdelijk moet S. en W. 1 x
per 4 weken uitkomen (in juli, aug. en sept.)
en de omvang ging in oktober terug van 10
naar 8 tekstpagina's.
- Kort nadat het secretariaat was geves
tigd aan de Eendrachtsweg werd op 11 juli
1941 door de Duitsers, ijverig geholpen
door de NSB, de vereniging opgeheven,
zonder opgave van redenen en met inbe
slagneming van alle bezittingen. Enige ma
len is van NSB-kant getracht één van de
bestuursleden er warm voor te maken als
'leider' voor de vereniging op te treden,
waarna deze haar werkzaamheden ter
stond zou mogen hervatten, gelukkig zon
der succes!
- De omvang van Schip en Werf werd,
naarmate de oorlog voortschreed, steeds
kleiner. Van 10 pagina's nog in 1942 ver
minderde deze in 1943 via 8 naar 6 in
augustus, totdat met ingang van 1 septem
ber 1944 het minimum van 4 pagina’s per
editie werd bereikt.
- Met geen woord werd bericht over de in
september 1944 na 'dolle dinsdag' door de
Duitsers aangerichte stelselmatige vernie
lingen in de havens en op de wen/en. Na het
oprukken van de geallieerden en de val van
Antwerpen kwamen de bezetters in paniek
en werd op grote schaal de tactiek der
verschroeide aarde toegepast, terwijl in de
herfst en winter van werven en machinefa
brieken alle bruikbare machines op trans
port naar de 'Heimat' werden gesteld.
- De laatste oorlogseditie van Schip en
Werf is gedateerd op 2 maart 1945. Het
heeft tot 16 november 1945 geduurd tot het
blad uit de gedwongen rustpauze weer ont
waakte met een nummer van 8 pagina's,
waarin redactie en uitgevers zich als volgt
tot de lezers richtten:
L.S.
Bij de verschijning van het eerste nummer
van Schip en Werf' na de bevrijding geven
redactie en uitgevers gaarne uiting aan
haar blijdschap, dat zij weer in contact kun
nen treden met de lezers.
Verschrikkelijke jaren van druk liggen ach
ter ons en vooral den winter 1944-1945,
waarin de tyrannie, de ellende en de hon
ger. het verderf en de verwoesting tot een
ongekende hoogte kwamen, zal niemand
ooit kunnen vergeten. Zware slagen zijn
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Bolidt decks
can weather a sea of
troubles.
They need to. After all, the
conditions 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;
transporting 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 resistent to all such attacks.
The floors are impact- and
weather resistant and therefore
long-lasting. They are
insensitive to chemicals.
Their composition, rigidity,
thickness, hardness and
surface finish, as well as the
colour are all specifically
designed for their function and
load. With all these properties
Bolidt deck coatings are
perfectly suited to modern ship-
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building. Bolidt deck coatings
are used on both upper and
lower decks. On passenger
liners, container vessels,
Ro-Ro ships, ferries, pilot
vessels and naval vessels.
And on offshore platforms and
as a finish for helicopter decks.
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toegebracht.
Vele verliezen werden
geleden.
Met weemoed en met eerbied, maar ook
met dankbaarheid gedenken wij de velen,
ook uit de kringen van de scheeps- en
werktuigbouwindustrie en scheepvaart,
die gestreden hebben voor waarheid en
recht en tenslotte gevallen zijn voor Konin
gin en Vaderland. Hoewel ook de andere
industrieën en onze nijverheid zware offers
hebben moeten brengen, hebben inzon
derheid onze werven het moeten ontgel
den. Sommige zijn systematisch totaal
leeggeroofd.
Tijdens de jaren der bezetting hebben wij
vele vraagteekens gezet. Wij wisten geen
antwoord op de vragen, die ons bestorm
den. Maar thans, tijdens en na de bevrijding
hebben wij vele uitroepteekens geplaatst
en wij werden verrast door een plotseling
einde van den oorlog in Europa en een nog
onverwachter beëindiging van den strijd in
het Verre Oosten.
En nu, hoe moeilijk het soms ook valt, wij
blijven niet bij de puinhoopen treuren, maar
willen en zullen weer gaan bouwen, al mis
sen wij nog de allernoodzakelijkste materi
alen en dikwijls zelfs ook de meest noodige
gereedschappen. Wij gaan weer aan den
arbeid, met nieuwe kracht, moed en bezie
ling. Ook 'Schip en Werf’ wil zooveel als in
zijn vermogen is, mede-arbeiden aan den
opbouw van onze scheeps- en werktuig
bouwindustrie en scheepvaart.
Wij prijzen ons gelukkig, dat ons blad na
een korte onderbreking, weer kan verschij
nen. Gedurende de bezetting hebben wij
de verschijning van ons blad lang kunnen

volhouden, zij het dan in zeer bescheiden
omvang. Mogen spoedig alle belemmerin
gen zijn verdwenen, opdat Schip en Werf'
den lezers op ruime schaal kan voorlichten.
Geve God. dat Nederland een tijd van voor
spoed tegemoet moge gaan en de
scheepsbouw- en werktuigbouwindustrie
en scheepvaart tot grooten bloei mogen
komen.
Leve de Koningin!
Leve ons Vaderland!
Redactie en Uitgevers
- De redactie in de oorlogsjaren werd ge
vormd door de heren G. Zanen, ir. J. W. Heil
w.i. en ir. G. de Rooij s.i., hen past posthuum een woord van hulde. Allen mochten
zij na de oorlog als 'goede vaderlanders' in
functie blijven.
- In het nummer van 30 november 1945
deden voorzitter en secretaris van de afde
ling Rotterdam een dringend beroep op de
vroegere leden en donateurs om de con
tacten te hervatten en de vereniging weer
tot bloei te brengen. Vooral ook financiële
steun was dringend gewenst, aangezien
de kas was leeggeroofd!
- Medegedeeld werd dat uit de ledenlijst
alle NSB-ers en Duitsers zonder meer wa
ren afgevoerd, evenals diegenen, die in de
oorlog met de bezetters hadden geheuld.
Leden, die in het kader van de politieke
zuivering waren opgepakt, bleven voorlo
pig als lid teboekgesteld totdat een 'door de
Vereeniging te benoemen Eereraad' uit
spraak zou hebben gedaan.
- Terwijl gedurende de oorlogsjaren een
grote mate van saamhorigheidsgevoel bij

de goedwillende Nederlanders heerste,
viel uit de 'boodschap' van de heer Zanen in
het eerste nummer van 1946 alweer te
bespeuren, dat 'allerwegen blijkt, dat men
zich de groote verliezen zoo slecht bewust
is. Het lijkt wel of bijna niemand wil erken
nen, dat de oorlog ons land en daarmede
ook ons volk straatarm heeft gemaakt en
dat ons geslacht alleen nog maar weer
eenigermate een begin van welvaart zal
kunnen bereiken als men genegen is. met
hart en ziel, dat is met lichaam en geest,
heel hard en lang te werken, veel harder en
veel langer dan de huidige generatie ooit
gedaan heeft. Door weinigen wordt dit ech
ter grondig beseft, zelfs niet voldoende
door de regeeringsinstanties. Als men ten
minste ziet welke sociale en economische
maatregelen er door de regeering worden
voorbereid en hoe zij van plan is het be
drijfsleven aan banden te leggen, dan
vraagt men zich angstig a f waar het heen
moet...’
- Wij weten nu, waarheen dat heeft geleid,
nl. een ongekende voortschrijding van de
techniek en materiële welvaart met verwor
venheden op sociaal terrein, waarover
destijds nog slechts kon worden ge
droomd. Wat meegekomen is en sterk is
aangewakkerd via de moderne communi
catie organen, is de ontevredenheid en
onverschilligheid tegenover de mede
mens. Dienaangaande hebben wij van de
Tweede Wereldoorlog blijkbaar niets ge
leerd en aan het nageslacht doorgegeven!
J.N.J.

Ombuiging van het scheepsbouwbeleid
De beslissing van de minister van Econo
mische Zaken om de steun aan de
scheepsnieuwbouw sterk te reduceren en
na twee jaar te beëindigen dreigt voor de
Nederlandse scheepsbouw noodlottig te
worden. Het besluit vormt het einde van de
herstructurering en modernisering van de
scheepsbouw en de inleiding tot de afbraak
van de met hulp van de belastingbetaler
gemoderniseerde werven. De generieke
steun wordt zo gereduceerd dat het de
werven, gezien het niveau van de subsi
dies in de wereld, het afsluiten van orders
wel heel moeilijk, zo niet praktisch onmoge
lijk wordt gemaakt. De met veel moeite door
de Beleidscommissie Scheepsbouw opge
bouwde marktafbakening wordt afgebro
ken en kan er toe leiden dat de werven bij
hun pogingen om aan werk te komen elkaar
op alle segmenten van de scheepsnieuwbouwmarkt nodeloos gaan beconcurreren
en zodoende eikaars ondergang bespoe
digen. Bovendien wordt de Beleidscom
missie Scheepsbouw opgeheven.
Wat drijft de ministertot deze beslissingen?
In zijn brief* aan de vaste kamercommis
S. en W. - 52ste jaargang - nr. 9 - 1985

sies voor Economische Zaken en Sociale
Zaken en Werkgelegenheid neemt de mi
nister aan, dat de werven hun positie zo
hebben kunnen verbeteren, dat ze voor het
merendeel in staat zullen zijn na 1986 op
eigen kracht een plaats in de markt te kun
nen behouden. Hij sluit echter niet uit dat
een deel van de capaciteit verloren zal
gaan. Deze laatste verwachting van de
bewindsman is wel erg snel in vervulling
gegaan met de ontslagaankondiging van
1200 werknemers van een van onze mo
dernste werven 'Van der Giessen-de
Noord’. De teruggave aan North Sea Ferries van de order van een passagiersschip
onderstreept op schrijnende wijze dat men
in 1985, met enige steun, al niet in staat is
op eigen kracht een plaats in de markt te
behouden, laat staan na 1986 zonder enige
hulp.
Helaas is de aanname van de minister in
strijd met de harde realiteit. De tussen alle
scheepsbouwlanden woedende subsidieoorlog om werk, maakt het werven die mini* Te publiceren in het volgende nummer.

male of geen subsidie ontvangen onmoge
lijk een van de schaarse orders te bemach
tigen. Daarom kan geen enkele grote of
middelgrote werf in de wereld zonder on
dersteuning op het gebied van de scheeps
nieuwbouw economisch rendabel werken.
Dat kan nu niet en zal in de toekomst ook
niet kunnen, omdat door de grote strategi
sche betekenis voor een land van de
scheepsbouw er geen vrije scheepsnieuwbouwmarkt meer bestaat.
De door de bewindsman uitgesproken ver
wachting dat binnen de EG de landen de
subsidiëring zullen beëindigen vindt dan
ook geen grond in de realiteit, omdat het de
ondergang van praktisch de gehele civiele
scheepsbouw in de EG zou betekenen.
Immers de Japanse en Zuid-Koreaanse
werven beschikken gezamenlijk al over
zo'n grote scheepsbouwcapaciteit, dat zij
alleen al ruimschoots aan de wereldvraag
naar scheepsruimte kunnen voldoen. Of de
EG-werven, die per compensated ton aan
zienlijk duurder zijn, zonder enige steun
Vervolg op pagina 146
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Nieuwbouw Produktenschepen voor
Shell Tankers B.V.*
door M. A. Busker** en L. P. A. de Winter***
Tabel I. Tanker tonnage x 10®

Tabel III. Tankers Surplus

VLAG

1973

1983

Saoedi

0.03

6.7

Brazilië

1.4

5.2

Singapore

1.3

5.0

India

1.3

3.6

Kuwait

0.8

2.6

Irak

0.2

2.1

Zuid-Korea

0.8

1.7

Iran

0.1

1.6

Libië

1.5

1.1.1984

DWT x 106

Laid-up

|

Tankers
Combi

54.1
1.8

Slow steam

j

VLCC
Others

29.5
28.5

VLCC
Others

6.8
4.0

Excess P.T.
Wailing Cargo

1.3

Total

Argentinië

.-

1.2

Tabel IV. Tanker fleet August 1984

Algerije

0.1

1.1

Filippijnen

0.1

1.1

Tabel II. The oil fleet - DWT x 10e

August 1984

Total fleet
inactive

=
=

270.5
64

Tankers trading

=

206,5

Combo's in oil

=

12,2

Operating oil fleet

=

218.7

DE ONTWERPUITGANGSPUNTEN
Het argument voor nieuwbouw
Nieuwbouw voor Shell Tankers zou enkele jaren geleden een
vanzelfsprekende zaak zijn geweest. Op het ogenblik ligt dat wat
anders, hoofdzakelijk vanwege het enorme tonnage-overschot in
de tankvaart (zie tabel I en II).
Vele schepen liggen op, 'slow en deep slow steaming' behoren op
dit moment en in de voorzienbare toekomst tot de normale
operationele routine (zie tabel III en IV). Zo er al vracht te krijgen is,
dan zijn de vrachtprijzen bijzonder slecht.
Het sociale klimaat in Nederland is verder weinig geschikt om de
zeevaart te bedrijven. Nog immer is het de economische nood die
volkeren tot enthousiaste zeevaarders maakt. De in Nederland
relatief hoge levensstandaard leidt tot hoge directe en indirecte
loonkosten. De indirecte kosten zijn dan de hoge bovenrol (nu al
1,8), reiskosten en kosten voor verleende service.
Dit alles betekent dat voor de vervoerder de markt gunstig is en hij
zijn waren met goedkope, niet-Nederlandse vlag, schepen kan
vervoeren. Van dit soort schepen is een ruim aanbod voorradig.
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17.6

Floating Storage

0.4

Mexico

4.0

Pari Cargo

2.7
149.0

DWT
x 103

No.

Tonnage
x106

10- 20

321

5.009

20- 30

406

10.042

30- 50

518

18.726

50- 70

292

17.241

70-100

374

31.926

100-125

103

11.738

125-175

190

27.086

175-225

46

9.432

225-300

384

99.483

300

107

40.023

2.741

270.706

Total

+

Helaas is dit een situatie die ook op langere termijn zo zal blijven.
Als er dus in strikt economische termen geen argument is om
schepen te bezitten en dit op korte, zowel als middellange termijn,
dan zal er dus duidelijk een ander argument zijn, waarom toch
geïnvesteerd is.
De verklaring is niet eenduidig en in feite is er een combinatie van
redenen.De belangrijkste beweegreden is wel de wens om als
vervoerder de vinger aan de pols te houden en door het opereren
van eigen tonnage daadwerkelijk over het maritieme transportgebeuren geïnformeerd te zijn. Verder is een argument, dat het vele
jaren duurt voor een rederij met de operationele en technische
standaard van Shell Tankers is opgebouwd. Voor een dergelijk
proces wordt een periode van 10 jaar gerekend.
* Lezing gehouden voor 4 afdelingen van de Ned. Ver. v. Technici op
Scheepvaartgebied, de Nelherlands Branch van het Institute of Marine
Engineers, de Sectie Scheepstechniek van hef Kon. Inst. v. Ingenieurs en
het scheepsbouwkundig gezelschap "W illiam Froude"
** Directeur Shell Tankers B.V.
*** Technical Dept. Shell Tankers Rotterdam.
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Gezien de snelle ontwikkelingen en veranderingen van het mo
ment is het onmogelijk om een duidelijk beeld te hebben van het
maritieme plaatje over 10 è 15 jaar. We mogen dus stellen, dat er in
het bezitten van eigen tonnage een element van lange termijn
verzekering zit. Ongetwijfeld zullen ook emotionele argumenten
een rol spelen. Als belangrijke tankerreder over een periode van
bijna een eeuw is het niet eenvoudig om een dergelijke activiteit
abrupt af te breken.
Het argument van marktbeheersing gaat niet op. Om dat te kunnen
zijn werkelijk grote vloten nodig, gezien de strategische positie van
de schepen. Is er een schip nodig in de Arabische Golf, dan heeft
het feit dat men een schip beschikbaar heeft in het Caribische
gebied weinig effect op de charter rate, die overigens bepaald
wordt door het marginale schip.
De ontwikkeling van de afgelopen jaren om olie via de spot market
te verhandelen, werkt uiteraard ook tegen het beheersuitgangspunt. Zodra er weer olietekorten dreigen, zal men pas weer bereid
zijn meer lange termijn contracten af te sluiten, hetgeen dan weer
zijn invloed op de tankvaartoperaties heeft. Hoe het ook zij,
kennelijk hebben de argumenten vóór zwaarder gewogen dan de
argumenten tegen en de beslissing tot investering in nieuwbouw is
genomen.
Type schip
Is eenmaal besloten in de scheepvaart te blijven, dan wordt de
vraag:
- welke klasse schip
- welke criteria worden gesteld.
Kijken we naar het type schip, dan vallen 2 klassen al meteen uit,
namelijk de VLCC en de GP, De VLCC is nog in zo ruime mate
voorhanden en er zijn zoveel eigenaars die bereid zijn om tegen
kostprijs - let wel hun kostprijs - te opereren, dat in dergelijke
schepen vooralsnog geen heil wordt gezien. Ook is er duidelijk een
sterk gewijzigd vervoerspatroon waardoor er veel minder vraag
naar deze schepen is.
Verder is de GP, de eens zo populaire 18.000 dwt tanker, verdron
gen door de 30.000 dwt schepen, die zelfs in onderbetaden
toestand voordeliger kunnen worden ingezet. Van deze klasse
schepen is de markt ook ruim voorzien.
Wat er dan overblijft is iets daar tussenin, en wel een schip tussen
de 70.000 en 150.000 dwt.
Uiteindelijk is gekozen voor een schip van 84.000 dwt (zie het
algemeen plan) met de afmetingen:
L.o.a.
B
H
T

=
=
=
=

244,50 m
42,67 m
19,80 m
12,19 m

Tot deze afmetingen is besloten na een uitgebreid onderzoek van
de afdeling die zich bezighoudt met havenfaciliteiten.
Verder is met nadruk een algemeen produktenschip gekozen met
goede segregatie mogelijkheden en ook geschikt voor het vervoer
van crude oil. Deze flexibiliteit is een reflectie van de huidige
marktsituatie, waar voor het gespecialiseerde schip, zoals wij
voorheen bouwden, minder emplooimogelijkheden zijn.
Wat de criteria betreft is het zaak optimaal gebruik te maken van de
pluspunten die Nederland te bieden heeft. In feite is dat dan de
technische kwaliteit van de mannen die de schepen varen en
opereren.
Het huidige opleidingsniveau is voor het zeevarend beroep zoals
historisch beoefend, buitengewoon hoog en in feite een van de
hoogste ter wereld
Om optimaal te kunnen inspelen of maximaal te kunnen profiteren
van het aanwezige potentieel moeten de nodige heilige huizen
worden afgebroken.
Het gaat niet alleen om de bedrijfstechnische aspecten, maar ook
om een maatschappelijk verantwoorde inzet van officieren en
bemanning.
S. en W. - 52ste jaargang - nr. 9 - 1985

Uiteraard is er in dit optimaliseringsproces een sterke wisselwer
king tussen het schip en de operator. De tijd dat de man zich
aanpast aan het schip is voorbij en het is nu noodzakelijk dat het
gereedschap zo goed mogelijk wordt aangepast aan de man.
Het streven van Shell Tankers is dan ook om met de juiste man op
het juiste schip, tot een in economische termen optimaal te opere
ren schip te komen. In het ontwerp vindt u dan ook een groot aantal
zaken terug om dit uitgangspunt te realiseren.
Ook hier geldt weer de economische evaluatie en er is wel degelijk
afgewogen, ten einde tot verantwoorde investeringen te komen.
Het is beslist geen doel op zichzelf om het ideale schip voor welke
prijs ook te bouwen.
I.M.O.-eisen
Scheepsbouwkundig betekenen de schepen ook een innovatie
voor Shell Tankers. Het zijn de eerste nieuwbouwschepen ge
bouwd volgens de Marpol voorschriften,
De belangrijkste hiervan vinden we in hoofdstuk 5, voorschrift 5,
waar voor crude produktentankers groter dan 20 kdwt voorschrif
ten zijn neergelegd over:
COW = Crude oil washing
PL
= Protective location
SBT
= Segregated ballast tanks.
Verder stellen de voorschriften ter beheersing van de operationele
verontreiniging dat de capaciteit van de SBT zodanig moet zijn. dat
het schip veilig in ballast kan varen zonder dat waterballast in de
tanks bestemd voor lading hoeft te worden ingenomen.
Deze veilige vaart denkt men te kunnen realiseren met een:
gemiddelde diepgang
trim
schroef onder water.

=s 2 + 0,02 L
sS 0,015 L

Voor deze schepen met een L = 234,00 m zou de diepgang
minimaal moeten zijn:
TM
=
6,68
Trim = « 3,51
TV
=
4,925
TA
=
8,435

m
m
m
m.

Het ontwerp geeft gebaseerd op IMO ballast + consumables:
TM
Trim
TV
TA

=
=
=
=

6,85
2,99
5,47
8,46

m
m
m
m

Uit overwegingen van brandstof efficiency willen we ook de grootst
mogelijke schroefdiameter. Uitgaande van een vrijslag van min.
0,15 m zou de diameter ongeveer 8,000 m moeten zijn.
De schroefdiameter wordt 7,900 m.
Waar het de regels voor protective location van de SBT betreft is in
het ontwerp ruimschoots aan de voorschriften voldaan.
Volgens de regels zou de PL moeten zijn:
^ j [<-t (
PL 2= 5,940

p l

b

+ 2 D )]

In het ontwerp is de PL meer dan 9,000.
Daar de gehele lengte van het tankdeel door ballasttanks wordt
ingenomen is ook aan de wens dat de ballast zoveel als mogelijk in
de zij dient te zitten voldaan.
Verder zijn er voorschriften ter beperking van de tankgrootte. Eis is
dat na een ongeval de uitvloei van olie nimmer groter mag zijn dan
de grootte van:
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30.000 m i of
400 V D W = 400 3v/ 84.000 = 17.511 m3
Verder is voor een ontwerp zonder middenschol en met geen
lading in de wingtanks en een wingtankbreedte smaller dan 1/5 B,
de max, tanklengte bepaald door de formule:
LT

= (0.5

+ 0,1 )L

= 37,46 m
In het ontwerp is de tanklengte ongeveer 21,2 m, dus ruim binnen
het gestelde,
Bezien we schade aannamen, dan is de theoretische schade
nimmer groter dan 2 ladingtanks.
Gezien het feit dat de 84.000 m3 laadinhoud is verdeeld over 8
tanks, is ook aan deze eis voldaan.
Dan blijft nog over de eisen betreffende lekstabiliteit, waarbij wordt
uitgegaan van de theoretische schade.
Ook hier zijn geen problemen voorzien. Hoewel we dus een schip
hebben dat gemakkelijk binnen de IMO-eisen valt, houden we wel
een ontwerp over dat voor ons nieuw is en de nodige vraagtekens
heeft opgeroepen.
In nauwe samenwerking met de werf zijn door de eigen technische
dienst een aantal wijzigingen aangebracht en problemen worden
verder niet voorzien.
Macro ergonomie
Ten einde met een gerationaliseerd bemanningsbestand te kun
nen varen zijn een aantal aanpassingen gedaan. In feite wordt
voortgebouwd op de ervaring opgedaan bij F- en C-klasse
schepen.
In het accommodatieblok is wederom een zo goed mogelijke
scheiding tussen wonen en werken gemaakt. We vinden:
- werkdek
- verzorging en controle
- woondekken.
Getracht is om activiteiten logisch te koppelen. Zo zijn op de
werkverdieping de algemene bergplaats en de werkplaatsen
naast elkaar geprojecteerd, met grote aandacht voor de transportketens van en naar het magazijn, van en naar de werkplaats.
Op het verzorgingsdek vinden we bij elkaar het scheepsrestaurant, de kombuis en de diverse voorraadkamers, vries- en koel
ruimten, Op die manier wordt een optimalisatie van het hele
verzorgende gebeuren bereikt met een direct effect op de benodig
de mankracht.
Op het zelfde dek vinden we het scheepskantoor, kantoor gezag
voerder en de machine- en lading-controiekamer.
Een en ander is een belangrijke voorwaarde om tot de bedrijfsvoe
ring te komen die ons voor ogen staat en waar nu al enkele jaren op
projectschepen ervaring mee is verkregen.
Samenvattend komt dit neer op een sterke decentralisatie van
bevoegdheden aan een scheepsmanagement team, dat zoals de
benaming al aanduidt in nauwe samenwerking prioriteiten stelt en
deze prioriteiten planmatig, binnen vastgestelde budgettaire nor
men, ten uitvoer laat brengen.
Van functiescheiding zal nauwelijks sprake zijn, daar in overleg
nagestreefd wordt om voor uit te voeren werkzaamheden de
meest geschikte man aan te wijzen, zonder daarbij de historische
verdeiing van rang en takenpakket aan te houden.
Belangrijkste hulpmiddelen in dit organieke gebeuren zullen zijn:
- het centrale administratiesysteem
- planborden
- gecomputeriseerd voorraadbeheer
- de geïntegreerde gezel
- de semi-geïntegreerde officier
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Enkele maanden voor de i n bed rijf ste lling van de schepen zal de
scheepsstaf zich met hulp van de walorganisatie gaan beraden
over de invulling van het scheepsorganogram.
De arbeidsbehoefte wordt geïnventariseerd en voor diverse on
derdelen worden normen gesteld, zodat later als de schepen in
bedrijf zijn, meting en bijstelling, indien nodig, op verantwoorde
wijze kan geschieden.
In het ontwerp is gestreefd om de arbeidsintensieve werkzaamhe
den door toepassing van techniek zodanig te wijzigen dat met
minder mankracht kan worden volstaan. In deze kunnen bij voor
beeld worden genoemd;
- het meergerei
- het ontbreken van een hulpstoombedrijf
- de inrichting van het ladingbehandelingssysteem
- de tankcoating om lading wisselen sterk te vereenvoudigen.
Brandstof efficiency
Getracht is om tot een zo hoog mogelijk totaal rendement te
komen. Een rendement dat zich laat vertalen in een totaal brand
stofverbruik over een operationele periode, d.w.z. een periode van
30 maanden - dok tot dok.
In feite zijn vanuit deze optiek proefvaartresultaten niet meer van
het allergrootste belang. Waar het om gaat Is de som totaal en dat
betekent dat gestreefd is naar:
- een scheepsvorm die bij wisselende weersomstandigheden,
dus vaak minder goed, ook op andere dan geladen waterlijn een
goede brandstof efficiency geeft;
- daar we spreken over een 30 maanden periode is een passende
huidbehandeling noodzakelijk en dat betekent op dit moment
behandeling met een self-polishing copolymer (SPC);
- de machine installatie dient zodanig te zijn dat ook hier een groot
vermogensbereik met een goed brandstofrendement aanwezig
is. Dit moet worden gezocht in het motorontwerp met onder
bepaalde omstandigheden het gebruik van de asgenerator;
- de mogelijkheid zware stookolie in de hulpmotoren te stoken;
- de mogelijkheid een betrekkelijk groot kwaliteitsgebied van
brandstoffen te kunnen behandelen, zodat op gunstig marktaanbod kan worden ingespeeld;
- de keuze van een efficiënt huipbedrijf. Dit wederom gezien in het
totale bedrijfsgebeuren.
Tot slot zijn in de keuze van de diverse componenten nog de
nodige concessies gedaan, daar waar eenvoud van operatie en
een betere onderhoudsverwachting belangrijker worden geoor
deeld dan een marginale verbetering van energie efficiency.
TECHNISCHE SYSTEMEN EN UITRUSTING
Algemeen
Het ontwerp is een enkelschroefs schip, hetwelk geladen een
snelheid kan varen van 15 mijl/uur en in ballast-conditie 16,2
mijl/uur. De schepen hebben een actieradius van 15.000 mijl (42
dagen plus 3 dagen reserve). Het brandstofverbruik onder norma
le vaarcondities bedraagt 46 ton/dag.
Het ladinggedeelte van deze tankers bestaat uit 8 ladingtanken en
3 sloptanken. Het geheel separate ballastgedeelte bestaat uit 18
tanken welke verdeeld zijn over de bakboord- en stuurboordkant
van het schip,
De voortstuwing
De schroef wordt aangedreven door een 5-cilinder B & W hoofd
motor van het type I 80 MCE, welke door de werf in licentie wordt
gefabriceerd. Het betreft een tweeslag, enkelwerkende kruishoofd
motor, welke direct omkeerbaar is. Deze machine is geschikt voor
het verbranden van zware olie tot een viscositeit van 700 CST bij
50°C. (zie fig. 1.) De twee drukvulgroepen zijn van het type NA 48;
deze zijn niet gekoeld.
Tevens is de hoofdmotor uitgerust met een tweetal hulpblowers,
die in werking treden tussen 0 en 45% vermogen. Het maximum
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lig. 2 Epicyclische variabele tandwielkast

fig. 1 Hoofdmotor.
B&W type.
5L80MCE

constant vermogen bedraagt 16000 BHP (= 11750 kW). Het
normaal constant vermogen is 90% hiervan bij 80 omwentelingen
van de schroef.
Via een epicyclische variabele tandwielkast (tig. 2.) wordt aan de
voorzijde van de hoof motor een asgenerator aangedreven. Het
elektrisch vermogen van deze generator is 1500 kW bij 440 Volt en
60 Hertz. De regeling is zodanig, dat het toerental van de generator
binnen de 1% constant blijft. Dit bij een variatie van het toerental
van de hoofdmotor tussen de 83 en 58 omwentelingen per minuut.
Het toerental van de inkomende as wordt via epicyclische over
brengingen in twee trappen versneld. De tweede overbrenging is
variabel gemaakt en wel op de volgende wijze: Via een set van
twee hydraulische pomp units en een computer-gestuurde regel
kring, worden twee hydraulische motoren gestuurd. Deze motoren
kunnen via een epicyclische vertraging de anulus van de variabele
tweede overbrenging zowel linksom als rechtsom laten draaien.
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fig. 3 Regelkring asgenerator
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Op deze wijze wordt dus de mate van versnelling en dus het
toerental van de generator geregeld, (zie fig. 3).
Het optimale toerental van deze units is 70 omwentelingen van de
hoofdmotor. De hydraulische unit neemt bij maximale uitsturing
150 kW op. Het gemeten rendement bij volbelast gebruik ligt rond
de 94%.
Via een clutch op de tussenas kan de generator ontkoppeld
worden van de hoofdmotor. Dit om de generator te beschermen
tegen de versnellingskrachten tijdens het starten en stoppen van
de hoofdmotor tijdens manoeuvreren.
Het elektrisch vermogen is zodanig gekozen dat tijdens de norma
le operationele vaart, met daarbij het benodigde vermogen voor
ladingverwarming of tankwassen, aan het net geleverd kan
worden.

de generator aan te drijven dan wel de hydraulische pompen. Het is
niet mogelijk om gelijktijdig met dezelfde motor elektrische en
hydraulische energie op te wekken.
Er is een zeer bewuste keuze gemaakt met de elektriciteitsvoorzie
ning voor een asgenerator, dit met het oog op onderhoud. Voor de
hulpmotoren is gekozen voor motoren van gelijk vermogen en type
met daarbij een zo gering mogelijk aantal cilinders per motor, dit
om de voorraad reservedelen en ook het onderhoud aan de
hulpmotoren te miniseren.
De door de hulpmotoren aangedreven hydraulische pompen heb
ben een totaalvermogen van 3600 kW. Hieraan toegevoegd is een
elektrisch gedreven hydraulische pomp unit van 300 kW, waarvan
ook één pomp een vaste output heeft, terwijl de tweede variabel is.
Dit hydraulische vermogen is geheel beschikbaar om lading-,
sloptank-, ballast- en tankwas pompen te drijven. Tevens zijn de
anker- en dekwinches alsmede de dekkranen op dit systeem
aangesloten.
Het hydraulisch systeem (fig. 7)
Het hydraulisch systeem is ontworpen om tijdens het lossen
gebruik te maken van de drie, door de hulmotoren gedreven pomp
units. Deze units maken het mogelijk het schip in 16 è 17 uur te
lossen.
Het lossen geschiedt door middel van hydraulisch gedreven dompelpompen. In elke ladingtank en sloptank is zo’n pomp geplaatst.
Het systeem is berekend op het gelijktijdig gebruik van vier ladingpompen met daarbij twee sloptankpompen.
Voor noodgevallen is het schip uitgerust met een transportabele
pomp, welke met behulp van een hijsinrichting in de betreffende
tank geplaatst kan worden. Deze pomp wordt via slangen op het
hydraulische systeem aangesloten. Op het hoofddek zijn een
zestal aansluitpunten voor dit doel aangebracht. Het ballast uit
pompen geschiedt met twee hydraulisch gedreven ballastpompen.

fig. 4 Stork Werkspoor hulpmotor. type 6SW280

Energievoorziening
Voor het opwekken van de verdere elektrische energie en de
hydraulische energie zijn deze schepen uitgerust met een 5-tal
Stork-Werkspoor hulpmotoren van het type SW 280. Het zijn 6
cilinder 'inline' motoren met een vermogen van 1200 kW bij 720
omwentelingen, (zie fig. 4.)
Eén van deze motoren, gekoppeld aan een generator, is opgesteld
op het hoofddek. Deze generator unit is dus buiten de machineka
mer geplaatst en kan geheel onafhankelijk van de rest van de
machinekamer werken, (zie fig. 5). Koeling wordt verzorgd via
luchtgekoelde radiators. Brandstof voor deze motor is dieselolie.
De andere vier motoren zijn opgesteld in de machinekamer (zie fig.
6) en staan qua brandstof ’inline’ met een blender unit. Het is
mogelijk om deze motoren, in tegenstelling tot de upper generator,
op zware brandstof te laten draaien. Het gehele brandstofsysteem, inclusief de blender, is vanuit de gecombineerde controleka
mer te bedienen.
Twee van deze hulpmotoren drijven een generator aan. Het
elektrische vermogen van deze generatoren, zowel de upper als
de twee in de machinekamer, is 1000 kW. Dit vermogen is voldoen
de om tijdens normale vaart zonder verwarming etc. met één unit
het net te voeden. De generatoren kunnen met elkaar parallel
draaien. Ook kan de asgenerator met de door de hulpmotoren
gedreven generatoren parallel draaien.
Drie van de vier hulpmotoren, die in de machinekamer zijn opge
steld, zijn tevens via een clutch en een tandwielkast gekoppeld aan
een hydraulische pomp unit. Elke pomp unit bestaat uit twee
pompen, waarvan er één een constante output heeft van 600 kW.
Het vermogen van de tweede pomp is regelbaar van 0 tot 600 kW.
Eén hulpmotor heeft dus een dubbelfunctie en het is mogelijk of wel
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Capaciteit van de diverse pompen:
Lading pomp
Sloptank pomp
Portable pomp
Ballast pomp
Tankwas pomp

1625
450
500
1500
250

M3/hbij
M3/hbij
M3/hbij
M3/hbij
M3/hbij

135
135
35
30
110

mtr. opvoer
mtr. opvoer
mtr. opvoer
mtr. opvoer
mtr. wk

hoogte
hoogte
hoogte
hoogte

en
en
en
en

sg 0.75 (1 CST)
sg 0.75
sg0.75
sg1.025

fig. 5 Opstelling hulpmotoren (upperdeck 1 and third deck 4)

De hydraulische systeemdruk is 260 bar, terwijl de druk in de
retourleiding 10 bar is. Het systeem is een zgn. gesloten systeem,
dit betekent dat de hoofdstroom van de hydraulishe olie continue
wordt gecirculeerd, gefilterd en gekoeld.
Aangezien men altijd lekolie heeft (dit moet in verband met de
smering) en men ook olie aan de hoofdstroom onttrekt voor
regelingen van het systeem, zal een klein gedeelte (± 10%) van de
hoofdflow 'verloren' gaan (via o.a. lektank komt deze olie weer
beschikbaar voor het systeem). Deze olie moet aangevoerd wor
den, dit gebeurt met de zgn. feed pumps.
In het systeem zijn pilot pumps opgenomen die de olie leveren voor
de regeling van de variabele hydro pompen van hulpmotor en
elektrische unit. Negen en twintig magnetische pluggen zijn in het
leidingsysteem geplaatst om continue de olie te controleren. Alle
filter ratings voor hoofd- en hulpsystemen zijn 12 micron. Op
diverse lokaties op het hoofddek en in de machinekamer is het
systeem van 'noodstop’ printen voorzien. Ook de lading- en
ballastafsluiters zijn bedienbaar via een separaat hydraulisch
systeem vanuit de controlekamer.
Ladingafsluiters en ladingleidingen zijn op 1,90 meter boven het
hoofddek aangelegd. In de lading- en sloptanken zelf zijn geen
afsluiters of ladingleidingen geplaatst, dit met het oog op contami

natie en onderhoud. Ook aan de iay-out van de smeersystemen is
veel studie verricht.
Tankverwarmlng
De schepen zijn uitgerust om verwarmde lading te vervoeren. De
drie sloptanken zijn voorzien van elk drie sets tankspiralen. De acht
ladingtanken zijn elk uitgerust met een warmtewisselaar, welke op
het hoofddek is geplaatst. Deze warmtewisselaar is aangesloten
op de perszijde van de ladingpomp van de betreffende ladingtank.
De uitlaat van de heater wordt 'overhoeks' teruggevoerd naar de
tank. Door nu met behulp van de pomp lading door de heater te
laten circuleren, max. ± 100 M3/uur, kan men deze lading verwar
men. De elektrisch gedreven hydraulische pompen zijn o.a. speci
aal voor dit doel geïnstalleerd. Het vermogen van de asgenerator is
voldoende groot om tijdens de normale vaart en daarbij ladingverwarming het benodigde elektrische vermogen te leveren. Dus het
is niet noodzakelijk een hulpmotor-gedreven hydraulische pompset te gebruiken. Maximale capaciteit per warmtewisselaar be
draagt 2500 kW.
De temperatuur van elke ladingtank wordt op drie hoogten in de
tank opgenomen en is af te lezen in de controlekamer.

u

lig. 6 Opstelling 4 hulpmotoren (main auxiliary engine-room)
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fig. 7 Hydraulisch systeem

287 - 306 -1

De tankinhoudsmeting geschiedt in zowel de lading-, slop-, als
ballasttank met behulp van radarmeting. De aflezing is centraal in
de controlekamer. Met behulp van de reeds normaal op onze vloot
in gebruik zijnde walkie-talkies is het mogelijk deze aflezing van
tankinhoud door te geven naar andere lokaties op het schip, (zie
fig. 8).
Central unit

f loMrarvsch*ragaiftar

nurt iBiour-enrwinvcMH

fig. 8 Bedieningsschema tankinhoudsmeting
Als verwarmingsmedium wordt op deze schepen voor zowel la
ding als machinekamer thermische olie gebruikt. De thermische
olie wordt in twee gelijkwaardige ketels verwarmd. Deze ketels (zie
fig. 9) zijn uitgerust met roterende branders van het merk Saacke.
Deze branders zijn geschikt voor zware olie tot 700 CST. Tevens is
het brandstofsysteem van één der ketels geschikt voor het ver
branden van sludge. De gassenstroom van deze ketels is zodanig
berekend dat deze ketels 'zelf-reinigend' zijn. De ketels hebben
geen roetblazers, wel is op elke ketel een waterwas-installatie
geplaatst. De thermische olie-heaters hebben elk een capaciteit
van 15000 kW. De ketels zijn geschikt voor de produktie van inert
gas, hetwelk aan de gestelde normen ruimschoots voldoet.
De uitlaatgassenketel van de hoofdmotor wordt ook gebruikt voor
het verwarmen van thermische olie. Deze economiser heeft een
capaciteit van 1200 kW. Deze capaciteit is voldoende groot voorde
verwarmingsbehoefte van brandstof, accommodatie enz. tijdens
de normale vaarperiode van het schip. De ketel is uitgerust met een
zgn. infrafoon installatie, welke zorg draagt voor het continue
schoonhouden van deze ketel, en dus rendement-verhogend en
arbeid-besparend werkt.

Nieuwe Uitgave
HEDENDAAGSE NEDERLANDSE ZEESCHILDERS
Samengesteld door 'De Westfriese Munt'
Uitgeverij De Alk Alkmaar
ISBN 90 6013 9380, afm.: 17,2 x 23 cm. 64 pag.'s
Prijs ƒ 2 9 ,- gebonden.
Ter gelegenheid van een expositie ter herdenking van de zeeschil
der J. C. A. Goedhart (1893-1975) werd op 13 april j.l. in de
Museum G alerie’De Westfriese Munt anno 1611’ in Enkhuizenhet
boek ’Hedendaagse Nederlandse Zeeschilders’ uitgebracht.
In deze goed verzorgde uitgave vindt u in vierkleurendruk een 58S. en W. - 52ste jaargang - nr. 9 - 1985
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fig. 9 Verwarmingsketel voor thermische olie en inert gas produktie

Dekwerktuigen
Er staan geen winches op het hoofddek. De winches vooruit staan
zodanig gegroepeerd, dat een minimum aantal personen nodig is
bij het afmeren, De winches zijn op de machines zelf en centraal op
afstand bedienbaar. Er is een bedieningslessenaar aan bakboord
en stuurboord zijde op de bak, van waaruit de persoon die de
winches bedient een goed overzicht op de ’meer operatie' heeft.
Voor het achterschip geldt precies hetzelfde. Ook hier geen win
ches op het hoofddek. De winches zijn gecentraliseerd op de poop.
Het bedienen van deze winches kan ook hier centraal van zowel
bakboord- als stuurboord-zijde geschieden.

tal afbeeldingen van het werk van 34 hedendaagse Nederlandse
zeeschilders.
De conservator van het museum, de heer H. Wever, heeft daar
mee een goede bijdrage geleverd aan de bekendheid van een
eeuwenoud beroep: de Nederlandse zeeschilder. Het boek bevat
de levensbeschrijvingen van de huidige Nederlandse zeeschil
ders in de Nederlandse en Engelse taal. De afbeeldingen zijn
prachtig verzorgd door de uitgeverij De Alk, die hiermee een goed
stuk werk heeft geleverd voor een bescheiden prijs.
Het is een waardevol bezit voor ieder die van schepen, kusten,
zeeën en havens houdt.
De expositie in Enkhuizen is een bezoek waard; maandag t/m
zaterdag geopend van 14.00 tot 17.00 uur.
P.A.L.
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OMBUIGING VAN HET
SCHEEPSBOUWBELEID

N
^

NEDERLANDSE VERENIGING VAN
TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED
(Netherlands Society of Marine Technologists)

Vervolg van pagina 137
aan werk trachten te komen of eigener
beweging sluiten maakt op de totale markt
verhoudingen weinig uit, De totale capaci
teit van de EG-werven is gewoon te klein
om een effectieve invloed op de marktver
houdingen te kunnen uitoefenen,
De beslissing van de minister betekent niet
alleen een verlies van 1200 arbeidsplaat
sen bij Van der Giessen-de Noord, maar
ook nog een verlies van globaal 1500 ar
beidsplaatsen, uitgaande van de grafiek
van McKinsey, bij de 28 werven. Globaal
kan men in Nederland door dit besluit het
verlies van rond de negenduizend arbeids
plaatsen verwachten. Een tragische ont
wikkeling waarvan het persoonlijk leed
moeilijk in zijn omvang te peilen is. Daar
naast snijdt men de mogelijkheden voor de
nabije toekomst af. Goede krachten zullen
voortijdig uit de bedrijfstak vluchten en jon
geren zullen de scheepsbouw mijden. Vele
buitenlandse onderleveranciers zullen hun
dochterbedrijven in ons land door het ont
breken van voldoende opdrachten moeten
sluiten, waardoor de service-verlening die
b.v. door de reparatie werven aan reders
geboden kan worden minder zal worden.
Spoedig zal op alle terreinen van de
scheepsbouw een achterstand op het ge
bied van het ontwerp en de bouw ontstaan,
omdat men de theorie niet meer aan de
praktijk zal kunnen toetsen. Juist nu op dit
moment de robots hun bescheiden entree
in de scheepsbouw maken en de compu
tertechnieken In alle sectoren van de
scheepsbouw een leidende rol gaan spe
len, betekent inkrimpen na korte tijd defini
tief achterop raken en sluiten.
In het verleden is de Nederlandse scheeps
bouw al drie keer ten onder gegaan en er
met veel moeite weer bovenop gekomen.
In 1426 nam het Hanze-verbond het onwij
ze besluit de export van de door de Hanzewerven gebouwde toenmalige grote koop
vaardijschepen te verbieden. Dit besluit
vormde de aanzet tot de ontwikkeling van
de grote Nederlandse scheepsbouw en de
bloei van de zeevaart en handel in de Gou
den Eeuw. Het besluit van de bewindsman
kan eveneens in negatieve zin van histori
sche betekenis voor de Nederlandse
scheepsbouw worden en niet alleen de
ondergang van de scheepsbouw, maar
ook een neergang van de Nederlandse
zeevaart inluiden. Het is voor Nederland te
hopen dat niet alleen de werven nauwer
gaan samenwerken dan ooit het geval is
geweest, maar dat ook de Tweede Kamer
met visie de vierde, waarschijnlijk nu defini
tieve, ondergang van de scheepsbouw zal
weten te verhoeden.
Dr. Ir. K. J. Saurwalt
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Verenigingsnieuws
HET JAARDINER 1985
De afdeling Amsterdam’ is er in geslaagd
een Jaardiner te organiseren waar ieder
een die er was nog lang over zal napraten.
Wie was Iedereen? Uit alle afdelingen kwa
men in totaal 238 dames en heren om het
festijn in het Marriott Hotel aan de Stadhou
derskade, met uitzicht op het Leidseplein,
te vieren. Verheugend was dat ook heel wat
jongere leden gekomen waren om het feest
op te fleuren.
De voorzitter van de Amsterdamse afde
ling de heer ir. O. R. Metzlar sprak in zijn
welkomstwoord zijn vreugde uit over de
grote opkomst, er was echter ook spijt over
het feit dat de tafelpresident van die avond,
de heer J. den Arend door de griep geveld
moest afhaken. Een waardige vervanger
werd gevonden in Prof. ir. S. Hengst, die
zich voortreffelijk van zijn taak heeft gekwe
ten; onder meer met zijn tafelspeech over
de Amsterdamse burgemeester Nicolaas
Witsen, die in de gouden eeuw de Amster
damse scheepvaart en scheepsbouw tot
grote bloei bracht.
Nadat de eerste dronk op het welzijn van
onze Koningin en haar huis werd uitge
bracht en het jaarlijkse telegram aan Hare
Majesteit was verzonden, begon een gran
dioos diner-dansant, waarbij beurtelings
door de 'Rythm Sellers' gespeeld en door
het 'Deep River Quartet' werd gezongen,
zodat de dansvloer continue was bezet, tot
dat ongeveer half twaalf het officiële ge
deelte met een woord van dank door de
heer Metzlar aan allen die het feest hadden
'gemaakt'. Daarbij een woord van dank aan
de secretaris van de afdeling, de heer S. de
Nobel, die samen met mevrouw Zeegers,
een groot aandeel in de organisatie had.
P.A.L.
AFDELING ROTTERDAM’
De lezing van 28 maart 1985
'De introductie van pantserschepen in Ne
derland. gezien in technisch- en historisch
perspectiefwas de titel van de lezing waar
voor een zestigtal leden van de drie samen
werkende verenigingen naar de Kriterionzaal waren gekomen. Zij werden welkom
geheten door de afdelingsvoorzitter L. O.
Jonker van onze vereniging, die vervol
gens het woord gaf aan de inleider dr. ir. J.
M. Dirkzwager, een deskundige op het ge
bied van de historie van de scheepsbouw in
de vorige eeuw.
Zijn historisch verhaal, dat verlucht werd
met een aantal dia’s, speelde zich af in de
tweede helft van de 19e eeuw toen zich de

overgang voltrok van hout naar ijzer in de
scheepsbouw en het zeiltuig werd vervan
gen door de stoommachine, eerst als hulpvoortstuwing, later als hoofdvoortstuwing.
Dr. B. J. Tideman, marine-officier en
scheepsbouwer, gaf in die tijd de aanzet tot
de bouw van ijzeren schepen, een kunst die
in Engeland en Frankrijk werd afgekeken.
De bouw van pantserschepen had veel
voeten in de aarde, de eerste moesten in
het buitenland worden besteld. Het zijn
thans drijvende museumstukken gewor
den, de ’Buffel’ en straks ook de Schor
pioen’.
De politiek in die dagen gedroeg zich ten
aanzien van de scheepsbouw niet bijzon
der geïnteresseerd. Wat dat betreft is er
veel overeenkomst met de scheepsbouwcrisis van heden! Er was een minister die
het moest ontgelden; defensie was zijn
portefeuille. Hij stak z’n nek uit en ging voor
de bijl; het werd zijn dood.
Naast de vele technische details en de
industriële vernieuwing - ook toen was er
’innovatie’ - gaf de spreker ook een duide
lijk beeld van het politieke spel van toen.
Zijn voordracht werd interessant en actueel
door de vergelijking met de hedendaagse
strubbelingen. De tekst van de lezing zal
binnen afzienbare tijd in dit blad ver
schijnen.
De lezing werd gevolgd door een geani
meerde discussie onder leiding van Ir. J. B.
M. Pieffers, bestuurslid van de Sectie voor
Scheepstechniek van het KIvl; een dertien
tal personen nam hieraan deel.
'William Fraude' besloot deze avond met
een dankwoord aan de spreker voor zijn
interessante voordracht.
P.A.L.
Ledenlijst 1985
In verband met de uitgave van de nieuwe
ledenlijst worden alle leden verzocht in de
ledenlijst 1984 te controleren of hun functie
op de juiste wijze is vermeld.
Eventuele wijzigingen gaarne schriftelijk
vóór 15 mei 1985 aan het Algemeen Secre
tariaat N.V.T.S., Heemraadssingel 193,
3023 CB Rotterdam op te geven.
NB: De adreswijzigingen zijn, voor zover
aan ons doorgegeven verwerkt, indien u
regelmatig 'Schip en Werf' en de convoca
ties ontvangt op uw huidige adres!
Verenigingsdas
Bent u al in het bezit van de vereni
gingsdas?
Geef uw vereniging meer bekendheid door
het dragen van de NVTS-das bij alle gele
genheden die zich daarvoor lenen. Het is
ook een herkenningsteken voor een ken-
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nismaking of ontmoeting met de collegaleden van de vereniging en dit versterkt de
onderlinge band.
De dassen zijn uitgevoerd in bordeaux
rood of anthraciet-grijs met het verenigingsembleem in zilver, onderstreept door
de nationale kleuren.
De prijs is ƒ 12,50 per stuk: door overma
king op giro 325478 t.n.v. de Ned. Ver. van
Technici op Scheepvaartgebied Rotter
dam, wordt de das u toegezonden (s.v.p.
kleur vermelden).

Personalia
Ing. N. M. Bollen
Op 28 februari ji. nam de heer ing. N. M.
Bollen, in verband met het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd, afscheid als
directeur van het district Scheldemond van
D.G.S.M., een functie die hij 15 jaar heeft
bekleed.
De heer Bollen werd bij die gelegenheid
benoemd tot Commandeur in de Orde van
Leopold II. De onderscheiding werd hem
uitgereikt door de heer Vancraeijnest, Directeur-Generaal van het Belgische Zee
wezen.
Ir. J. G. F. M. Holtackers
De heerJ.G. F. M. Holtackers, junior lid van
onze vereniging, behaalde onlangs het di
ploma voor scheepsbouwkundig ingenieur
bij de afd. der Maritieme Techniek aan de
T.H. Delft. Hij trad in dienst bij het Bureau
voor Scheepsbouw te Bloemendaal.
Naast onze gelukwensen heten wij hem
van harte welkom als gewoon lid.
Ir. L. J. C. van Es
De heer Ir. L. J. C. van Es, hoofdvertegen
woordiger van Bureau Veritas in Neder
land, heeft de wens te kennen gegeven
zich vroegtijdig uit het actieve bedrijfsleven
terug te trekken. Hij zal voorlopig nog wel
als adviseur met Bureau Veritas verbon
den blijven.
Zijn vele vrienden en relaties worden in de
gelegenheid gesteld om persoonlijk af
scheid van hem te nemen tijdens een re
ceptie op vrijdag 10 mei 1985 van 16.30 tot
18.30 uur in de Kon. Roei- en Zeilvereni
ging 'De Maas’, aan de Veerhaven te Rot
terdam.
Tevens kunt U dan kennis maken met de
heer J. Jegou, directeur van de Marine
Branch van Bureau Veritas te Parijs en de
heer J. G. Pasteuning, die de heer Van Es
zal opvolgen.
100 jaar 'Bolnes’
Bolnes' Motorenfabriek B.V., gevestigd te
Krimpen aan de Lek, viert dit jaar haar 100jarig bestaan. Voor dit eeuwfeest worden
afnemers en leveranciers uitgenodigd op
dinsdagmiddag 14 mei a.s.
Met het personeel en de gepensioneerden
wordt het jubileum gevierd op woensdag 15
mei a.s.
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C. M. van Krieken
Tijdens een drukbezochte receptie op 17
april j.l. vierde de heer C. M. van Krieken,
commercieel medewerker bij de afdeling
Schepen van De Hoop Groenpol B.V. te
Rotterdam, het feit dat hij 40jaargeleden bij
het bedrijf in dienst trad.
Vele relaties, vrienden en collega's maak
ten van deze gelegenheid gebruik om de
jubilaris en zijn echtgenote de hand te
drukken.
'De Merwede’
Bij de B.V. Scheepswerf en Machinefa
briek 'De Merwede' te Hardinxveld-Giessendam werden met ingang van 1 april jl. tot
adjunct-directeur benoemd de heren Ing. J.
Boer, G. Th. Coers, J. C. van Rijsewijk en
Ing. P. van 't Verlaat.

Ballotage

H. J. J. JANSSEN
Afdeling: Rotterdam
J. W. KEESMAAT
Afdeling: Rotterdam
J. LOBBEZOO
Afdeling: Rotterdam
J. NIEUWENHUIS
Afdeling: Rotterdam
P. J. VAN DEN OUDEN
Afdeling: Zeeland
I. E. POELMAN
Afdeling: Amsterdam
G. STAM
Afdeling: Rotterdam
C. STERK
Afdeling: Rotterdam

Gepasseerd voor het GEWOON
LIDMAATSCHAP:
ING. P. W. J. BECK
Afdeling: Zeeland

ING. G. TISSINK
Afdeling: Amsterdam
C. WAGENMAKER
Afdeling: Rotterdam

A. G. G. VAN DEN BERG
Afdeling: Rotterdam

Gepasseerd voor het JUNIOR
LIDMAATSCHAP:

ING. C. VAN DEN BRINK
Afdeling: Amsterdam

P. H. M. BARENDSE
Afdeling: Rotterdam

W. J. DUKE
Afdeling: Rotterdam

G. J. DE BOER
Afdeling: Rotterdam

W. GOEMANS
Afdeling: Rotterdam

A. J. J. M. VAN OORSCHOT
Afdeling: Rotterdam

K. M. GORTER
Afdeling: Groningen

NIEUWSBERICHTEN
Tewaterlatingen
Watum
Op 16 maart 1985 is met goed gevolg te
water gelaten het motorschip 'WATUM',
bouwnummer 238 van Scheepswerf Ferus
Smit B.V. te Foxhol, bestemd voor Rederij
C. Veninga, R. K. Veninga, T. Veninga te
Delfzijl.
Hoofdafmetingen zijn: lengte 74,90 m,
breedte 9,95 m, holte 4,20 m.
In dit schip wordt een Deutz Hoofdmotor
type SBA 8 M 528 met een vermogen van
1055 pk bij 750 omw/min. geïnstalleerd.
Het schip wordt gebouwd onder toezicht
van Bureau Veritas voor de klasse: 13/3 E +
Cargoship Deep sea.

Samsun Faith
Op 4 april werd bij scheepswerf De Groot
en van Vliet te Slikkerveer om 15.30 uur
met goed gevolg, onder grote belangstel
ling en bij stralend weer, bouwnummer 414
'SAMSUN FAITH’ te water gelaten. Dit be
treft het tweede schip uit een serie van 4
schepen, waarvan er twee worden ge
bouwd door De Groot en van Vliet (YVC) en
de andere twee door de voor deze opdracht
samenwerkende bedrijven Scheepswerf
Barkmeyer Stroobos B.V. te Stroobos en
Scheepswerf Amels B.V. te Makkum. Het
eerste van deze twee schepen, de ’SAM
SUN GLORY’ zal nog deze maand proef
varen en aan de eigenaren worden overge
dragen.
De schepen worden gebouwd voor Holwerda Scheepvaart B.V. (Holtrade Shipping B.V.) en zijn van het zgn. 'multi-purpo147

se' type, geschikt voor zowel stukgoed,
bulklading als containers. Daartoe zijn de
schepen uitgerust met elk 2 Orenstein &
Koppel dekkranen met een hefvermogen
van 63 ton op 14 m.
De hoofdafmetingen zijn 106,63 m Loa
(99,60 m Lil) x 17,90 m B x 8,50 m H en de
diepgang is 6,60 m.
De hoofdmotor is een Stork Werkspoor
Diesel van het type 6TM410 van 3000 kW
welke een Lips verstelbare schroef aan
drijft. Daarnaast is het schip voorzien van
een elektrisch gedreven boegschroef van
230 kW. Als hulpvermogen worden 3 dieselgedreven generatoren van elk 280 kVA
plus een asgenerator van 624 kVA geïn
stalleerd.
De schepen worden gebouwd onder clas
sificatie van Lloyd's Register of Shipping
voor de klasse "+ 1 00A1 Ice class 1C, Con
tainer cargoes in the hold and on the hatch
covers, C.G., +LMC, UMS” .

Verkochte schepen
Walenburgh
Via bemiddeling van Supervision Shipping
& Trading Company te Rotterdam is het
Nederlandse motorvrachtschip 'WALENBURGH’, eigendom van KNSM-Kroonburgh B V. te Rotterdam, verkocht aan de
Noorse rederij S.J.S. Shipping A/S te
Skiën. Het schip werd in 1967 in WestDuitsland gebouwd, meet 1.312 tons
draagvermogen, en is uitgerust met een
1,485 P.K. M.A.N. hoofdmotor, waarmee
een snelheid behaald kan worden van 13
knopen.
De overdracht heeft inmiddels te Rotter
dam plaatsgevonden en het schip is her
doopt in 'JONTY'.

Diversen
Meer steun voor afbouw van
tankercapacEteit
Japan en Zuid-Korea, de twee grootste
scheepsbouwlanden ter wereld, gaan zich
sterker inspannen voor een sanering van
de wereld-tankervloot. De bedoeling is dat
er meer tankers naar de schroothoop gaan
en dat de nieuwbouw-activiteiten worden
vertraagd om de overcapaciteit op deze
markt terug te dringen.
Als gevolg van de economische recessie,
al te hoopvolle verwachtingen inzake de
toekomstige ontwikkelingen en de lage
nieuwbouwprijzen in met name Japan en
Korea, hebben reders de afgelopen jaren
meer schepen besteld dan zij konden inzet
ten. Om de hierdoor ontstane problemen te
bespreken zijn eerder deze maand in
Hongkong vertegenwoordigers van de Ja
panse en Zuidkoreaanse scheepsbouw
sector, de Westeuropese banken en de
Organisatie voor Economische Samen
werking en Ontwikkeling bijeengekomen.
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De vergadering werd belegd op initiatief
van de in Londen kantoor houdende Inter
national Maritime Industries Forum (IMIF),
een groep vertegenwoordigers van de in
dustrie en de banken die zoeken naar op
lossingen voor de overcapaciteit op de
scheepvaartmarkt. De gesprekspartners
bereikten overeenstemming over de nood
zaak tot een snellere verschroting - een
activiteit, waarin Taiwan de boventoon
voert en onder meer Zuid-Korea, China,
Pakistan ook nauw bij betrokken zijn. Vorig
jaar werd overigens 29 miljoen ton deadweight aangeboden voor verschroting.
De uitkomsten van het overleg overtroffen
mijn stoutste verwachtingen', aldus voor
zitter Jim Davis van het IMIF. 'Met name de
Japanners toonden zich zeer geïnteres
seerd. Zowel zij als de Koreanen hebben
de laatste tijd de nieuwbouworders ook
sterk zien teruglopen'.
Davis gaat er van uit dat om werkelijk vaart
te zetten achter het afbreken van de over
capaciteit zo'n 100 tot 150 miljoen dollar
nodig zal zijn. Dit bedrag moet in zijn ogen
worden besteed aan subsidies op de
schrootprijzen {op het ogenblik levert een
schip circa 100 dollar per ton leeggewicht
op), investeringssteun voor schrootwerven
en 'bemoedigingspremies' voor de reders
om hun overtollige schepen af te stoten. Bij
dit laatste kunnen de banken een belang
rijke rol spelen, aldus Davis. 'Er bestaat een
toenemend besef bij de werkelijke eigena
ren van de schepen, de banken, dat de
situatie op overzienbare termijn niet zal
verbeteren. Dat brengt velen op het idee
dat nu snel moet worden gehandeld’.
De volgende bijeenkomst van het IMIF is in
juli aanstaande.
ED. 21-3- 85

Europese scheepsbouw
De opdrachten voor de scheepsnieuwbouw bij de Europese scheepswerven zijn
in 1984 toegenomen terwijl in Japan juist
van een daling sprake was. Dit blijkt uit een
rapport van de Organisatie voor Economi
sche Samenwerking en ontwikkeling (OE
SO) in Parijs.
Het volume aan nieuwe orders voor de
Europese werven nam volgens de OESO
toe van 1,96 miljoen bruto ton in 1983 tot
2,55 miljoen in het afgelopen jaar. In Japan,
dat met de grootste scheepsbouwindustrie
ter wereld de afgelopen jaren een grote
bedreiging vormde voor de Europese
scheepsbouw, is dit ordervolume het afge
lopen jaar echter gedaald van 10,9 miljoen
bruto ton tot 8,35 miljoen.
De Japanners hebben de afgelopen jaren
met name te lijden gehad van de sterke
concurrentie van Zuid-Korea en van de
tragere groei van het scheepvaart-vrachtverkeer. Ook de totale orderportefeuille
aan lopende en nieuwe orders slonk in
Japan van 13,83 miljoen tot 12,29 miljoen
ton. Voor de Europese scheepsbouw was

hiervan eveneens sprake. Het volume ver
minderde van 5,40 miljoen bruto ton tot
4,41 miljoen ton.
ED. 1-4-85
Offshore-markt groeit
De offshore-markt biedt ook in de toekomst
nog uitstekende groeikansen. Rond 1995
zal hierin zo’n 80 miljard dollar omgaan.
Ongeveer een derde van deze markt leent
zich voor export, aldus de bevindingen van
de Schotse ontwikkelingsmaatschappij
SDA.
Omstreeks 1988 zal deze markt volgens
het SDA gegroeid zijn tot 58 miljard dollar.
Van de 38 miljard die het afgelopen jaar
mondiaal in deze sector is gespendeerd
kwam 26 procent voor rekening van de
Europese markt. Australië, de Pacific-regio
en het Verre Oosten komen op de tweede
plaats met 21 procent gevolgd door de VS
met 20 procent.
ED. 12-3-'85
EEG Scheepvaartbeleid
De Europese Commissie heeft in een me
dedeling aan de Europese ministerraad
een raamwerk geschetst voor een ge
meenschappelijk scheepvaartbeleid. Hier
in worden een aantal nieuwe maatregelen
voorgesteld ter behartiging van de han
dels- en scheepvaartbelangen van de
EEG. Tevens wordt nagegaan waardoor
de open en concurrerende internationale
zeevaart wordt bedreigd. Tegelijkertijd
worden voorstellen geformuleerd om aan
die dreigingen het hoofd te bieden, in de
hoop dat via onderhandelingen oplossin
gen kunnen worden gevonden voor de be
staande problemen.
Daarnaast stelt de Europese Commissie in
de mededeling een aantal specifieke maat
regelen voor. Zo moet er een regeling ko
men waardoor de EEG kan optreden tegen
landen die vrachten reserveren voor hun
eigen schepen of voor schepen die onder
hun vlag varen. Dit gebeurt vrij regelmatig
bij schepen die onder een goedkope vlag
varen. Tevens moet er een regeling komen
die een gelijke behandeling door alle EEGlanden van de reders uit de Gemeenschap
zeker stelt. De Commissie heeft ook een
ontwerp-beslissing opgesteld om de EEGoverlegprocedures inzake de betrekkin
gen van EEG-landen met derde landen te
versterken.
Verder wil de Commissie dat er een rege
ling komt inzake de toepassing van de
EEG-concurrentieregels (met name de
vrijstelling van het kartelverbod) op de
scheepvaart en wil zij een grotere be
voegdheid te kunnen optreden tegen on
eerlijke internationale praktijken, die de
scheepvaartmaatschappijen binnen de
Gemeenschap materiële schade berokke
nen of dreigen te berokkenen.
In de mededeling aan de ministerraad stelt
de Commissie verder dat zij het internatio
nale overleg over onaanvaardbare praktij-

P. SMIT Jr. B.V.
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STADIONWEG 85 - 3077 AT ROTTERDAM
Wegens uitbreiding van onze aktiviteiten
hebben wij de volgende vakatures:

BEDRIJFSASSISTENT
Voor onze afd. Binnenvaartreparatie. In het
bezit van H.T.S.-Scheepsbouw en bekend
met het repareren van o.a. binnenvaart
schepen en het berekenen van verlengingen
en verbouwingen van schepen.
Leeftijd: 35 a 45 jaar.

TECHNISCH ASSISTENT
Voor onze afd. Staalbouw, Moet bekend zijn
met 1:10 tekenen, werkvoorbereiden en
calculeren van staalconstructies. Offshore
ervaring is geen vereiste, maar een
pluspunt.
Leeftijd: 40 a 50 jaar.

DA NG ER O U S G O O D S
lO x 10cm
27 X 27 cm containers
30 x 30 cm tank-lornes

Machinale
bewerkingen
Zeevaartreparaties

Binnenvaartreparaties
Staal
constructies

P rin te rs W yt & Zonen B V.

Pietor de Hoochweg 111

Telephone 010 - 76 25 66 - Telex 21403 * Postbox 268

3024 BG Rotterdam
■ 3000 AG Rotterdam

Uw sollicitatiebrief wordt vertrouwelijk
behandeld.
Tel. inlichtingen over genoemde vakatures
kunt u verkrijgen via onze bedrijfsleider de
heer H. K. Heesbeen, tel. 010-193300.

Specialist in toelevering voor de scheepsbouw
De totale technische installatie van
een schip in aanbouw of in
reparatie, van ontwerp tot
uitvoering, is werk voor Wolfard &
Wessels.
Dit betreft niet alleen de installatie
van de machinekamer, maar ook
hydrauliek en pneumatiek voor
luiken, lieren en afsluiters, piep
systemen voor laad- en los
leidingen, ladingsverwarming of
brandstofbehandeling.

Wolfard & Wessels
Sterk in gespecialiseerd werk

UH77 W V 7
UU u u
W o lfa rd & W e s s e ls bv
duinkerkenstraat 40. 9723 bt groningen
tel, 050-184420. telex 53650

A 7

Cebosine is een ondernemers
organisatie in de scheepsbouw die
zich p rim a ir ric h t op de
econom ische belangenbehartiging
van de aangesloten scheepsbouwen reparatiewerven.

In het kader van haar research en ontw ikkelingsbeleid heeft
CEBOSINE het in itia tief genomen een projectgroep te formeren die
tot taak krijgt onderzoek uit te voeren op het gebied van produktieen organisatieontw ikkeling in de scheepsnieuwbouw. Doel van dat
onderzoek is een betere beheersing van kw aliteit, kosten en
doorlooptijd en daarmee van de produktiviteit.
De looptijd van dit project zal 2 jaren zijn.
Voor dit project zoekt CEBOSINE een

projectleider (m/v)
Deze projectleider zal naast de leiding van het totale project een
aantal deelonderzoeken zelf dienen uit te voeren.
CEBOSINE zoekt kontakt met belangstellenden voor deze funktie.
Zij verwacht dat om deze com plexe en veelzijdige funktie te kunnen
uitvoeren ruime produktie-ervaring in de scheepsnieuwbouw, bij
voorkeur op management niveau noodzakelijk is.

C E B O S IN E
THE NETHERLANDS ASSOCIATION
OF SHIPBUILDERS

Verdere inlichtingen over deze funktie kunnen worden ingewonnen
bij het hoofd sectie Technologie, de heer ing. H.A.F. van der Werf,
onder telefoonnum m er 01806-18799 (tijdens kantooruren) en
078-186040 ('s avonds).
S ollicitaties dienen uitsluitend sch riftelijk te worden gericht aan de
Direktie van CEBOSINE, Postbus 228, 2990 AE Barendrecht.

Assurantietermen
en
Wetsartikelen

R. A. Ha%erkorn Van Rijsewijk

ASSURANTIE
TERMEN EN
WETSARTIKELEN

R. A. Haverkorn van Rijsewijk
Alfabetische handleiding voor in Nederland bestaande
vormen van verzekering, alsmede in gebruik zijnde
uitdrukkingen, clausules en verdere
wetenswaardigheden op verzekeringsgebied. Ook zijn
een aantal wetsdelen opgenomen die betrekking
hebben op 'het verzekeren'.
Bij de 13de druk zijn de gegevens weer geheel
aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen en
bepalingen door mr R. F. Brouwer.
529 pagina’s, formaat 18 x 10,5 cm. ƒ 43,65.
Ook verkrijgbaar in de boekhandel.
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Bewerkt door m r R. F. Brouwer
13de druk

ken, die zich voordoen bij het varen onder
goedkope vlag, wil blijven bevorderen. Het
gaat in dit geval onder meer om het varen
met schepen die niet aan de normen vol
doen en het opleggen van onaanvaardbare
arbeidsvoorwaarden. De Commissie wil
tevens een actieve rol spelen op het terrein
van de veiligheid binnen de scheepvaart en
het voorkomen van zeevervuiling. Tenslot
te verwijst ze naar een ontwerp-regeling
die reeds bij de raad werd ingediend om
concurrentievervalsingen tussen havens
uit te schakelen. Vervalsingen die kunnen
voortvloeien uit nationale reglementen met
betrekking tot vervoer naar het achterland.
ED 8-3-’85

Boskalis verkoopt twee
dochterbedrijven
Koninklijke Boskalis Westminster nv maakt
bekend dat de bedrijven Osiris-Cesco bv
(Papendrecht) en Osiris-Cesco Ltd (Deeside, U.K.) welke zich bezighouden met
hydrografisch onderzoek en geotechnisch
bodemonderzoek, in delen zullen worden
verkocht.
De droge grondonderzoekactiviteiten van
Osiris-Cesco bv, inclusief het boren van
waterputten in Afrika, zijn verkocht aan 'In
stituut voor Geotechniek Nederland' (IGN)
bv, waarvan de aandelen in handen zijn
van een aantal werknemers van OsirisCesco bv.
Over de maritieme activiteiten van OsirisCesco zijn de besprekingen om deze in te
brengen in een nieuw bedrijf in een verge
vorderd stadium. In dit nieuwe bedrijf zal
Boskalis een belang van 50% hebben.
Marine Structure Consultants
De Raad van Bestuur van Koninklijke Bos
kalis Westminster nv en de directie van
Marine Structure Consultants (MSC) bv te
Hardinxveld-Giessendam verwachten bin
nen het kader van de huidige herstructure
ring van Boskalis Westminster binnenkort
overeenstemming te bereiken over de ver
zelfstandiging van Marine Structure Con
sultants door middel van een 'management
buy-out’.
De directie van MSC zal bestaan uit de
heren ir G. H. G. Lagers, ir C. J. Mommaas
en ir J. A. A. Ochtman.
MSC is een ingenieursbureau dat ontwerpt
en adviseert op het gebied van specialisti
sche drijvende constructies. De nadruk ligt
hierbij op hefeilanden en half-afzinkbare
eilanden voor de offshore olie industrie.
Daarnaast houdt het zich bezig met baggerwerktuigen en bijzondere hijsinstalla
ties. De internationale reputatie op dit ge
bied vindt zijn weerklank in een aantal
iicentie-overeenkomsten met werven in
o m. Engeland, Frankrijk en het Verre
Oosten.
Europort 85
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en Congrescentrum te Amsterdam is van
12 tot en met 16 november aanstaande
trefpunt van de maritieme wereld tijdens
Europort 85. Deze tentoonstelling wordt
omlijst met een uitgebreid congres-programma, Europort is een samengaan van
de Internationale Maritieme Tentoonstel
ling, die al voor de 22ste keer wordt gehou
den, en de Internationale Binnenvaart Ten
toonstelling, die dit najaar voor de vierde
keer plaatsvindt.
Er bestaat grote belangstelling voor deel
name aan het evenement. De Tentoonsteiling zal zeven hallen beslaan en is daarmee
de grootste in haar soort ter wereld. Mo
menteel is ruim 80% van de beschikbare
ruimte verhuurd. Naast een groot aantal
individuele deelnemers uit het buitenland
komen er ook landeninzendingen uit Enge
land, Denemarken, Japan en Finland. De
tentoonstelling met daaraan gekoppeld
een omvangrijk congresprogramma maakt
Europort hét platform voor de maritieme
wereld.
'Schepen voor de negentiger jaren' is een
congresonderwerp dat op 12 en 13 novem
ber uitgebreid aan de orde komt. Voor de
duidelijkheid is hier een onderverdeling ge
maakt in vier sessies.
De CEDA, dat is de internationale belan
genorganisatie voor iedereen die iets uit
staande heeft met baggerwerkzaamheden, organiseert op 14 en 15 november
zgn. Baggerdagen’. Tijdens een middag
en een ochtendzitting komen met name
technische aspecten aan de orde.
De mogelijkheden voor de Nederlandse
scheepsbouw worden belicht tijdens een
bijeenkomst voor scheepvaart-technici op
14 november. Prominente inleiders zullen
dit onderwerp uitdiepen.
Speciaal voor de betrokkenen bij de bin
nenvaart en de visserij zijn er op zaterdag
16 november voor beide categorieën af
zonderlijke bijeenkomsten. Op de 'Binnen
vaartdag' staat het onderwerp Brandstofeconomie’ centraal, terwijl tijdens de tege
lijkertijd te houden 'Visserijdag' wordt ge
sproken over kwaliteit van motor-brandstoffen.
Norwegian Shipyards in 1984
The value of the newbuilding delivered
from Norwegian shipyards in 1984 stood at
just over 344 million USD. This is 138 mil
lion USD less than the result achieved in
1983, says the chairman of the Ship and
Fabrication Yards’ Association. There was
also a reduction of the export value of new
ships last year. While the value of exports
reached 207 million USD in 1983, this was
reduced to 102 million USD last year. At
end 1984, Norwegian yards' shipbuilding
order reserve stood at 52 ships aggre
gating 200 000 tons. Of these, 47 are due
for delivery in the course of 1985. In the
offshore sector, the order reserve was valu
ed at 633 million USD at end 1984. This is
an improvement of 55.5 million USD on the

order reserve at end 1983. The value of
repairs and refurbishing tasks completed
on ships and drilling rigs last year topped
132 million USD. This is over 21 million
USD more than in 1983. The increase in
this sector is mainly due to larger refur
bishing contracts and the result cannot be
interpreted as an improvement in the repair
market. The competition from other Euro
pean yards continues strong and prices are
under pressure (Norinform).

Offshore
UNIQUE OIL PRODUCTION SYSTEM
FOR NORTH SEA OILFIELD
A unique oil production system using a
specially designed ship and a single sub
sea wellhead is to be used to develop a new
oilfield in the United Kingdom sector of the
North Sea.
Mr. Alick Buchanan-Smith, Minister of
State for Energy, has given the go-ahead
for British Petroleum (BP) to use its single
well offshore production system (SWOPS)
to develop the Cyrus oilfield which lies in
110 metres of water, 240 kilometres north
east of Aberdeen.
The ship itself, of 76,000 tonnes, designed
by BP, is to be built at the Belfast, Northern
Ireland shipyard of Harland and Wolff.
First oil from the Cyrus field is due in 1987
and production is scheduled to run at about
15,000 barrels a day. It is estimated that the
SWOPS will recover more than 10,000,000
barrels over six years of operation.
BP's single well offshore production sys
tem is another new alternative design for
offshore production but this one is thought
to be ideally suited for the development of
marginal fields where estimated reserves
do not justify the installation of conventional
production facilities.
The system is based on a tanker equipped
with storage and on-deck processing facili
ties. A well-head will be established on the
seabed and the tanker will be positioned
above and connected by a production riser.
The tanker will pump oil until the storage
tanks are full or operations are halted by
bad weather. The riser will then be retrieved
and the tanker will sail to the nearest port to
unload.
On-deck process plant will consist of BP's
specially developed separation system, 25
per cent smaller in weight and volume than
conventional systems, and more efficient.
The tanker will be dynamically positioned,
the power for the thrusters coming from the
separated gas.
The crucial part of the system is the re-entry
equipment so that the tanker can easily
reconnect to the seabed wellhead upon its
return. An acoustic transponder system wil
be used which gives the well-head position
and allows the re-entry cone to be posi
tioned and connected.
SWOPS could also be used to carryout
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extended well production tests to gain more
comprehensive reservoir knowledge than
is possible with a single exploration well. If
the tanker could be brought In to do the
testing this would release the drilling vessel
to work elsewhere. (LPS)
Ekoflsk subsidence could result
In destruction of field centre
If the Ekofisk field of the North Sea con
tinues to sink at the same rate as it has up to
now, several of the platforms on the field
could be very severely damaged during a
heavy storm. The Norwegian ship and
offshore classification society Det norske
Veritas makes this assertion in a report it
has prepared on behalf of Phillips Pe
troleum, the operator company on Ekofisk.
DnV’s assignment was to appraise how the
Ekofisk platforms would withstand a socalled 100-years wave, if they subside 2.6,
3 or 4 metres. In the report the hypothetical
wave was 23.77 m high. This height is,
however, more than 2 metres less than the
'new' 100 year waves that the Petroleum
Directorate operates with, so the latter
body takes a somewhat sceptical attitude
to the basis for the report.
According to informed sources, the Ekofisk
platforms have subsided about 2 metres.
The installations continue to sink at a rate of
around 1-4 cm per month. DnV maintains in
its report that there is no guarantee that the
field centre on Ekofisk, the hub of the North
Sea activities would survive the onslaught
ot a 23.77 meter wave if the installations
had sunk 4 metres. If subsidence had been
'merely' 2.6 metres the wave would cause
widespread damage, particularly to the
platform decks, though probably not total
destruction.
The Petroleum Directorate takes a very
serious view of the Ekofisk subsidence,
and it is expected that within a few weeks it
will appraise measures to prevent further
sinking. In its report DnV assesses possibi
lities for raising the platform decks out of
reach of the highest waves. It concludes
that the deck at the field centre can be
raised 5 metres - but at substantial
expense.
One of the reasons for the grave concern
regarding the Ekofisk subsidence is that all
present Norwegian gas export goes over
Ekofisk. Next year the gas from the Statfjord and Heimdal fields will also be piped
via Ekofisk to Emden. (Norinform)
Offshore LNG factory
in Norwegian Sea?
The partially state owned industrial con
cern Norsk Hydro is working on plans to
build a factory for liquid gas on top of a
concrete platform on the Tromsoflaket, on
the northern part of the Norwegian con
tinental shelf. Hydro hopes that the entire
project, which will cost between 3.3 and 4.4
billion USD will be profitable if only on the
basis of the finds made so far. An LNG
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factory at sea will cost 550 million to 1 billion
USD less than sending the gas through a
pipeline to land.
The reaction of the Ministry of Petroleum
and Energy to Hydro's plans seems to be
that an LNG factory on the Tromsoflaket
where the gas can be transported by spe
cial ship, could accelerate the development
of the gas fields in the north. The US market
is clearly the most interesting for this gas in
the opinion of the Ministry.
Norsk Hydro has previously studied the
possibilities of running a gas pipeline down
the Norwegian coast. This could be linked
to the pipeline from the gas fields of the
North Sea. The Norwegian state oil com
pany Statoil has investigated plans for a
pipeline through
Sweden to West
Germany.
The Ministry of Petroleum and Energy
stated that the considerable gas reserves
off south Norway make it obvious that a
pipeline from the Tromsoflaket is very
much a long-term possibility. Because of
this, the alternative plan for an LNG factory,
from which the gas can in principle be
shipped to the whole world, is very interes
ting. This makes Norway, as an exporter of
gas, less dependent on the West European
market, and eliminates the need for gigan
tic investments in the construction of gas
pipelines to the continent.
A possible gas factory on the Tromsoflaket
will, like other development projects, be
dependent on how much gas is found, on
the markets that want it, and on the price it
can fetch, (norinform)
Possibilities for oil off Jan Mayen to be
clarified
Norway will this summer be using 1.3 mil
lion USD on seismic blasting to clarify the
possibilities for oil and gas finds on the
Norwegian and Icelandic side of the border
line south of Jan Mayen.
According to the border agreement be
tween Norway and Iceland, which was
signed in the early 1980 s, Norway is to pay
tor the chapting on both sides of the border
line.
This summer's program comprises the
seismic blasting of 3000-4000 kilometers.
If the results are considered promising,
more detailed seismic blasting will be
undertaken, before possible search drilling
is undertaken. The assistent director of the
Petroleum Directorate states that search
drilling can begin at the earliest by the end
of the 1980 s.
There is considerable reason to believe
that the oil companies will be interested in
the seismic results from the Jan Mayen
area, not only in the hope of oil and gas finds
just there, but also because the results may
clarify the possibilities for finds in other
northern regions.
According to the border agreement, Ice
land has the right to a 25% share in finds
made on the Norwegian side in the area in

question around Jan Mayen. Experts are of
the opinion that Iceland’s possibilities of
sharing in oil and gas discoveries are pri
marily connected with the Jan Mayen
region.
In comparison with many areas to be in
vestigated on the Norwegian continental
shelf, the Jan Mayen area is not considered
especially promising. The ocean depth in
the area is 300-1 500 metres and calls for
the use of advanced technology if the ex
ploitation of possible future discoveries is to
be profitable, (norinform)
’Oil mines’ - an alternative to platforms?
The Norwegian concern Petromine A/S is
firmly convinced that future oil and gas
extraction will be effected through rock tun
nels beneath the seabed, so-called oil
mines. Acting on an assignment from the
state oil company Statoil, Petromine has
prepared a study which is now being as
sessed with a view to the development of
the Troll field of the North Sea. The new
method will be able to compete with traditio
nal platforms and installations on the sea
bed (so-called subsea installations) at sea
depths of 250 m or more and under harsh
climatic conditions. The technique consists
of drilling tunnels beneath the seabed to the
location where the oil or gas has been
detected. At this location an opening is cut
in the rock and drilling down to the reservoir
takes places form there. The oil and gas is
then led in pipes through the rock tunnel
and back to land.
The problems connected with operating oil
platforms increase with increasing sea
depth and there is a real need to review
alternative development methods for oil
prospecting in the northern part of the
Norwegian continental shelf and in Arctic
areas.
Under such conditions, the subsea
method, where parts of production take
place on the seabed, is a good one. How
ever, if due consideration is to be paid to
avoiding pollution, and safeguarding
fisheries interests, then oil mines are an
attractive possibility and could make many
of today's marginal fields commercial. The
method is based on diagonal and horizon
tal drilling - which means that even very
shallow oil bearing layers can be exploited
profitably.
(norinform)

Gewoon hoogleraar
Maritieme werktuigkunde
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(volledige dagtaak)
De Technische
Hogeschool Delft verzorgt
universitair onderwijs In
14 verschillende studie
richtingen, verdeeld over
14 (onder/tussen) afde
lingen. Er studeren ca.
11.000 studenten en er
werken bijna 5.000
mensen.
Ruim 100 vakgroepen
verzorgen het onderwijs
en verrichten weten
schappelijk onderzoek.
Daarnaast zijn er een
aantal centrale diensten,
te weten de Centrale
Bibliotheek, de Onderwijs
kundige Dienst, het
Rekencentrum, de
Centrale Werkplaats, de
Centrale Elektronische
Dienst en het Bureau van
de Hogeschool.

Bij de A fde lin g der
M aritiem e Techniek
(Vakgroep O ntw erp en
E xp lo ita tie van M aritiem e
O bjecten) o n ts ta a t binn en
kort de vacature gewoon
hoogleraar M aritiem e
w e rktu ig ku n d e m/v
(volledige dagtaak).

—

—
Vakgebied:
O nder M aritiem e W erk
tu ig ku n d e w o rdt verstaan
het ontw erpen van boordin s ta lla tie s en het toe
passen van w e rktu ig lijke
en e le ktro te ch n isch e
in s ta lla tie s aan boord van
schepen en baggervaartuigen, alsm ede voor
drijvende en varende
o ffsh o re co n s tru c tie s als
booreilanden, kraan
eilanden, pijpenleggers
enz. Deze in s ta lla tie s
betreffen zowel de v o o rt
stu w in g als h u lp in sta lla tie s van zeer u ite en
lopende soort.
Functie-lnformatle:
Het leveren van een
bijdrage aan het on de rw ijs
en onderzoek van de
vakgroep, nauwe
co ö rd in a tie met verw ante
vakgroepen uit de
A fde lin g der M aritiem e
Techniek, W e rktu ig b o u w 
kunde en E lektrotechniek,
het stim uleren en
coördineren van afstudeeren onderzoekprojecten en
het onderhouden van
intensieve c o n ta cte n met
het bedrijfsleven.

—

—
—

tu ig lijk e in s ta lla tie s
aan boord van schepen
en andere varende en
drijvende co n stru ctie s
be la ngste lling,
in n o va tie f verm ogen en
in ve n tivite it voor het
doen van w e te nsch ap
p e lijk onderzoek
bij voorkeur a u teur van
voordrachten en
pu b lica tie s op het
vakgebied der
m aritiem e w e rktu ig 
kunde
d id a ctisch e aanleg,
en thousiasm e en inzet
voor het overdragen
van ervaringen en
in zichte n aan jongeren
ervaring in het le id in g 
geven en sam enw erken
in (werk-)groepen
bereidheid to t het deel
nemen aan b e stuurlijke
a c tiv ite ite n binnen de
Technische
H ogeschool.

Geboden:
Een salarië rin g volgens
rijksre g e lin g c o n fo rm de
voor kroondocenten
vastgestelde
salarissch alen. Directe
opnem ing in w elvaartsvast
pensioenfonds.
Inlichtingen:
bij de voo rzitte r van de
be no em in gsco m m issie
prof.dr.ing. C. G allin,
te le fo o n 015-781732 o f bij
de secretaris, prof.lr. J.A.
Korteweg, te le fo o n 015785562.

S c h rifte lijk e s o llic ita tie s
met cu rricu lu m vitae en
lijs t van p u b lica tie s
dienen u ite rlijk twee
m aanden na het
verschijnen van deze
advertentie te worden
ge rich t aan prof.dr.ing.
C. G allin, p/a Technische
H ogeschool D elft,
A fd e lin g der M aritiem e
Techniek, M ekelweg 2,
2628 CD Delft.
O ok Indien u de aandacht
w ilt vestigen op ge schikte
De Afdeling der Maritieme kandidaten o f verdere
in lic h tin g e n w enst, kunt u
Techniek.
zich rich te n to t de boven
genoem de adressen.

Vereist:
— dip lo m a w e rk tu ig 
kundig ingenieur (THniveau), zo m ogelijk
met dip lo m a scheeps
bouw kundig Ingenieur
— brede kennis van en
ruim e ervaring in het
ontw erpen en
on tw ikke le n van werk-
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N O R W IN C H
HYDRAULISCHE LIEREN

LUCHTKOMPRESSOREN
KAPACITEIT:
VAN
10 -150 m3/h
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HYDRAULISCHE STUURMACHINES
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ONDERHOUD

SERVICE EN REPARATIE AAN
HYDRAULISCHE SYSTEMEN

• ELKE KLASSE
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VAN DUUVENDIJK
ROTTERDAM b.v.

w aalh aven p ier 8, o p h em erts tra at 98,
3089 JE R O T T E R D A M
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„Nadat de nieuwe stuurmachine
geïnstalleerd was, had de kapitein nog
maar een piepklein hutje over”
„Met zo’n compacte stuurmachine
van AEG-TELEFUNKEN had hij zijn
eigen balzaaltje kunnen hebben”
Het loont dus altijd de
moeite kontakt op te
nemen met
AEG-TELEFUNKEN.
De Afdeling Scheepsbouw
is wereldwijd toon
aangevend op het gebied
van:

. Systeem engineering
• Energie
• Automatisering
• Communicatie
• Data-processing
• Meettechnieken
• Kabeldoorvoeringen met A60 - eert.
• Technische services
• Turn-key-projecten
• Diversen
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AEG-TELEFUNKEN Nederland N.V. Marine Service. Rijnhaven N.Z. 45, Postbus 5115.3008 AC ROTTERDAM, Tel 010-855644 / 206611 (buiten Kantoortijd) - Telex 28822

