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of buri.'ng the low fuel qualities of the future. For example, the recommended 
time between overhauls for the Vasa 32 engine on heavy fuel is today 12 000
hours.
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There is no Business like 
Freight Show Business
De internationale vakbeurs Freight Show 
Rotterdam', die de vorige maand in Ahoy is 
gehouden, is in Nederland zowel als inter
nationaal tot een begrip geworden. Zij is 
thans uitgegroeid tot hèt medium bij uitstek 
om het binnen- en buitenlandse bedrijfsle
ven en het gigantische potentieel van de 
Rotterdamse haven bij elkaar te brengen. 
Op een oppervlakte van zo’n 20.000mz -  
eens zo veel als de vroegere beurs nodig 
had! -  hadden ruim tweehonderd onderne
mingen en organisaties in de transportwe
reld zich in alle vijf hallen van het Ahoy' 
complex gepresenteerd aan de verladers- 
wereld en aan de daarbij op de een of 
andere wijze betrokken industrieën. Deze 
internationale jaarlijkse vakbeurs -  feitelijk 
het etalageraam van de Rotterdamse ha
ven -  viel ook dit jaar weer samen met de 
door de Stichting Havenbelangen georga
niseerde Internationale Havendagen. Dit 
mag een gelukkige combinatie worden ge
noemd. Immers, deze Stichting heeft tot 
taak de belangen van de Rotterdamse ha
ven te bevorderen.
Het is verleidelijk om hier het een en ander 
te zeggen over een aantal stands die de 
aandacht trokken, maar de plaatsruimte 
daartoe ontbreekt. Wij willen echter een 
uitzondering maken voor die van de Stich
ting Havenbelangen, die op zeer overzich
telijke wijze alle aspecten van de Rotter
damse haven liet zien in een modern uitge
voerde expositie. En om de haven was het 
er immers te doen! Met een parafrase op de 
titel van een oude musical zou men kunnen 
zeggen: 'There is no Business like Freight 
Show Business'.
Zoals gewoonlijk zijn alle facetten van het 
internationale transportgebeuren aan bod 
gekomen, dus overzee, door de lucht, per 
spoor en binnenvaart en via de weg. Te 
vinden waren er stuwadoors- en carga- 
doorsbedrijven, containerrederijen, ban
ken, wegvervoersbedrijven, de NS, 
scheepswerven, intern-transportbedrij- 
ven, binnenvaartrederijen, kortom het ge
hele bedrijfsleven dat zijn stempel op het 
havengebeuren pleegt te drukken. Met na
druk werd aandacht besteed aan de grote

mogelijkheden die Rotterdam aan verla
ders te bieden heeft.
Een vreemde bijkomstigheid was dat twee 
leden van het erecomité van deze vak
beurs, namelijk de Rotterdamse burge
meester dr. A. Peper en havenwethouder 
drs. R. den Dunnen, het hebben gepres
teerd om 'wegens verblijf in het buitenland' 
tijdens de Freight Show afwezig te zijn en 
ook tijdens de Internationale Havendagen. 
Tijdens de perspresentatie had dr. mr. J, G. 
W. Simons van De Kamer van Koophandel 
en Fabrieken voor Rotterdam en de Bene- 
den-Maas wat 'achterlandoverpein- 
zingen', waarin een markante zaak naar 
voren kwam. In 1984 werd namelijk een 
begin gemaakt met bezoek aan het Neder
landse achterland van de Rotterdamse ha
ven. Dit eerste bezoek bracht aan het licht 
dat deze promotiereizen in eigen land, In 
casu naar de regio's rond Eindhoven en 
Velp, méér dan nodig waren. Het was dan 
ook geen vraag meer of het geplande be
zoek aan Noord-Nederland eind van dit 
jaar gerechtvaardigd zal zijn. Wij vinden het 
verbluffend dat het Nederlandse achter
land van de Rotterdamse haven, zoals nu 
aan de dag kwam, tot dusver een verwaar
loosd kind was gebleven. Maar het is nog 
altijd beter ten halve gekeerd dan ten hele 
gedwaald. Opmerkelijk is ook dat Scandi
navië tot het achterland van Rotterdam 
behoort en daarom ook in het promotiereis- 
programma is opgenomen.
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Intertanko, de organisatie waarin de onaf
hankelijke tankerreders zijn verenigd, is 
van mening dat haar leden bij hun overheid 
en het bankwezen moeten aandringen op 
een vermindering van de subsidies en de 
'zachte’ leningen om daarmee geleidelijk 
de overcapaciteit aan scheepsruimte op de 
tankervrachtenmarkt te laten verdwijnen. 
Dit staat in het jaarverslag van Intertanko. 
Er lijkt een mogelijkheid in te zitten om op 
deze wijze het gestelde doel te bereiken, 
maar voor de scheepsbouw zou het uiter
aard een nieuwe dreun betekenen na de 
vele die deze industrie reeds te incasseren 
heeft gehad. Het is duidelijk dat opnieuw 
een belangrijk deet van de nieuwbouw- 
capaciteit overbodig zou worden.
Het verslag stelt dat de overheid haar ver
antwoordelijkheid moet opnemen in de 
strijd tegen het tonnage-overschot, maar 
laat de consequenties voor de werfindus- 
trie daarbij buiten beschouwing. In 1984 is 
de kloof tussen vraag en aanbod van tank- 
scheepsruimte weliswaar iets versmald, 
maar Intertanko is niettemin van oordeel 
dat heel wat tankschepen gesloopt zullen 
moeten worden alvorens de thans be
staande overcapaciteit aanzienlijk zal zijn 
verminderd.
Gewezen wordt in dit verband op de aan
lokkelijke prijzen en de gulle financierings- 
voorwaarden die aangeboden worden 
voor de bouw van schepen, waarbij er ken
nelijk in het geheel niet aan wordt gedacht 
of er voor deze nieuwe tonnage straks lo
nend emplooi te vinden zal zijn. De over
heid zorgt er met ruime subsidies voor dat 
zelfs inefficiënte werven in leven blijven en 
draagt zodoende bij tot het voortbestaan 
van de overcapaciteit. Kanttekening: In Ne
derland weigert de overheid een werf -  
geroemd als de modernste van Europa -  
nog verder te subsidiëren!
Intertanko is van mening, dat het overschot 
aan tankscheepsruimte zich in de komen
de drie tot vijfjaar nog sterk zal laten voelen, 
en dat het in hoofdzaak de Japanse reders 
zullen zijn die door de voortdurende de
pressie op de tankervrachtenmarkt zullen 
worden geteisterd. Zolang de financie- 
ringsinstellingen niet verplicht worden tot 
stringentere kredietvoorwaarden voor de 
bouw van schepen zal de markt geen schijn 
van kans op verbetering hebben. De voor
zitter van Intertanko heeft de overheden die 
zich beklagen over de scheepvaartcrisis, 
terwijl ze niettemin financiële steun aan in 
moeilijkheden verkerende werven blijven 
verlenen en daarmee ook de crisis in leven 
houden, als hypocritisch bestempeld. Wel, 
in Nederland is dit bepaald niet het geval, 
zoals de houding van de overheid tegeno
ver Van der Giessen-De Noord bewijst. 
Uit het jaarverslag van de Kon. Ned. Petro
leum Mij komt naar voren dat de reorgani
satie van de tankervloot van Shell nog in 
uitvoering is, met als doel te komen tot een 
kern van moderne, rendabele schepen die 
zijn afgestemd op de behoeften van de

Kon/Shell Groep. In 1984 resulteerde dit 
streven in een verdere inkrimping van de 
vloot door de buitendienststelling van 13 
schepen, gecombineerd met een beperkt 
aantal nieuwe aanwinsten. Voor het overi
ge werden nog twee tankers van elk 85.000 
ton besteld voor Shell Tankers in Rotter
dam, waarmee het totale aantal schepen 
voor de Nederlandse Shell-vloot in aan
bouw op vijf kwam. Het is duidelijk dat Shell 
een voorzichtige vlootpolitiek voert, die 
gunstig afsteekt bij de wilde bestellingen 
die door onafhankelijke reders worden ge
daan en die daarvoor kunnen rekenen op 
de financiële steun van hun overheden en 
banken, die volgens Intertanko dus hypo
criet zijn omdat ze door die steun meewer
ken aan het in stand houden van het over
schot aan tankertonnage.

Ook de Nederlandse Scheepshypotheek- 
bank in Rotterdam wijst erop, dat aangelokt 
door de tijdelijke oplevingen van de vrach- 
tenmarkt en door de rui me subsidies die tot 
behoud van de werkgelegenheid in de 
scheepsbouwlanden nog altijd voor nieuw
bouw worden verstrekt, de wereldnieuw- 
bouwportfeuille zich in 1984 op het hoge 
peil van 1983 wist te handhaven. Hoewel 
door diverse groeperingen opnieuw werd 
getracht het subsidiëren van nieuwbouw 
aan banden te leggen, dan wel de nieuw- 
bouwcapaciteit aan verplichte sloop te kop
pelen, bleek het onmogelijk om in internati
onaal verband tot afspraken te komen.
Als gevolg van de slechte situatie op de 
scheepsvrachtenmarkt -  die nu al bestaat 
sinds medio-1981 -  kwamen in 1984 op
nieuw vele reders in financiële moeilijkhe
den. Mede door een hardere houding van 
de banken werden zij in vele gevallen ge
dwongen tot de verkoop van hun schepen. 
Waar de financiële steun een onderhandse 
verkoop onmogelijk maakte, moest tot 
openbare veiling worden overgegaan. Het 
aantal veilingen bereikte in 1984 zelfs een 
recordhoogte. Het is duidelijk dat al deze 
ontwikkelingen druk uitoefenen op de prij
zen van nieuwe zowel als tweedehands- 
schepen, en op uitzonderingen na daalde 
de waarde van tweedehandsschepen dan 
ook op gevoelige wijze.
Het jaarverslag van de bank vermeldt met 
nadruk, dat de concurrentiekracht van de 
Nederlandse scheepsnieuwbouw op de 
exportmarkt in 1984 verder is toegenomen, 
en dat dit bereikt werd door een voortduren
de stijging van de arbeidsproduktiviteit en 
een verlaging van de arbeidskosten per 
eenheid produkt. Op basis van deze facto
ren wordt Nederland slechts overtroffen 
door Japan en Zuid-Korea. Daar de Neder
landse werven grotendeels schepen bou
wen behorende tot de sector waarin geen 
structurele overcapaciteit bestaat, en een 
groot aantal hiervan zeer gespecialiseerde 
produkten betreft, lijkt het behoud van de 
huidige capaciteit verantwoord. Een grote
re samenwerking, zowel bij de verwerving

van opdrachten als bij de presentatie van 
de Nederlandse scheepsbouw op de bui
tenlandse markt, kan volgens de bank dit 
behoud bewerkstelligen, al zal steun van 
de overheid daarbij voorlopig nog onont
beerlijk zijn.
In dit licht bezien valt het des te meer te 
betreuren dat de overheid de werf Van der 
Giessen-De Noord heeft laten vallen, zodat 
zij geen kans meer heeft aan te tonen wat zij 
waard is en de concurrentie, zeker in West- 
Europa, aankan. Den Haag heeft hier een 
blunder van de eerste grootte begaan. De 
overheid heeft zich verkeerd voor laten 
lichten. De angst zich opnieuw in de vingers 
te snijden zoals in het geval van RSV stond 
hierbij mogelijk op de voorgrond. Jammer 
dat dit heeft kunnen gebeuren. In het geval 
van Van der Giessen zou subsidie geen 
weggegooid geld zijn geweest. Integen
deel. Subsidie zou in dit geval een werf die 
het verdiende overeind hebben gehouden.

De Scheepshypotheekbank ziet in het al
gemeen slechts één lichtpunt in verband 
met de huidige situatie in de scheepvaart: 
door het aantrekken van de staalindustrie 
en de uitbreiding van de capaciteit van de 
schrootwerven was de vraag naar schroot 
in 1984 bijzonder groot. De prijzen van 
schroot waren dan ook het gehele jaar vast 
en meer droge-ladingschepen dan ooit 
werden voor de sloop verkocht. Dat het 
slooprecord van 1983 niet werd gehaald 
was te wijten aan het feit, dat minder zeer 
grote tankers voor de sloop werden ver
kocht. De groei in de staalindustrie en de 
uitbreiding van de sloopcapaciteit in Japan 
en China waren daarvan de oorzaak.
Nu het onmogelijk is om door internationale 
afspraken over vermindering van de subsi
dies voor nieuwbouw de omvang van de 
wereldhandelsvloot terug te brengen, 
wordt getracht via internationale regelin
gen het tempo van slopen te beïnvloeden. 
Zo is in het Verre Oosten het plan ontstaan 
om de classificatiebureaus, die over de 
geschiktheid van schepen om ladingen te 
vervoeren beslissen, alleen dan de vereis
te certificaten voor nieuwe schepen te laten 
verstrekken indien daartegenover een be
paalde hoeveelheid is verschrot.
Het is niet het enige plan. Of ze kans van 
slagen hebben? Het is allemaal slim be
dacht maar of het zoden aan de dijk zal 
zetten moet worden afgewacht. Er zullen 
wel andere slimmigheidjes tegenover wor
den gezet. Het verleden heeft geleerd dat 
er in de praktijk veelal niets van terecht
komt. In de jaren dertig bleek het Schierwa- 
ter-plan de oplossing voor de te omvangrij
ke tankervloot. Toen ook al. Maar het werk
te net zo lang totdat één rederij de discipline 
verbrak en toen was het hek van de dam. 
En dèt is wat in de eerste plaats nodig is: 
discipline. Zolang die er niet is, blijft het 
onbegonnen werk een probleem als over
capaciteit op te lossen.

vHk
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Optimale veiligheid aan boord dank zij 
Siemens automatiseringstechniek

SIMOS 32
het nieuwe bewakingssysteem
Door kennis en ervaring van 
meer dan 1200 geleverde 
scheepsautomatiseringen, 
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SIMOS* 32 bewakingssysteem.
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onverliesbaar in het geheugen

•  is eenvoudig te bedienen
•  biedt de mogelijkheid, öök 

gedurende en na de inbedrijf- 
stelling, om gegevens te 
veranderen of in te voeren

•  heefteen hoge beschikbaar- 
heidsgraad, daar de onderlinge 
alarmunits onafhankelijk van 
elkaar zijn.

Siemens Nederland N.V.
Afd. Industriële Energietechniek 
Postbus 16068 
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Shipowner’s application of techniques to 
save energy and improve maintainability 
on board seagoing vessels.*

ir. R. K. Hansen FIMarE, CEeng.**

ABSTRACT:
A variety of energy saving equipment and systems has been developed and brought on the market by industries connected to the 
shipbuilding industry.
Besides, energy savings can be obtained by well known existing technical methods in a new form or new combination.
Both categories of application will give a sincere contribution to fuel savings, whereas the extent of the saving may vary considerably. 
In this paper, however, energy saving measures are viewed being a part of the total ship s machinery installation that has to be operated 
and serviced at lowest possible cost.
Therefore not only the purchasing and installation costs, but also reliability, complexity and required time in man hours for testing, 
maintenance and repair work shall be carefully weighed against the expected savings.
Waste heat recovery systems are requiring careful considerations. Important factors for the determination of the extent of waste heat 
recovery are discussed.
Facilities and measures leading to more efficient and easy ways of doing maintenance and repair work in the engine room are described. 
This includes accessibility of machineries, means of transportation, workshop and the application of shaft driven alternators contributing 
to savings in fuel costs as well as maintenance hours.

will greatly determine the main factors of 
capital and fuel costs.
The best possible optimum shall be found 
by the economic evaluation of:
•  cargo flow
•  required sailing schedule
•  economy of scale
•  relation between fuel and capital costs
•  trade competition.

A typical relation between fuel and capital 
costs versus vessel's speed Is given in fig. 
2 .

Beside the determination of the main char
acteristics of the vessel by the above given

* Paper presented at the ICMES ’84 Confer
ence in Trieste, Okt. 84 and the 7th International 
Marine Propulsion Conference, London, March 
'85.
"  Head of Machinery Newbuilding Department 
of Nedlloyd Fleet Services in Rotterdam.

GENERAL CARGO 
VESSEL 

8.000 TON

RO/RO 
VESSEL 
1J80 TEU 
109 TRAILERS

CONTAINER
VESSEL
2700 TEU

Fig. 1. Relation of running costs for 3 types of vessels.
CAPITAL COSTS/FUEL PRICE

Fig. 2. Relation capital/fuel costs versus speed

27.0*/.

1. INTRODUCTION
The operating costs of vessels can be dis
tinguished into the cargo related costs and 
those running costs which are independent 
of the amount of cargo carried by the 
vessel.

Cargo related are following costs for:
•  stevedoring
•  port dues
•  claims
•  use of containers.

The relation between these costs are given 
in fig. 1 for three types of vessels, viz. a 
conventional cargo liner, a roll-on roll-off 
vessel and a 2700 TEU container vessel. In 
the acquirement of a vessel the running 
costs are to be considered carefully, but the 
overhead and insurance expenses. The 
choice of size, type and speed of the vessel

Running costs are:
•  capital costs; depreciation and interest
•  insurance
•  overhead
•  fuel
•  manning
•  maintenance and lubricants.
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EXAMPLE:
POWER: 15.000 BHP.
PROPELLER SPEED REDUCTION 105—  95 RPM 
SAVING 2 %  IN POWER I FQUALS FUEL CONSUMPTION)
2%x15.000x0,1AOx6000x10"3x$175= i  U . 100,— /YEAR 
10%  LOWER RPM RESULTS IN 10%  MORE EXPENSIVE PER BHP 
ENGINE EXTRA PRICE: (10 2%lx15 000 x$200,— J 240 0 0 0 , - -  

SHAFTING*PROPELLER, EXTRA PRICE j  10000 -
J250000 -

ANNUAL CAPITAL COSTS 0,14x#250 000 ,-=  i  35.000 -  
S =  44.000^1,26 
C 35.000

Fig. 3. Relation total investment versus annual savings/capital costs

MAX. MAX. MAX. PRICE
AREA/PORT vise . DENS.. WATER US S

cSt 50 C CVML15C VOL. */.
EUROPE
ROTTERDAM 441 0992 0.7 192.00
HAMBURG 646 0.992 2.0 192.50
LE HAVRE 375 0.984 0.5 20000
GENOA 397 0.991 —
AFRICA/RED SEA
JEDDAH 179 0956 0.4 178 50
DURBAN 192 0990 0.4 176.00
ARABIAN GULF
RAS TANURA 172 0950 0.1 17850
BAHRAIN 185 0.973 0.1 173.50
FAR EAST
SINGAPORE 408 0.990 0.4 18090
TOKYO 395 0.986 0.6 18700
WESTERN

HEMISPHERE
LOS ANGELES 519 1.000 1.0 171.76
HOUSTON 399 1000 1.0 168.00
NEW YORK 387 0.990 1.4 175.00

Fig. 4. Bunker quality market report, January 10, 1984

stallation a number of measures can be 
taken against some of the unfavourable 
properties of fuel oils, such as:
•  high viscosity
•  high specific gravity
•  high content of insoluble impurities
•  high water content.

considerations, a further study is required 
for the application of the various cost saving 
techniques.
Generally, cost saving measures are de
manding investments which will add to the 
capital costs of the vessel.
Therefore it would be necessary to evalu
ate each possible saving against the in
vestment,
The economy can be expressed in the ratio 
between annual savings and annual capital 
costs against the absolute investment, as 
per figure 3.

In the design of modern ships utmost atten
tion shall be paid to achieve optimal results 
in the reduction of:
•  fuel costs
•  manhours
•  repair and maintenance.

2. THE FUEL EXPENSES
The influencing factors on the fuel ex
penses are:
•  The market price in the port of the 
bunkering
•  the fuel quality
•  the fuel consumption.

2.1 The price of fuel
The market prices are varying in the 
bunkering ports of the world, whereas no 
relation between price and quality can be 
assured.

On fig. 4 worldwide fuel prices are given as 
per 10th of January 1984 with an indication 
of viscosity, density and water content as 
found in delivered fuels on board vessels. 
Although price differences between the 
ports have been reduced compared with 
the past, it is still worthwile to observe the 
local market prices carefully when deciding 
bunkering ports.
The bunker-capacity of the vessel shall 
allow to take sufficient fuel to avoid the 
more expensive bunkering ports. On the 
other hand, the lay-out of bunker- and settl
ing tanks shall give sufficient possibilities to 
keep fuels from different ports segregated 
in order to avoid risks of difficulties due to 
mixing incompatible fuels.

2.2 The quality of the fuel
It is quite paradoxical that both price and 
caloric value of the heavy fuels available in 
the various ports have no logic relation to 
the quality level of the fuel.
The origin of the fuel and the market situa
tion are apparently the strongest factors 
influencing the properties of the marine fuel 
and its price.
On the other hand, asking in any port for 
fuels with higher qualities will lead to in
creased prices.
Therefore the shipowner shall try to cope 
with the lowest quality marine fuel available 
in each bunkering port.
In the design of a vessel’s machinery in-

Other fuel properties have to be dealt with 
by choosing machineries and lubricants of 
which the manufacturers have succeeded 
to make their products suitable for it.

2.2.1 High viscosity
At present, fuels with a viscosity up to 645 
cSt at 50°C have been sold for marine 
diesel engines and viscosities to 700 cSt 
may be expected in a not too far future. 
Viscosity can easily be treated by sufficient 
heating of the fuel prior to atomizing. 
Temperatures far beyond 100°C, howev
er, may cause vaporizing of water particles 
present in the fuel. Such vaporization of 
water in the fuel system will occur only:
•  if the content of water is more than 0.2 
percent
•  at atmospheric pressure.
It has been experienced that purification of 
fuels containing relatively much water and 
having a high specific gravity will reduce the 
water content hardly under 0.2 percent, not 
even with modern and well laid out purifier 
installations.
In conventional fuel service systems like 
illustrated in fig. 5, vaporization of water- 
particles will occur in the mixing tube espe
cially when the fuel temperature is 140°C 
or more.
The boiling will cause a serious foaming of 
the fuel which may lead to an overflow of the 
mixing tube and eventually interruption of 
the fuel supply to the engine.
A pressurized mixing vessel as applied in 
the system of fig. 6 eliminates this phe-
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nomenon. We adopted this system in the 
design of our vessels since 1981 and in the 
meantime it has proven to be very effective. 
It offers the side-advantage of a secured 
feed through the fuel oil meter by the low 
pressure pump. This meter with its filter 
fitted in the supply line of the atmospheric 
mixing vessel caused frequent troubles in 
the fuel supply.

2.2.2 High specific gravity and high 
content of impurities
Cleaning of the fuel by centrifuges is possi
ble as long as the specific gravity of the fuel 
is at least 2 percent lower than the specific 
gravity of water at centrifuging tempera
ture.

This means that water can be separated 
from fuels with a density up to 0.995 at 
15°C, and tests on board our vessels have 
shown that fuels with densities up to 1.005 
can be effectively cleaned without the use 
of density increasing additives such as 
Manganese-sulphate.
Also aluminium-silicates clotted together to 
relatively big and light particles will be diffi
cult to separate from such high density 
fuels.
To obtain the best possible cleaning opera
tion the vessel shall be fitted with the most 
modern automatic separators, in such a 
way that:
•  very low flow rates are possible; 50% of 
the recommended flow rate can be

obtained by using working and stand-by 
separator in parallel.
•  separate electrically driven supply 
pumps, exactly meeting the consumption 
requirement, eliminate a process disturb
ing flow control and with 2-speed motors 
the correct capacity for parallel operation 
can be obtained.
•  the separation process will be made 
continuous by letting the excess oil over
flow from the service tank back into the 
settling tank.
•  the temperature of the fuel in the separ
ator will be kept close to the maximum of 
98°C, which is possible only if the temper
ature of the supplied oil from the settling 
tank is nearly constant.
Therefore the temperature in the settling 
tank shall be automatically controlled and 
to avoid big temperature fluctuations the 
differences in level shall be kept small by 
automatic filling.

Until now, the effectiveness of the separ
ator can not be verified by itself. An automa
tic filter, as fine as practically possible and 
recording its cleaning frequency, will be the 
best examination of the cleaning process. 
Research of separator designers have re
sulted lately in some favourable develop
ments which may lead to an easier opera
tion, better control on the cleaning effect 
and less maintenance.
More practical experience shall indicate 
whether the partial and therefore possibly 
less effective sludge discharge method is 
preferable above the total discharge sys
tem with longer intervals between dis
charging.
Furthermore it remains to be seen whether 
desludging control on basis of water con
tent only will be sufficient, especially in view 
of the very low water contents found in fuels 
from several sources (see also fig. 4).

2.3 Fuel consumption
The fuel consumption of a vessel to be, is 
mainly determined by the hull shape and 
the required speed.
The surface treatment and the paint system 
add considerably in the total hull resistance 
and its deterioration in service. Self
polishing paints applied on existing ves
sels, have proven to reduce the propulsion 
power by 6 to 8 percent.

2.3.1 The propeller efficiency is fixed by:
•  hydrodynamic design
•  afterbody of the vessel (wake-pattern)
•  rotary speed and diameter.
In case of a direct drive the rotary speed 
shall be chosen together with the main 
engine in order to obtain the optimum com
bination. The biggest propeller, turning at a 
lowest speed, is giving the highest effi
ciency.
From efficiency point of view the controll
able pitch propeller is inferior to the fixed 
blade propeller.
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Fig. 9 Development of diesel engines

Having a deficiency of a few percent at the 
design point, the arrear is increasing rapid
ly at lower pitch positions. Even the advan
tage of a simple shaft generator system 
does not outweigh the efficiency loss of the 
c.p. propeller at part loads, see fig. 7. 
Only in cases when other arguments are 
applicable, such as manoeuvrability and 
twin engine drive, the c.p. propeller shall be 
in favour, examples of which are:
•  a twin screw heavy lift vessel operating 
frequently in underdeveloped ports (man
oeuvrability)
•  a North Sea ferry with 2 engines on each 
propeller (flexibility in propulsion power).

2.3.2 The endeavour to a low propeller 
speed and at the same time highest engine

REVOLUTIONS (1/MIM) m 
Fig. 8. Engine power range & specific fuel consuption

Fig. 10. Required electric sea power versus 
recovered electric power exhaust gases

efficiency prescribes the diesel engine with 
the larger bore, ultimately leading to the 
lowest possible number of cylinders, see 
fig. 8.
The development of the highly super
charged two-stroke diesel engine to:
•  higher power per cylinder unit
•  higher overall efficiency
•  lower speed by longer stroke
has been favourable, as it has improved the 
total economy of the vessel by combining a 
smaller engine room with lower fuel con
sumption. It is also making the complicated 
waste heat savers less attractive, for the 
simple reason that the amount of waste 
heat has diminished, see fig. 9.
It is of our highest concern that the 
mechanical and thermal loads will not lead

to shorter time between overhauls or to any 
reduction in reliability.
An acknowledged drawback of this de
velopment is that the available power is 
limited to the propeller curve as a maximum 
for both 2-stroke and 4-stroke engines.

2.3.3 Savings in secondary energy can be 
attained by generating useful energy from 
primary waste heat and by reduction of the 
energy consumption.
The main sources for waste heat recovery 
systems are the exhaust gas, the 
scavenging air and the jacket cooling 
water.
A modern 2-stroke engine will loose 20 to 
25 percent of its fuel energy (i.e. 40 to 50 
percent of its shaft power) in the exhaust

156



Fig. 11. Voyage Ewas service

gases, from which, however, only 35 per
cent can be made useful in a steam system 
and about 7 percent into electric energy.
This means that about 3.5 percent of the 
engine’s output could be regenerated into 
electric power when it is running at 85% of 
the maximum rating.
For 2-stroke installations up to about 
20,000 hp this will generally not be suffi
cient to cover all required sen/ices at sea, s
so that the turbo generator shall run in §
parallel with a diesel generator. See fig. 10. 5
The diesel generator requires to take a S'
certain minimum load so that the actual 
output from the turbo generator will be 
reduced.
The combination of the turbogenerator fed 
by the exhaust gas boiler and main engine 
driven generator, either on one shaft or 
running parallel electrically will ascertain 
the most effective use of the turbo gener
ator.
As an example a liner container vessel is 
taken, with a capacity of 1400 TEU and a 
main engine of 16,000 hp, running at a 
service speed of 13,600 hp. The recover
able power with a 3-stage boiler, including 
economizer, evaporator and superheater, 
producing as much as 4000 kg/hr steam at 
about 5 bar, will be 400 kW at a maximum.
The required power at sea will be about 550 
kW and assuming the diesel generator can 
take the supplementary 150 kW, the actual 
recoverable energy is 400 kW.
The saving per sea-day will be 2400 kg of 
I.F.O. (80% heavy oil and 20% diesel oil) 
with a price of US$ 185 -  per ton.
Taking the voyage schedule of fig. 11 into 
account, the turbo generator will be used 
over an average of 150 days, so that the 
annual saving will be approx. US$ 67,000-

Although the extra workload, operational 
as well as in maintenance cannot be over
looked , on basis of the fuel savings only, the 
investment shall be lower than US$ 
420,000- to obtain a 10% interest rate over 
10 years. Neither the investment nor the 
extra workload will be compensated. 
Namely the same diesel generator capac
ity has to be installed for which the man
oeuvring condition is the criterium and the 
running hours of the generator sets will not 
decrease.
Recovery of heat from the scavenging air 
can give any practical benefit only in case 
electric power is generated from the ex
haust gas energy. Otherwise sufficient 
heating energy will be available from the 
exhaust gas boiler.
By utilizing the scavenging air energy for 
some heating purposes, more electric 
energy can be generated by the exhaust 
gas boiler. The gain will be about 10 per
cent, i.e. 40 kWin the above given example.
The extra investment will be rather high for 
a system comprising of a 3-stage 
scavenging air cooler, an extra seawater 
cooler and a steamheater in the hot water

system with pumps, valves, etc. Also taking 
into account that this energy is decreasing 
with more than the square of the power at 
reduced load of the engine, this form of heat 
recovery will not be feasible, but for very 
high powers.
Electric energy can effectively be saved 
with the application of 2-speed centrifugal 
pumps for the main and auxiliary seawater 
cooling system during sailing at a lower 
power than for which the system has been 
designed and/or when the seawater 
temperature is lower than the designed 
tropical temperature of 32°C.
Jacket water heat is commonly used for the 
production of fresh water in a vacuum 
distilling unit and for preheating of non
running main and auxiliary engines.

2.3.4 Fuel costs can be sa ved by generat
ing the electric energy from cheap fuel. 
This can be done by:
•  the application of a main engine driven 
generator
•  running the auxiliary engines on an in
termediate fuel oil.
The shaft generator will at the same time 
reduce the workload for the maintenance 
crew as it reduces the running hours of the 
diesel generators to about 30 percent. 
The drawback of using I.F.O. in auxiliary 
engines is the increase of maintenance 
which is strongly dependent of:
•  make and type of engine
•  operational requirements, average load 
and load variations
•  fuel quality.
In fig. 17 the increase in maintenance and 
spare part costs is indicated. Due to the 
mentioned variations and the fact that the 
actual experience with the operation on the 
highest heavy fuel percentages is very lim
ited, these costs may vary considerably 
espcially when running on high heavy fuel/ 
diesel oil ratios.

3. LABOUR COSTS
Manhours are spent in two main categories 
of work, viz:
•  operational work

•  maintenance, trouble shooting, repairs. 
In fig. 1 is shown that the manning costs of 
ro-ro and container vessels are relatively 
low compared with conventional cargo ves
sels, but are of the same magnitude in 
absolute sense. The result of the efforts 
made in the past to reduce these costs by 
rationalization, automation and integration 
is shown in figure 12.

3.1 Operational manhours
Reduction of operational hours can be 
achieved by automation and centralization, 
for which some directives can be given.
•  All routine processes and systems in the 
engine room shall be automated, as far as 
well proven, reliable means are available 
for this purpose.
•  All automated systems must be pro
tected.
•  Protective systems shall be indepen
dent from automatic control systems, from 
sensor to display.
•  The wheelhouse is the only central con
trol station for the vessel when sailing, see 
fig. 13.
•  On main deck level there shall be a 
harbour control station in which all opera
tions required during cargo handling can be 
carried out, including control of:
ballast and fuel system 
bilge system for cargo holds 
communication systems 
electric power supply 
cargo refrigeration system.

In order to ensure the full control in the 
wheelhouse over the vessel at sea and 
during manoeuvring, the essential func
tions shall be provided with a back-up 
control.
Considered to be essential are:
•  steering, for which a 2nd electric control 
is provided as well as a 2nd hydraulic pump.
•  propulsion, which programmed control 
is backed-up by an independent remote 
control system.
•  electric power supply, for which remote 
control of the available generator sets is 
provided.
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Fig. 14. Controls on bridge deck

These controls are grouped together in a 
secondary console (engine desk) in the 
wheelhouse, see figure 14.

Many automatic controls do not only save 
operational manhours but are also im
proving the performance of the installation 
or ensuring the proper operating conditions 
so that maintenance and repair will be re
duced. Typical examples thereof are:
•  maintaining the working level in the 
heavy fuel settling tank resulting in a con
stant temperature of the fuel to the separ-

ator heater which will allow the temperature 
at inlet purifier to be controlled strictly close 
under 100°C.
•  keeping the heavy fuel service tank full 
by an overflow into the settling tank, enab
ling the separators to operate continuously 
at a constant capacity.
•  control of the cooling water temperature 
to the scavenging air cooler(s) of diesel 
engines, including heating at low engine 
loads will avoid condensate separation and 
improve fuel burning conditions at low 
loads.
•  load-up and load-down program for the 
main engine is avoiding unfavourable 
strong changes in thermal load.

There are a number of automatic controls 
which are primarily meant to save man- 
hours and do not improve the system, such 
as.
•  automatic start and stop of the air com
pressors.
•  automatic bilge system.
•  self-cleaning fuel and lubricating oil 
filters.
•  automatic anti-heeling system.
It goes without saying that in many other 
cases both purposes are served.
Since 1977 we combined the machinery 
protection and monitoring in a Video Dis-

play System in such a way that besides the 
off-normal situations, detailed information 
about the condition of main and auxiliary 
machineries is available. By fitting repeat 
video displays in the wheelhouse and in the 
harbour control room this information is 
also available in the central control stations 
at sea and in port.
Repeat displays in several places in the 
engine room are avoiding time consuming 
and work disturbing walks to the emergen
cy control room during the periods of en
gine room being manned for trouble shoot
ing and maintenance.
In fig. 15 such a monitoring and alarm sys
tem is schematically given.

3.2 Maintenance and repairs
Labour can be saved in two ways:
•  by reduction of the required mainte
nance work.
•  by facilitating the execution of the 
maintenance and repair work.

3.2.1 The most attractive saving in labouhs 
a direct reduction of required maintenance 
which can be achieved by the following 
measures:
a. Minimizing the number of components, 
for example by applying diesel engines with 
the lowest possible number of cylinder un-
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Fig. 15. Monitoring & alarm system
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its, combining pump functions for different 
cooling systems and simplifying pipe sys
tems to reduce the number of valves.

b. Application of highest quality of machin
ery, equipment and materials.

c. Reduction of the number of components 
which are liable to corrosive attack.
For this reason centralized fresh water sys
tems are propagated for both main and 
auxiliary systems.
Upon closer inquiry, however, we found 
that for a single engine installation a main 
fresh cooling water system is not justifiable 
in view of the high costs for more cooling 
surface area and more pumps whilst only 
the jacket cooling water cooler can be de
leted. Besides the extra pieces of equip
ment it also requires more energy for pump 
driving. A well designed conventional sys
tem with a good lay-out is only slightly more 
extensive at the sea water side than a 
centralized system. On the other hand it is 
much more attractive to have all auxiliary 
machineries cooled by fresh water so that 
the extensive auxiliary seawater piping 
system with many valves and appliances 
can be omitted.
Also this system requires more heat ex
change area, which however, is partly com
pensated by deletion of individual water 
coolers for auxiliary diesel engines and 
compressors. Besides, the combination of 
cooling and heating (at low loads) of the

scavenging air of auxiliary diesel engines 
can be simply arranged, see figure 16. This 
system is hardly more expensive than a 
conventional system in which good seawa
ter resistant materials have to be used. 
Making use of seawater temperature lower 
than designed and auxiliary load at sea 
being relatively low, especially when a 
shaft generator is applied, a 2- speed drive 
of the seawater pump will make its power 
requirement very low.
Another application in this group is the ther
mal oil heating system instead of a con
ventional steam system.
The main advantages are primarily the 
maintenance reducing factors such as the 
non-agressive medium, the open system 
making regulatory survey work needless 
and a very simple control system especially 
in connection with variable exhaust gas 
economiser output. Among the disadvan
tages the inability to use exhaust gas ener
gy for electric generation is the most 
obvious.

d. Limitation of the running hours of 
machineries, such as diesel generator sets 
by the application of a shaft driven gener
ator. This is actually the main objective of 
the shaft generator system because the 
savings in fuel as mentioned earlier are 
only a limited part of the total savings.
For example a shaft generator delivering 
600 kW at sea will save about US$ 32,000.- 
per year by consuming heavy fuel instead

of intermediate fuel of 30 cSt (blend of 70% 
heavy oil 380 cSt and 30% diesel oil). Its 
saving in labour, spare parts, lubricating oil 
and energy for the seacooling water pump 
is about US$ 36,000.- per year.
A typical relation between these savings 
and the blending ratio of the intermediate 
fuel is given in fig. 17.
With a higher ratio between heavy and 
diesel-oil in the fuel used for the auxiliary 
engines, the total savings made by the 
shaft generator are decreasing in spite of 
the higher savings due to reduced mainte
nance of auxiliary diesel engines.
Figure 18 gives the capital recovery time of 
the shaft generator in relation to the fuel 
blend ratio.
It should be noted, however, that the data of 
the highest blend ratio’s, i.e. beyond 80:20, 
are rather hypothetic as not enough experi
ence is available to check the extrapolated 
figures.
Most shaft generator systems applied sofar 
with directly driven fixed pitch propellers 
are thyristor controlled for variable shaft 
speed. It is still questionable whether gears 
with variable speed ratio will be cheaper 
than the US$ 300.- to US$ 350.- per kilo
watt for the low speed thyristor controlled 
shaft generator.

e. Improving of operational conditions for 
the machineries, such as:
•  maintaining the correct temperatures 
and pressures of cooling, fuel and lubricat-
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ing systems under all circumstances.
•  heating of the scavenging air of the main 
and auxiliary diesel engines when running 
at low load in order to improve the combus
tion.

Fig. 17. Typical relation shaft generator savings versus blending ratio

Fig. 20. Seawater pumps in a container 
vessel

3.2.2 Facilitation of maintenance and re
pair work shall be effected by means of:
•  Application of 'maintenance friendly’ 
machineries. Strong preference shall be 
given to machineries of which the design
ers have taken good care of easy and quick 
working methods. Besides diesel engines, 
this also applies for coolers, pumps, eva
porators, etc.
•  Good accessibility to the machineries 
and equipment. For example, centrifugal 
pumps shall not be fitted under the floor- 
plates but in such a way that the internals 
can be easily dismantled, see figures 20 
and 21.
•  Efficient transport facilities throughout 
the engine room and especially to and from 
the workshop and stores. This is requiring a 
continued monorail on each deck, a handy 
hoisting tool to be operated by one man for 
lifting of smaller parts, a heavy load engine 
room crane and good transport ways out

Fig. 21. Seawater pumps in a 38,000 TDW 
product carrier

and into the engine room; see figures 22, 
23, 24 and 25.
•  An efficient workshop in which can be 
worked under reasonably comfortable con
ditions.
The location of the workshop shall be in the 
centre of the work activities, which will be 
the deck level of the main engine cylinder 
covers. Besides, the workshop shall prefer
ably be adjacent to the emergency control 
room and near to the stores; see figure 26. 
Sound insulation and airconditioning shall 
effectively enable highly classified work. 
Together with the transport facilities a good 
workshop will encourage the crew to under
take the required maintenance and repair 
work and will promote the best execution of 
it.

-i------- 1------- 1------- 1------- 1—
20 30 A0 50 .60
80 70 60 50 AO

BLENDING R A T I O ^ g ]

BLENDING RATIO
m  ----------------------
o Fig. 18. Capital recovery time of shaft generator

f. Measuring and monitoring of the condi
tion of machineries for which the earlier 
mentioned video monitor system is very 
suitable. As a replacement of the mechan
ical cylinder pressure indicator, the elec
tronic MIP (mean indicated pressure) indi
cator gives more and better information 
about the main engine's combustion cycle 
taking less time and effort to be operated, 
see figure 19.
In combination with the MIP instrument, the 
fuel injection pressures can be measured 
electronically.

Fig. 19. MIP indicator with portable air- 
cooled sensor
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Fig. 22. Monorail from workshop to engine room and stores

Fig. 25. Monorail on 2nd tweendeck. Note: 
Local monitoring panel with repeat display Fig. 26. Engine room workshop

Fig. 23. Monorail from workshop to engine room elevator

Fig. 24. Engine room elevator parked on lower floor
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u itvoering.
•  Diverse haken in: A llo y  Steel 
volgens eigen ontwerp.
•  D - en H -sluitingen lo l SW L 60 ton.
•  K om p le it kraan voorlopen met klepliaken
•  Speciale hijsgereedschappen voor 
abnormale ladingen worden door ons naar 
eigen ontwerp vervaardigd.
•  I hjsgcrcedschap 
voor containers.
U itvoering: 
van handbediend 
to t volautomatisch.
•  Stuwadoors- 
gereedschappen.

[:en greep u it ons leven nes- en 
p ro d iik tie proi’ ramma:
•  Losse onderdelen voor ketlingwerk.

Leve ringen met 
ccrtifikaa t Haven
arbeid» ns pekt ie.

ë
stinis

C. Stinis K rim pen BV Dorpsstraat 130. Postbus 5 
2930 A A  Krim pen a /d  Lek Tel. 01807-14655. Telex 24665

UW LAST
ONDER CONTROLE? 

Is Uw LAST een „LAST”?
I I

Breng hem onder controle met EMSA last en last- 
moment beveiligingen. EMSA International bv, is 
toonaangevend in het beveiligen van alle soorten 
kranen-lieren en transportinstallaties.
Wij beveiligden al reeds kranen met een hefver
mogen van 4000 TON
Maar ook kleinere kranen worden door ons goed 
en goedkoop beveiligd.

Gewichtsmetingen van 15 KG tot 200 TON.
Ook voor verhuur.

Voorkom ongelukken en bedrijfsstagnatie.

TEST periodiek de conditie van Uw staalkabels 
met de HAND CABLE SPY Breuken in- en uit
wendig in staalkabels snel en nauwkeurig 
gevonden.

BEVEILIG NU!
Stuur de beveiligingsbon nu in naar:

EMSA International bv
Postbus 3058, 1003 AB Amsterdam
Tel: 020-367826, Telex: 17084 emsa nl.

i i i H i n i i r n t

BEVEILIGINGS BON

Ik wens informatie over:

Naam
Bedrijf
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
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Tijdig ond
van uw in
heeft alles 
efficiency
SCHILDERWERK^ EEI'
PUBLIKATIE VAN HET BEDRIJFSCHAP SCHILDERSBEDRIJF TE RIJSWIJK (ZH)



A ls u op tijd laat schilderen doet u twee 
dingen tegelijk. U houdt uw installaties optimaal 
in stand, zodat ze continu bedrijfsklaar zijn.

Bovendien geeft u ze een representatief 
aanzien. A ls dat geen efficiënte investering is...

GOEDE INVESTERING.



sloepenwerf

Poly-Rep B.V.
v/h P. de Hoop & Zn B.V.

Middelland 39 
Postbus 2045 2930 AA
Krimpen a/d Lek 
Tel.: 0 1 8 0 7 - 1 30 50

Nieuwbouw en reparatie van reddingboten.
In- en verkoop gebruikte reddingboten.

Tevens uw adres voor:

Brood- en watertanks, op maat geleverd.
Plastic inventaris- en drinkwatercontainers. 
Buiskappen en glijspanten.
Alle inventarisdelen.
Sloeppluggen.
Schuimstof drijfpakketten.
Reddingsvestkisten.
Reddingsboei- en brandslangkasten. 
Schildersvlotten.

Wij maken U offerte voor reparatie aan redding
boten bij ligplaats binnen:

-  Nederland.
-  België.
-  Duitsland.

ONTDEK DE KWALITEIT EN 
DE VERRASSENDE VEELZIJDIGHEID...

'  AKOEST ISCH E ISOLATIE

• THERMISCHE ISOLATIE
" INDUSTRIEEL PLAATWERK
• VENTILATIESYSTEMEN 
’ AFZUIGSYSTEMEN
• A.C. INSTALLATIES
• C.V. INSTALLATIES
• SANITAIRE INSTALLATIES

SPECIALISTEN . . . JUIST BIJ TOEPASSINGEN AAN BOORD.

VAN DER HEIDE DRONRIJP BV
einsteinweg 19 8912 ap leeuwarden 058-150776 
filiaal: gotenburgweg 18 9723 tl gronlngan 050 - 140366

Tandwieloverbrengingen van Conrad vindt u o.a. in:
•  baggerwerktuigen •  scheepsmotoren
•  pompen •  kranen
•  turbine-aandrijvingen •  radio telescopen.

B.V. Machinebouw Conrad-Stork 
Postbus 15 5 1,2003 BP HAARLEM 

Telefoon (023) 3191701 Telex41048bvnics nl

CONRAD
m em ber ol GROOT1NT BV

Levering van:
Achtersteven sekties.
Compleet bewerkte hennekoker sekties.
Alle typen roeren, ook flaproeren
Licentie voor het oplassen van Roerkoningen met
Roestvrij stalen slijtlaag.
Draaicapaciteit van 6000 mm lengte en 0  1000 dia
meter.
Sektiebouw -  constructiewerken.
Mangatringen -  Straalbuizen to t 0  1500 inwendig. 
Kottercapaciteit to t 5 ton stukgewicht.

A 6

TANDWIELOVERBRENGINGEN
NEDERLANDS FABRIKAAT



The arrangement of the engine room of a show the transport facilities in the engine
1400 TEU container vessel is given on the room.
figures, 27, 28, 29, 30 and 31, which also On figures 32,33,34,35 and 36, the control

consoles on the bridge, in the Harbour Con
trol Station and the Emergency Control 
Station are shown.

Fig. 27. Engine room arrangement
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Fig. 28. Engine room arrangement
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ENGINE ROOM ARRANGEMENT

Fig. 30. Engine room arrangement
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Fig. 31. Engine room arrangement



Fig. 32. Wheelhouse navigation desk Fig. 34. Wheelhouse secondary desk (engine desk)

Fig. 33. Bridge wing console
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Fig. 35. Harbour control desk Fig. 36. Emergency control desk



Zeescheepsnieuwbouw 1985-1986

De minister van Economische Zaken, drs. G. M. V. van Aardenne, heeft mede namens zijn ambtgenoot van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, drs. J. de Koning, de Vaste Commissies voor Economische Zaken en voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal een brief gestuurd over het zeescheepsnieuwbouwbeleid 1985-1986.
De volledige tekst van deze brief volgt hierna.

Inleiding
Met mijn brief van 2 oktober 1980 heb ik u in 
kennis gesteld van het bestuit van het toen
malige Kabinet om over te gaan op een 
generieke vorm van steunverlening aan de 
Nederlandse zeescheepsnieuwbouwin- 
dustrie. In genoemde brief is de systema
tiek van de steunverlening nader uiteenge
zet. De regeling had een experimenteel 
karakter en had betrekking op het jaar 
1980.
Met de brief van 31 december 1981 bent u 
vervolgens op de hoogte gebracht van het 
besluit om de generieke steunregeling 
toentertijd te continueren, met dien ver
stande dat op grond van de voorziene ont
wikkelingen op de scheepsbouwmarkt en 
de orderpositie van de geherstructureerde 
werven de steunomvang van jaar op jaar 
een degressief karakter kreeg.
Een en ander zou uiteindelijk moeten uit
monden in de beëindiging van de steunver
lening ultimo 1984 met een feitelijk einde 
per ultimo februari 1985, in de verwachting 
dat de scheepsbouw zich dan zelf zou kun
nen redden. Voor Van der Giessen-de 
Noord NV (GN) en IHC Holland NV (IHC), 
die de afgelopen jaren in de generieke 
steunverlening aparte plaatsen innamen, 
waren in de meerjarenraming voor 1985 
nog steunbedragen voorzien van ƒ 25 mln 
resp. ƒ 20 mln. Van het voor GN voor 1985 
voorziene steunbedrag is inmiddels ca. ƒ 7 
mln aangewend voor een thans onderhan
den zijnde order.
Reeds in de loop van 1982 echter verslech
terde, tegen de verwachting in, de situatie 
op de scheepsbouwmarkt. De stand van de 
orderportefeuille van een aantal werven 
was zodanig dat medio 1983 leegloop 
dreigde te ontstaan.
Gelet op deze ontwikkeling heb ik in over
leg met de Beleidscommissie Scheeps
bouw het organisatiebureau McKinsey & 
Company in het voorjaar van 1983 op
dracht gegeven de situatie waarin de Ne
derlandse zeescheepsnieuwbouwindus- 
trie verkeerde te onderzoeken. McKinsey 
heeft zich in dit onderzoek geconcentreerd 
op de analyse van de situatie op werfgroe- 
peringsniveau. Voor de beoogde beleids
bepaling bleek echter een meer gedetail
leerd en gedifferentieerd inzicht vereist in 
de situatie en in de toekomstperspectieven 
van de individuele werven, rekening hou
dend met de diversiteit in marktverhoudin
gen en relatieve concurrentieposities.
Met het oog hierop heb ik in het najaar van 
1983 McKinsey opdracht gegeven middels

een aanvullend onderzoek in deze behoef
te te voorzien. Het liet zich aanzien dat 
mede door de complexiteit van de proble
matiek de besluitvorming omtrent het te 
voeren beleid enige tijd zou vergen, terwijl 
daarentegen de marktontwikkelingen 
noodzaakten tot besluiten op korte termijn. 
Om de betrokken werven in staat te stellen 
een orderportefeuille op te bouwen om de 
periode tot de afronding van de besluitvor
ming aangaande het te voeren beleid te 
overbruggen heb ik besloten tot het nemen 
van een interimmaatregel voor het jaar 
1984.
Met mijn brief van 17 mei 1984 heb ik U van 
dit besluit in kennis gesteld. Overigens wil 
ik hierbij opmerken dat genoemde interim- 
maatregel nog niet door de Europese Com
missie is goedgekeurd.
Op 25 november 1984 heeft McKinsey mij 
het eindrapport van zijn onderzoek aange
boden. In dit rapport, dat ik Uw commissie 
inmiddels heb doen toekomen, heeft 
McKinsey een samenvattend overzicht ge
geven van zijn bevindingen en conclusies 
ten aanzien van de vooruitzichten voor de 
'overige’ werven (behalve GN en IHC), 
waarvan de namen vermeld staan in sche
ma 1 van het rapport. Naar de toekomstper
spectieven van IHC en Van der Giessen
de Noord heeft McKinsey afzonderlijke 
meer diepgaande onderzoeken ingesteld. 
De reden hiervan is gelegen in het feit, dat 
beide werven zowel qua omvang als wat 
betreft de markten waarop zij opereren niet 
vergelijkbaar zijn met de overige werven en 
derhalve in de generieke steunverlening, 
zoals deze de afgelopen jaren heeft plaats
gevonden, al aparte plaatsen innamen.

Conclusies McKinsey m.b.t. de 
’overige’ werven
Inmiddels heeft U reeds kennis kunnen 
nemen van de inhoud van het eindrapport 
van McKinsey inzake de overige werven. 
Volledigheidshalve wordt hierna een be
knopt overzicht gegeven van de belangrijk
ste bevindingen en conclusies, die McKin
sey uit het onderzoek heeft getrokken. 
Voor alle duidelijkheid wil ik erop wijzen dat 
deze conclusies en bevindingen volledig 
voor rekening en verantwoording van 
McKinsey zijn.

'Conclusies van McKinsey m.b.t. 
de overige werven’
De ontwikkelingen op de wereldmarkt zijn 
overwegend ongunstig. Alle gegevens wij
zen in de richting van een voortdurend

overschot in de capaciteit en een uitblijven 
van een werkelijk marktherstel tenminste 
tot aan het eind van de jaren tachtig.
Het aandeel van West-Europa in de we
reldmarkt brokkelt geleidelijk at. West-Eu
ropa blijft geconfronteerd met een structu
reel kostennadee! voor belangrijke seg
menten van de wereldmarkt, terwijl de con
currentie binnen Europa voor het te geringe 
niveau van opdrachten steeds sterker 
wordt,
De Nederlandse werven hebben hun posi
tie in de afgelopen drie jaar relatief ver
sterkt. Vooral dankzij de diverse vormen 
van overheidsondersteuning en de daar 
mede door beïnvloede toename van de 
binnenlandse afzet hebben de Nederland
se werven enige groei kunen doormaken 
en hun financiële positie kunnen ver
sterken.
De kwetsbaarheid van het merendeel van 
de sector blijft echter groot. De vooruitzich
ten voor de komende jaren zijn zodanig dat 
het voortbestaan van een belangrijk deel 
van de sector zonder enige verdere over
heidsondersteuning ernstig in gevaar 
komt.
De meervoudige doelstellingen welke een 
overheidsbeleid voor een industriële sec
tor beoogt zijn inherent deels tegenstrijdig. 
Dit leidt ertoe dat elk beleid een afweging 
vereist van de relatieve betekenis en waar
de van elk van de doelstellingen in de speci
fieke situatie,
De diversiteit van de Nederlandse zee
scheepsnieuwbouw is groot. Dit brengt met 
zich mee dat het beleid zoveel mogelijk 
ruimte moet laten voor onderkenning van 
de specifieke behoefte van elke werf.
De onzekerheid met betrekking tot de ont
wikkelingen op middellange termijn blijven 
zeer aanzienlijk. Het beleid kan niet uitgaan 
van een vast beeld van de ontwikkeling van 
de komende jaren en zal dus bijstelbaar 
moeten zijn hetzij in zijn inspanning hetzij in 
zijn verwachtingen.
De strategische betekenis van de Neder
landse zeescheepsnieuwbouw is niet een
duidig. De industriële betekenis van de 
zeescheepsnieuwbouwsector voor de na
tionale economie -  direct en indirect -  is 
onvoldoende om alleen op deze gronden 
het behoud van de sector als een nationaal 
belang van de eerste prioriteit te kunnen 
argumenteren.
Een verdere consolidatie en rationalisatie 
van de sector is onvermijdelijk. Volledig 
behoud van de huidige omvang en positie 
van de sector lijkt gegeven de marktontwik
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kelingen en binnen redelijke grenzen van 
overheidsbeleid niet haalbaar.
Een interne/collectieve herstructurering 
door de sector zelf is onwaarschijnlijk. Hoe
wel in principe een aantal gemeenschap
pelijke acties ter versterking van de positie 
van de sector in haar geheel -  dan wel 
onderdelen van de sector -  denkbaar zijn, 
lijkt de praktische uitvoerbaarheid van der
gelijke acties op dit moment erg twijfel
achtig.
Het belang van ondersteuning door de 
overheid verschilt sterk van werf tot werf. 
Gezien de zeer aanzienlijke verschillen in 
financiële positie en vooruitzichten per werf 
varieert de behoefte aan overheidsonder- 
steuning sterk. Evenzo geldt vanuit het ge
zichtspunt van de overheid dat het nationa
le belang dat gemoeid is met het behoud 
van een bepaalde werf sterk verschilt.
De voortzetting van de renteoverbrug- 
gingsregeling (ROR) wordt als een basis
voorziening beschouwd. De ROR heeft tot 
doel tot gelijke financieringsvoorwaarden 
te komen. Afhankelijk van het marktrente- 
niveau kunnen de met de ROR gemoeide 
bedragen verwaarloosbaar dan wel zeer 
aanzienlijk zijn. Gezien de bestaande inter
nationale afspraken is er van uitgegaan dat 
de ROR als basisvoorziening wordt voort
gezet.
De mogelijke varianten in ondersteunings- 
vormen zijn zeer talrijk. Zowel naar vorm en 
omvang als naar criteria zijn talrijke varian
ten voor ondersteuning van de zee- 
scheepsnleuwbouw door de overheid 
denkbaar, De belangrijkste varianten wor
den beschreven.
Generieke ondersteuning van alle werven 
volgens een vaste maatstaf heeft per werf 
sterk verschillende effecten. Deze effecten 
kunnen bovendien door de keuze van de 
maatstaf nog sterk beïnvloed worden.
Een selectief beleid ten opzichte van wer
ven die voor financiële ondersteuning in 
aanmerking komen heeft vanuit zuiver be- 
drijfs-economisch perspectief aantrekkelij
ke kanten. Een dergelijk beleid roept wel 
een aantal praktische en principiële obsta
kels op.
Aanpassing van de omvang van de onder
steuning per onderneming naar de gepro
jecteerde behoefte leidt in principe tot de 
meest doelmatige besteding van over
heidsmiddelen. Ook een zodanig beleid 
roept echter vragen op, vooral ten aanzien 
van de praktische maatstaven waarop de 
ondersteuning wordt vastgesteld.
De uiteindelijke beleidskeuze door de over
heid wordt bepaald door een afweging van 
de in principe denkbare grotere doelmatig
heid van een gedifferentieerd systeem ten 
opzichte van de in uitvoering grotere een
voud en -  in ieder geval in de perceptie -  
grotere martkconformiteit die een generiek 
systeem met zich meebrengt.

Het te voeren beleid voor 1985 en 1986.
Uit het McKinsey-rapport inzake de overige

werven blijkt dat de positie van de betrok
ken zeescheepsnieuwbouwwerven sedert 
1980 is verbeterd. Naast de korte opleving 
van de markt in 1980 kan worden geconclu
deerd, dat ook maatregelen ter ondersteu
ning van de werven (o.a. generieke steun) 
een positieve bijdrage aan deze ontwikke
ling hebben geleverd. Ook de werven zelf 
hebben de afgelopen jaren investerings- 
en efficiency-verbeteringsprogramma’s 
uitgevoerd alsmede in een aantal gevallen 
samenwerkingsverbanden opgezet, waar
van de positieve effecten zichtbaar wor
den. Daarnaast zijn de werven zich gaan 
richten op de bouw van meer geavanceer
de en gecompliceerde schepen. Een en 
ander heeft geresulteerd in een aanzienlij
ke versterking van de Nederlandse concur
rentiepositie ten opzichte van de overige 
Europese werven, hetgeen ook blijkt uit 
recente studies van het Nederlands Eco
nomisch Insitituut.
Ondanks deze -  op zichzelf positieve -  
ontwikkelingen zijn de vooruitzichten voor 
de bedrijfstak in zijn totaliteit onzeker en 
blijft de positie van een aanmerkelijk aantal 
werven kwetsbaar.
De conclusie die McKinsey verbindt aan 
zijn bevindingen ten aanzien van de huidi
ge positie en toekomstperspectieven van 
de bedrijfstak kan ik in grote lijnen onder
schrijven. Vooreen verdere ondersteuning 
van de scheepsnieuwbouw acht ik vol
doende grond aanwezig, echter beperkt in 
omvang en tijdsduur.
Op grond van de gegevens van McKinsey 
moet immers worden vastgesteld, dat het 
middels overheidsondersteuning in stand 
houden van de huidige capaciteit van de 
betrokken werven een begrotingsbeslag 
zou vergen, dat de beschikbare budgettai
re mogelijkheden ver te boven gaat. 
Daarnaast moet worden opgemerkt dat 
binnen het algemeen industriebeleid zich 
een accentverschuiving heeft voorgedaan 
van een sectoraanpak naar een aan
dachtsgebiedenbenadering. Deze koers- 
bijstelling heeft het sectorbeleid niet per 
definitie overbodig gemaakt of achter
haald. Veeleer is sprake van een continu 
ontwikkelingsproces, waarin op zichzelf 
een afnemende ondersteuning van de zee- 
scheepsnieuwbouw past.
Bij de door McKinsey geschetste marktont
wikkeling mag worden aangenomen dat de 
werven, die in de afgelopen periode hun 
positie hebben kunnen verbeteren, voor 
het merendeel in staat zullen zijn zich met 
behulp van de generieke steun een positie 
op te bouwen die hen in staat stelt om in de 
periode na steunverlening op eigen kracht 
een plaats in de markt te behouden. Dit 
impliceert echter dat, zoals McKinsey ook 
heeft aangegeven, het niet is uitgesloten, 
dat een gedeelte van de betrokken 
scheepsnieuwbouwcapaciteit voor Neder
land verloren zal gaan.
Voorts hebben wij rekening te houden met 
de begrenzing die wordt gegeven door het

beleid dat op Europees niveau ten aanzien 
van de scheepsbouw wordt gevoerd. Eind 
1984 heeft de Raad van Ministers van de 
EG besloten de 5® richtlijn tot en met 1986 
te verlengen. Een belangrijk aspect uit de
ze richtlijn betreft de eis, dat de steun die 
een lidstaat aan de scheepsbouw verstrekt 
een degressief karakter moet hebben. 
Daarnaast moeten, wil een verdere onder
steuning van de scheepsbouw door de Eu
ropese Commissie worden goedgekeurd 
concrete herstructureringseffecten, af te 
meten aan een vermindering van de capa
citeit, deel uitmaken of mede het gevolg zijn 
van het te voeren scheepsbouwbeleid. 
Hierbij zij opgemerkt dat als pendant van dit 
aspect van het Europese beleid geldt een 
door de bevoegde instanties waken voor 
concurrentieverstorende maatregelen en 
praktijken, met name voor zover voortko
mend uit activiteiten van de onderscheiden 
overheden.
Deze elementen in aanmerking nemende 
ben ik voornemens de ondersteuning van 
de zeescheepsnieuwbouw voor nog twee 
jaar volgens een dalende lijn voort te 
zetten.

Voor wat betreft het systeem van onder
steuning is er in beginsel de keuze tussen 
een generiek en een selectief stelsel. In het 
rapport is McKinsey uitgebreid ingegaan 
op de verschillende vormen van onder
steuning en de mogelijke effecten daarvan 
op de positie van de betrokken werven. 
Daarbij komt McKinsey tot de conclusie dat 
een selectief beleid gericht op de steunbe- 
hoeffe van de individuele werf, de voorkeur 
verdient boven een generieke wijze van 
ondersteuning. Tegelijkertijd wordt er ech
ter op gewezen dat een selectief beleid op 
praktische en principiële bezwaren kan 
stuiten.
Immers, afgezien van de vraag of bij een 
dergelijk beleid de selectiecriteria voldoen
de objectief kunnen worden vastgesteld en 
toegepast, is de kans groot dat daarbij door 
de overheid zelve de bestaande concur
rentieverhoudingen worden verstoord. 
Een generiek beleid daarentegen houdt de 
onderlinge concurrentieverhoudingen, 
o.a. bepaald door de respectieve niveau’s 
van efficiency en technisch-commercieel 
kunnen, in stand.
Aangezien het steunniveau bij een gene
riek stelsel in redelijkheid niet op een zoda
nig niveau kan worden vastgesteld, dat het 
een garantie inhoudt tot instandhouding 
van alle werven, leidt het ook tot een selec
tie, echter dan op marktconforme wijze. 
Alle voor- en nadelen afgewogen hebben
de ben ik dan ook voornemens de onder
steuning aan de desbetreffende werven op 
generieke wijze voort te zetten, waarbij in 
essentie de tot nu toe gehanteerde syste
matiek zal worden gevolgd. De bereke- 
ningsgrond voor de bepaling van de steun
ontvang per werf zal worden aangepast 
aan de recente omzetontwikkeling, waar
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door recht wordt gedaan aan nieuw verwor
ven marktposities.
Op basis van deze systematiek en reke
ning houdend met de hierboven omschre
ven randvoorwaarden zal de ondersteu
ning van de betrokken werven een begro- 
tingsbeslag vergen van in totaal ƒ 42,5 mln, 
te weten ƒ 25 mln voor 1985 en ƒ 17,5 mln 
voor 1986 waarbij het degressieve karak
ter, zoals dat gold vóór de interimmaatregel 
1984, zal blijven gehandhaafd. Deze de- 
gressiviteit zal tot uitdrukking worden ge
bracht in het niveau van de steun dat aan de 
betrokken werven in het vooruitzicht zal 
worden gesteld. Het niveau voor 1986 zal 
globaal de helft zijn van dat wat voor 1985 
zal gaan gelden. Na 1986 zal de generieke 
steun worden beëindigd.
De generieke wijze van ondersteuning van 
de zeescheepsnieuwbouw, zoals hierbo
ven uiteengezet, zal op deze wijze even
eens een selectieve werking hebben en 
daarmee leiden tot een verdere herstructu
rering van de Nederlandse zeescheeps
nieuwbouw in de betekenis, die de Europe
se Commissie daaraan geeft.
Op zo kort mogelijke termijn zal de generie
ke steunverlening in een ministeriële rege
ling worden vervat en in de Nederlandse 
Staatscourant worden gepubliceerd.

Marktafbakening
In de afgelopen jaren zijn er in het kader van 
de herstructurering van de Nederlandse 
zeescheepsnieuwbouw, mede op basis 
van adviezen van de Beleidscommissie 
Scheepsbouw, afspraken tot stand geko
men, die tot een zekere mate van marktaf
bakening hebben geleid. Deze afspraken 
zijn in de praktijk min of meer nageleefd, 
waarbij de vraagzijde van de markt een 
belangrijkere rol is gaan spelen. Naarmate 
de markt verslechterde en de werven zich 
technisch en commercieel verder ontwik
kelden, zijn de afspraken omtrent de markt
afbakening steeds meer onder druk komen 
te staan en groeide de behoefte deze af
spraken ter discussie te stellen.
Analoog aan hun standpunt ten aanzien 
van het te voeren ondersteuningsbeleid 
zijn werkgevers van mening, dat een 
marktafbakening niet past in een systeem, 
dat generiek is opgezet en consequent 
wordt uitgevoerd.
De vakbonden daarentegen vinden dat de 
afspraken betreffende de marktafbakening 
niet zonder meer kunnen worden afge
schaft. Pas wanneer er sprake is van een 
daadwerkelijke samenwerking tussen de 
betrokken werven heeft een marktafbake
ning geen nut meer.
Met de werkgevers ben ik het eens, dat de 
gemaakte afspraken omtrent marktafba
kening niet passen binnen het te voeren 
beleid. Ik ben dan ook voornemens de ver
plichting om zich te houden aan de marktaf- 
bakenings-afspraken op het gebied van de 
civiele scheepsnieuwbouw, die in het ka
der van de Beleidscommissie zijn gemaakt

en die betrekking hebben op die werven die 
tot op heden van de generieke steunrege
ling gebruik hebben gemaakt, niet meer als 
voorwaarde op te leggen bij het verlenen 
van generieke steun.
Het niet meer stellen van bovenbedoelde 
voorwaarden heeft uiteraard geen gevol
gen voor de civielrechtelijke gebondenheid 
van de betreffende werven aan door hen 
terzake gesloten overeenkomsten, zoals 
bijv. die welke in het kader van de Commis
sie II tot stand zijn gekomen.

Het te voeren beleid voor 1985 en 1986 
t.a.v. IHC.
Voor wat betreft IHC moge allereerst duide
lijk zijn, dat de bevindingen en conclusies 
van McKinsey over deze werf informatie 
bevatten, die vertrouwelijk van aard is.
Uit deze conclusies, die ik in hoofdlijnen 
deel, vermeld ik, dat IHC haar positie in de 
specialistische markt voor baggermateri- 
eel in redelijke mate heeft weten te consoli
deren. Niet alleen de ondersteuning van de 
overheid in de vorm van investerings- en 
generieke steun maar ook de maatregelen 
die het bedrijf zelf heeft genomen en die 
met name zijn gericht op kostprijsverlaging 
middels efficiency-verbeteringen, hebben 
hieraan bijgedragen.

Naast deze maatregelen ter verbetering 
van de kostprijs zijn de marktontwikkelin
gen mede bepalend voor de positie van 
tHC. Geconstateerd moet worden dat na 
een lichte opleving in 1981/1982 de prijzen 
voor nieuw te bouwen baggermaterieel, 
mede als gevolg van de situatie op de 
algemene scheepsbouwmarkt, onder gro
te druk zijn komen te staan. De internatio
nale concurrentie waarmee IHC wordt ge
confronteerd is aanzienlijk.
Mede op grond van de bevindingen van 
McKinsey, de recente marktontwikkelin
gen en de vooruitzichten voor de komende 
periode zal een overheidsondersteuning 
aan IHC vereist zijn, teneinde het bedrijf in 
staat te stellen zijn leidende positie in de 
wereldmarkt te handhaven en nó de steun- 
periode op eigen kracht verder te gaan. 
Daarom ben ik voornemens ook aan IHC 
de ondersteuning voort te zetten, even
eens voor nog twee jaar en volgens een 
dalende lijn.
In mijn brief van 2 oktober 1980 inzake de 
generieke steun heb ik aangegeven dat 
IHC en Van der Giessen-de Noord binnen 
het generieke steunkader een enigszins 
van de overige werven afwijkende positie 
zouden gaan innemen. Deze afwijking be
trof de vaststelling van het generieke 
steunbudget en de aanwending daarvan. 
Hoewel de verwachte marktontwikkeling -  
met alle onderzekerheden die daaraan ver
bonden zijn -  geen aanleiding geeft tot al te 
groot optimisme, ben ik toch van mening 
dat, mede gelet op de in het recente verle
den bereikte resultaten, handhaving van 
de hierboven aangegeven afwijkende po

sitie van IHC binnen het generieke steun
kader niet meer noodzakelijk is.
Ik ben dan ook voornemens om de steun- 
systematiek, zoals deze voor de overige 
werven zal gaan gelden, ook op IHC van 
toepassing te doen zijn echter met in acht- 
name van het volgende 
In het kader van de genoemde herstructu
rering van de Nederlandse zeescheeps
nieuwbouw heeft IHC zich volledig gericht 
op de bouw van baggermaterieel en zich 
teruggetrokken van andere marktseg
menten.
Hiermede samenhangend is IHC binnen 
de genoemde afspraken inzake marktaf
bakening een aparte plaats in haar markt
segment gegeven, onder meer tot uiting 
komend in een afwijkende positie in de 
generieke steunregeling.
In de afgelopen jaren is IHC erin geslaagd 
een vooraanstaande positie in deze markt 
op te bouwen. Daarbij is het bedrijf herhaal
delijk geconfronteerd met internationale 
concurrentie die naar verwachting de ko
mende periode nog in kracht zal toenemen.

Bij het vervallen van deze marktafbakening 
en bescherming, gepaard gaande met toe
passing op IHC van het algemene generie
ke steunsysteem ben ik voornemens ten 
behoeve van deze werf een overgangsre
geling te treffen m.n. vanwege de positie 
van dit bedrijf op de internationale markt. 
Op grond van het bovenstaande kan de 
ondersteuning van IHC voor de jaren 1985 
en 1986 maximaal een begrotingsbeslag 
vergen van in totaal ƒ 32 mln waarvan voor 
1985 reeds een bedrag van ƒ 20 mln is 
gereserveerd. Evenals in geval van de ove
rige werven zal de ondersteuning aan IHC 
eind 1986 worden beëindigd.

Van der Giessen-de Noord
Een analoge toepassing van de generieke 
steunverlening zou voor GN leiden tot een 
steunbedrag van maximaal f  20 mln voor 
1986. De Raad van Commissarissen en de 
Directie van GN hebben mij meegedeeld 
dat dit bedrag hun niet toereikend voorkomt 
om de civiele zeescheepsnieuwbouwacti- 
viteiten op de huidige voet voort te zetten. 
Zij beraden zich thans over de noodzakelij
ke beleidsaanpassingen in deze sector, die 
deze nieuwe situatie met zich mee brengt.

Budgettaire consequenties
Voor de realisatie van het zeescheeps- 
nieuwbouwbeleid, zoals dat hierboven is 
weergegeven, uiteraard echter zonder re
kening te houden met GN, is aanvullend 
(naast de rente-overbruggingsregeling) 
een bedrag benodigd van in totaal ƒ 54,5 
mln over 1985 en 1986, dat binnen de 
begroting en meerjarenraming is gevon
den. Een voorstel tot begrotingswijziging 
zal U binnen afzienbare tijd bereiken. De 
benodigde middelen kunnen worden vrij
gemaakt uit het begrotingsartikel Rente- 
overbruggingsregeling.
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Rentesubsidie
Naast de hierboven aangegeven generie
ke steun blijft de huidige renteoverbrug- 
gingsregeling gehandhaafd. Maximaal 2% 
rentesubsidie kan verstrekt worden op ba
sis van 80% van de contractsom met een 
looptijd van 8,5 jaar en een minimale effec
tieve rente van 8%.
Bezien zal worden in hoeverre de bereke- 
ningsmethodiek zodanig kan worden aan
gepast, dat de minimale effectieve rente 
van 8% ook daadwerkelijk wordt bereikt.

Research en Ontwikkeling
Het beleid ten aanzien van de scheeps
bouw dient zich evenwel niet te beperken 
tot ondersteuning in de sfeer van orderver- 
werving. Het versterken van de structuur 
door onderzoek en ontwikkeling is, gezien 
het belang van de maritieme sector, al ja
renlang een onderwerp waarin mijn depar
tement tezamen met andere betrokken de
partementen actief is. Het is mijn voorne
men om hier binnen de geldende normen 
van kwaliteit en effectiviteit, zowel voor col
lectieve verbanden als voor individuele be
drijven met optimale participatie van de 
Nederlandse research-instituten, het be
leid intensief voort te zetten.

Standpunt van betrokken partijen
Conform de afspraak met U heb ik de be
trokken werkgevers en vakbonden van het 
hierboven beschreven beleid op de hoogte 
gebracht. In reactie hierop hebben werkge
vers gesteld, dat een abrupte neerwaartse 
ombuiging in het steunbeleid ernstige ne
gatieve gevolgen voor de betrokken wer
ven zal hebben. Met behulp van de in 1984 
getroffen interimmaatregel hebben de wer
ven voornamelijk in concurrentie met wer
ven uit de overige EEG-landen een redelijk 
aantal orders weten te verwerven. Indien 
geen verbetering in de markt optreedt zou 
bij verlaging van het bestaande steunni
veau aan een verdere capaciteitsreductie 
niet te ontkomen zijn. Mede gezien de om
vang en het karakter van de meeste van de 
betrokken werven zouden ondernemings
gewijze saneringen niet kunnen worden 
vermeden.
Daarnaast wijzen werkgevers op de ver
storende effecten van de steunmaatrege
len van de andere EG-lidstaten, die een 
normale concurrentie verhinderen en

waartegen op Europees niveau maatrege
len zouden moeten worden genomen.
Zij pleiten dan ook voor een continuering 
van de generieke steunregeling voor de 
overige werven met een steunomvang van 
minimaal ƒ 40 mln per jaar.
Naar de mening van de vakbonden zou het 
te voeren generieke beleid voor 1985 en 
1986 resulteren in sterk negatieve effecten 
op de Nederlandse scheepsbouw. 
Overigens staan zij een selectief gerichte 
wijze van ondersteuning voor, gekoppeld 
aan een verdergaande herstructurering in 
positieve zin. De structuur en organisatie 
van de betrokken werven zal volgens de 
vakbonden moeten worden doorgelicht, 
waarbij o.a. gekeken moet worden naar de 
mogelijkheden tot het bevorderen van sa
menwerkingsverbanden. In tripartite over
leg moet de basis voor een dergelijke aan
pak worden gevonden en op werfniveau 
worden uitgewerkt. Overigens merken de 
vakbonden op dat zij bij deze aanpak stui
ten op tegenwerking van en onwil bij de 
werkgevers.
Deze standpunten van de betrokken partij
en en de daarbij aangevoerde argumenten 
hebben mij zoals uit het voorgaande moge 
blijken echter niet kunnen overtuigen.

Beleidscommissie Scheepsbouw
In 1976 hebben de toenmalige Ministers 
van Economische Zaken en van Sociale 
Zaken de tripartiet samengestelde Be
leidscommissie Scheepsbouw ingesteld, 
teneinde het kabinet te adviseren omtrent 
het te voeren overheidsbeleid met betrek
king tot de zeescheepsnieuwbouwindus- 
trie in Nederland.
In de periode vanaf de instelling heeft de 
Beleidscommissie het Beleidsplan (1977) 
en het Vervolgbeleidsplan (1981) uitge
bracht. Daarnaast heefl zij de diverse kabi
netten gevraagd en ongevraagd van advie
zen voorzien en daarmee een waardevolle 
bijdrage geleverd aan de opzet en uitvoe
ring van het gevoerde scheepsnieuw- 
bouwbeleid en de daarmee gepaard gaan
de herstructurering.
Geconstateerd moet echter worden, dat de 
Beleidscommissie Scheepsbouw al enige 
tijd geleden heeft opgehouden te functio
neren. Een van de oorzaken hiervan was 
het uittreden c.q. het opschorten van de 
medewerking door de werknemersverte

genwoordigers, waardoor het tripartite ka
rakter van de Beleidscommissie verloren 
ging. Mijn pogingen om partijen weer tot 
elkaar te brengen hadden geen succes 
vanwege de gebleken onverenigbaarheid 
van de standpunten.
In de ontstane situatie wordt zowel door 
werkgevers als door werknemers een her
leving van de Beleidscommissie niet mo
gelijk geacht. Gelet hierop ben ik dan 
ook voornemens de Beleidscommissie 
Scheepsbouw formeel op te heffen, zoals 
mij door de waarnemend voorzitter is ver
zocht.
Indien mocht blijken dat er bij betrokken 
partijen behoefte bestaat aan een of ande
re vorm van overleg en indien betrokken 
partijen in gezamenlijkheid daartoe met ini
tiatieven komen, ben ik bereid de tot stand- 
koming van een dergelijk overleg positief te 
benaderen.

Sociale Paragraaf
In de brief van 31 december 1981 terzake 
van het Vervolgbeleidsplan Scheepsbouw 
is gesteld, dat bovenwettelijke afvloeiings
regelingen in de zogenaamde Sociale Pa
ragraaf uit het Beleidsplan 1977 op ge
spannen voet staan met het overheidsbe
leid op dit punt. Overheidssteun aan onder
nemingen verdraagt zich niet met boven
wettelijke afvloeiingsregelingen.
Een uitzondering is destijds gemaakt, nl. 
voor die gevallen waarin alsnog een geor
dende sanering zou plaatsvinden zoals 
voorzien in het Beleidsplan 1977. Op deze 
uitzonderingsbepaling is geen beroep ge
daan. Eén en ander is voor mijn ambtge
noot van Sociale Zaken en Werkgelegen
heid een reden om de mogelijkheid om een 
beroep te doen op een overheidsbijdrage 
als bedoeld in de Sociale Paragraaf in te 
trekken.

Europese Commissie
Het besluit tot voortzetting van de generie
ke steunregeling tot en met 1986 behoeft 
de goedkeuring van de Europese Commis
sie. Zolang deze niet is verkregen zullen 
toezeggingen op grond van de regeling 
slechts gedaan kunnen worden onder 
voorbehoud van goedkeuring van de Euro
pese Commissie.

De minister van Economische Zaken

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

NIMETA B.V. - 3356 LJ PAPENDRECHT
RIETGORSWEG 5 - TEL. (078) 157 222 (8 lijnen) - TELEX 20513 of 29453
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RIDDERINKHOF B.V.
W E R K T U I G E N F A B R I E K

HASSELT (Ov.) -  Telefoon 05209 - 2021

VRAAGT OFFERTE!

Lieren voor Rijnvaart, 
Kustvaart, Baggerbedrijf, 
Visserij, zowel voor 
hand-, electr -, diesel- 
als hydr. aandrijving 
en pneumatische 
besturing, speciaal:

•  ankerlieren tot
65 mm damketting

•  kaapstanders
•  hijs- en verhaallieren
•  offshore winches
•  losinstallaties

COOPER
INDUSTRIES

MARTiN-DECKER
Industriepark 27b, P.O.Box 89
2420 AB Nieuwkoop, The Netherlands
Phone: (01725) 9217, Telex: 844-39530 Mdeck nl

ELECTRONIC CRANE LOAD MOMENT INDICATORS

•  Solid-state power supply can run off a variety of voltages 
—  11-13V DC @ 6A; 22-26V @ 3A; 85-130V AC, 50/60 
H z @ 1A; 170-270V AC. 50/60 Hz @ 1A.

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

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

•  Simple to operate. Operator selects appropriate program 
with a thumbwheel switch. System automatically ac
quires, computes and displays data. Operator s hands 
never leave crane controls to use system or adjust it. •  Standard unit measures up to 999,000lbs. Scaling In tons 

o r metric weights also available

MOORING AND POSITIONING INSTRUMENTATION

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

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

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

Oe rijksoverheid w il meer vrouwen in dienst 
nemen. Daarom worden vooral ook zij uitgenodigd  
te solliciteren.

assistent-meetleider <wm)

vac.nr. 5 0 8 6 8 /1 4 4 9

M inisterie van Verkeer en W aterstaat
directie Noordzee, afdeling Zeemetingen

Functie-inform atie: in teamverband verrichten van diverse 
meetwerkzaamheden in continudienst aan boord van een 
zeegaand opnemingsvaartuig op de Noordzee (nederlands 
deel van het continentale plat), en incidenteel leiding geven 
aan het survey-team. De werkzaamheden omvatten o.a. het 
verrichten van hydrografische, hydraulische en geofysische 
waarnemingen m.b.v. geavanceerde meetapparatuur; 
assisteren bij de meetvoorbereidingen en eerste verwerking 
van de opgenomen gegevens. De continuwerkzaamheden 
worden verricht van maandag t/m  vrijdag (incidenteel in de 
weekends).

Vereist: Hogere Zeevaartschool (hydrografie), dan wel 
HAVO (wiskunde) met nautische ervaring en ervaring met 
hydrografische opname- en meetwerkzaamheden. 
Automatiseringskennis strekt tot aanbeveling.

Standplaats: Rijswijk.

Salaris: max. f3 2 7 4 ,- per maand.

Sollicitaties inzenden voor 24 mei 1985.

Jongeren to t 2 5  ja a r kunnen bovenstaande functies to t 
max. 32  uur per week vervullen, tenzij zij reeds voor meer 
uren werkzaam zijn b ij een overheidswerkgever.
Bij het bereiken van de 25-ja rige  leeftijd  o f 5  ja a r na 
indiensttreding, za l bezien worden o f de m ogelijkheid  
bestaat het aantal uren u it te breiden to t de dan geldende 
volle werktijd.

Bovengenoemde (bruto)salarissen zijn in het algemeen  
afhankelijk van leeftijd , opleiding en ervaring en zijn 
exclusief 7Vi% vakantie-uitkering.

Schriftelijke sollicitaties, indien niet anders 
aangegeven, onder vermelding van het bij de gewenste  
functie genoemde vacaturenum mer (in linkerbovenhoek  
van brief en enveloppe en voor elke vacature een 
afzonderlijke brief) en uw huisadres met postcode, 
zenden aan de Rijks Psychologische Dienst, Prins 
M auritslaan 1. Corr. adres: Postbus 20013,
2500 EA 's-Gravenhage.

Een mededeling van ontvangst van uw sollicitatiebrief 
w ordt u door het desbetreffende ministerie, de dienst of 
instelling toegezonden.

u kunt
dag en nacht 
bij ons aan 
de bel trekken 
voor
elektro-service
reparaties (on- en offshore) 
over de gehele wereld, 
wikkelen (procédé Ayrodev), 
toelevering en onderhoud, 
nieuwbouw.

AA de hoop groenpol 
elektrische scheepsinstallaties
De Hoop Groenpol Rotterdam bv. Willingestraat 8, 
telefoon (010) 29 52 00, telex 28220 
lid van ISES

Roei- & Zeilvereniging ’’JASON”

in Arnhem zoekt:

drijvende accommodatie,
Max. 8 x 23 m. bestaande uit ruim met 
stahoogte en opbouw, geschikt voor kantine 
en kleedkamers: event. alleen ponton.
Tel.: 08303-3217
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N NEDERLANDSE VERENIGING VAN 
Mjjf TECHNICI OP SCHEEPVAARTGEBIED

(Netherlands Society of Marine Technologists)

Verenigingsnieuws

AFD. ROTTERDAM 
De lezing van 18 april 1985.
Namens onze vereniging opende de heer 
ing. J. G. F. Coolegem de gezamenlijke 
bijeenkomst met de Nehtherlands Branch 
van het Institute of Marine Engineers met 
een speciaal woord van welkom aan de 
inleiders van die avond, de heren G. J. 
Bruinsma en Ch. van Harpen van Alfa Laval 
Nederland. De lezing werd bijgewoond 
door 65 leden en introducés.
Alvorens hen echter het woord te geven 
werden in een ogenblik van stilte een ze
vental overleden leden herdacht. Hun na
men luidden: ing. J. H. van Cappellen, over
leden op 8 april 1985 oud 82 jaar; ing. A. A. 
van Donkelaar, overleden op 29 maart 
1985 oud 87jaar; D. W. A. Kappelle, overle
den op 1 februari 1985 oud 76 jaar; J. van 
der Borden, overleden op 15 februari 1985 
oud 89 jaar; ir. A. M. Avéres, overleden op 
18 maart 1985 oud 80 jaar; H. C. A. Evelaar, 
overleden op 19 maart 1985 oud 77 jaar; A. 
de Koek, overleden op 20 maart 1985 oud 
56 jaar.
Hierna begon de heer Bruinsma zijn voor
dracht over 'Nieuwe ontwikkelingen in 
brandstofbehandelings systemen'. Ter in
leiding van zijn voordracht werd de film 
'Thousands of G’ vertoond, waarin de prin
cipes van het centrifugeren worden behan
deld. Vervolgens gaf de spreker een over
zicht van de huidige brandstofoliën en hun 
eigenschappen. Achtereenvolgens wer
den de problemen bij het centrifugeren van 
de brandstoffen behandeld, waarna uit
voerig werd ingegaan op het ALCAP bran- 
stofreinigings systeem zoals dat recent 
door Alfa Laval werd ontwikkeld. Hij besloot 
zijn lezing met het geven van testresultaten 
uit het laboratorium en de praktijkproeven 
aan boord van het m.s. Bilderdijk’.
Na de pauze hield de heer Van Harpen zijn 
voordracht over de nieuwe zeewaterver- 
damper van Nirex, werkend volgens het 
principe van 2 platen-warmtewisselaars, 
één voor de verdamping van zeewater met 
behulp van het afvoerkoelwater van de 
hoofdmotor. De tweede platenkoeler, die in 
hetzelfde huis wordt ondergebracht dient 
als condensor voor het destillaat. Door de 
grote éénvoud en betrouwbaarheid is dit 
apparaat geschikt voor onbemande machi
nekamers en ook voor de kleinere sche
pen. Beide voordrachten waren van een 
uitstekend gehalte en werden door vele 
dia's en overheadprojecties toegelicht.
Na een geanimeerde discussie, waaraan 
door een negental aanwezigen werd deel
genomen onder leiding van de heer G. den

Bakker namens het IME-bestuur, werd de
ze avond rond kwart voor elf met een dank
woord aan de beide sprekers en hun helper 
gesloten. P.A.L

In memoriam

Ir. W. Sozonoff, s.i.
Op 17 april 1985 overleed te Cap-Martin in 
Frankrijk op 87-jarige leeftijd de heer Ir. W, 
Sozonoff, oud-directeur van de Compag
nie Maritime Beige; hij was 32 jaar lid van 
onze vereniging.

J. H. van Wely
Op 24 april 1985 overleed te Goudriaan op 
62-jarige leeftijd de heer J. H. van Wely, 
directeur en oprichter van staalhandel De 
Giessen B.V.'. De heer Van Wely was 18 
jaar lid van onze vereniging.

Personalia

Smith Holland B.V.
Op 26 april j.l. hield Smith Holland B.V., het 
Koeltechnisch Bureau te Vlaardingen, een 
open dag ter gelegenheid van het feit dat 
het bedrijf 15 jaar geleden werd opgericht. 
De directeur, de heer S. Smith en zijn zoon 
E. Smith, begroetten die dag veel relaties 
en bekenden in hun bedrijf.

Koninklijke Onderscheidingen
Ter gelegenheid van de viering van de 
verjaardag van Hare Majesteit de Koningin 
ontvingen de onderstaande leden van on
ze vereniging een koninklijke onderschei
ding.

J. Groenendijk, onder-voorzitter van de 
Koninklijke Nedlloyd Groep, werd be
noemd tot Ridder in de Orde van de Neder
landse Leeuw.
Tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau 
werden benoemd: G. Westra, oud-direc
teur van Niestern Sander te Delfzijl, ir. W. 
H. van Oord, oud-adjunct directeur van 
Van derGiessen-de Noord Marinebouw. ir. 
J. C. A. Hoogenbosch, oud-hoofd van de 
afdeling Nieuwbouw en Research bij Smit- 
Lloyd B.V. te Rotterdam.

Ballotage

Voorgedragen voor het GEWOON
LIDMAATSCHAP
Ir. J. B. BARNAS DIC. M.Sc.
plv. lid Examencommissie zeevaart-
diploma’s

Lindelaan 18, 2803 SJ Gouda 
Voorgesteld door P. A. Luikenaar 
Afdeling: Rotterdam

A. VAN DEN BRINK 
Werktuigkundige Bos Kalis Westminster 
Hoogaars 79, 3232 TD Brielle 
Voorgesteld door A. E. van Dodeweerd 
Afdeling: Rotterdam

P. DEKKER
Techn. Inspecteur Wagenborg Scheep
vaart b.v.
Hoefsmederij 46, 9932 GS Delfzijl 
Voorgesteld door W. Vuursteen 
Afdeling: Groningen

P. J. DEN HAAK 
HWTK Wijsmuller B.V. IJmuiden 
Landsmeerderdijk 32, 1035 PW Am
sterdam
Voorgesteld door S. J. Kuiper 
Afdeling: Amsterdam

G. HAGE
Techn. Hoofdambtenaar GEB Amsterdam 
Straalsteen 81, 1703 ES Heerhugowaard 
Voorgesteld door J. J. Nijntjes 
Afdeling: Amsterdam

R. J. TER HORST
Techn. medewerker TüV Nederland b.v. 
Spechtstraat 26A, 3082 MC Rotterdam 
Voorgesteld door J. Rienksma 
Afdeling: Rotterdam

D. VAN DER HORST 
4e WTK Nedlloyd Rederij Diensten 
Kamp 13-24, 8225 GA Lelystad 
Voorgesteld door P. C. van Vliet 
Afdeling: Amsterdam

J. H. KEEVEN
Manager Köpcke Agenturen b.v.
De Eik 7, 3224 TB Hellevoetsluis 
Voorgesteld door P. A. Luikenaar 
Afdeling: Rotterdam

B. C. M. KOOT
Directeur Hydrowega Holland BV, Ooster- 
hout.
Kuipersveer 15C, 3274 KH Puttershoek 
Voorgesteld door K. P. M. den Boogert 
Afdeling: Rotterdam

J. M. NOBELS
Lid Examencommissie zeevaartdiploma's 
Jan Evertsenlaan 5, 1901 WG Castricum 
Voorgesteld door J. M. de Jong 
Afdeling: Amsterdam

W. OUDMAN
Bedrijfsleider overslagbedrijf ACECO 
Delfzijl
Steenweg 1, 9936 BP Delfzijl 
Voorgesteld door H. P. J. Thiecke 
Afdeling: Groningen
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O. POUCHKINE 
v/o 'Sudoimport' Amsterdam 
Veluwelaan 22, 1079 RA Amsterdam 
Voorgesteld door F. H. Kuypers 
Afdeling: Amsterdam

Ing. H. C. J. SCHOLTE
Directie assistent Bodewes Scheepswerf
'Volharding' Foxhol
Casimirstraat 15, 9288 BN Kootstertille 
Voorgesteld door H. P. J, Thiecke 
Afdeling: Groningen

A, L. THIECKE 
SWTK
De Hooilanden 8 , 9827 PD Lettelbert 
Voorgesteld door H. P. J. Thiecke

Ing. G. TIMMER
Industr. Sales Manager Dunlop Ned. -  Me- 
talastik div.
Marathonweg 10, 3223 EM Hellevoetsluis 
Voorgesteld door Ir. W. A. Th. Bik 
Afdeling: Rotterdam

Voorgesteld voor het JUNIOR LIDMAAT
SCHAP
A. P. P. M. FRIES
Student Hogere Zeevaartschool (SWTK) 
Delfzijl
Drostweg 6, 9761 CP Eelde 
Voorgesteld door P. C. Los 
Afdeling: Groningen

W. VAN DER HAAR
Student scheepsbouwkunde HTS
Haarlem
Willem Dreespark 292, 2531 SW Den 
Haag
Voorgesteld door J. F. Tjalma 
Afdeling: Rotterdam

Nieuwe opdrachten

Techno-Dlagnosls BV
Na een succesvolle installatie van een 
kraanlastbewakingssysteem door Vlaar- 
dingen Oost-Techno-Diagnosis b.v. aan 
boord van het kraanschip 'Thor' (hefcapa- 
citeit 3.000 ton) heeft het internationaal 
opererende offshorebedrijf Heerema aan 
Techno-Diagnosis b.v. de opdracht ver
strekt om in het kader van de vergroting van 
de hijscapaciteit van de sscv ’Hermod’ en 
sscv’ Balder' van 5.000 ton tot 9.000 ton elk, 
het kraanlastbewakingssysteem voor bei
de schepen te leveren.
Beide kraanschepen zijn uitgerust met 2 
kranen, waarvan de capaciteit wordt ver
groot tot 4.000 ton resp. 5.000 ton. Met het 
oog op een maximale nauwkeurigheid en 
veiligheid wordt het bewakingssysteem 
dubbel uitgevoerd, zodanig dat de perma
nent uitgevoerde metingen continu met el
kaar vergeleken worden.
De eerste meting wordt uitgevoerd op de 
boven in de kraan gemonteerde hanger- 
platen van het bovenblok en de tweede 
meting wordt uitgevoerd in de assen van de

onderblokken, waaraan de lasthaken zijn 
gemonteerd.
De kraaniastmeetsystemen worden verder 
continu gekoppeld aan het ballastbewa- 
kingssysteem van elk der kraanschepen. 
Geheel nieuw is dat voor hijscapaciteit in 
een dergelijke orde van grootte alle syste
men als een vollelastmeetsysteem worden 
uitgevoerd.

Tewaterlatingen

’Naess Panther’
Op 25 april jl. vond bij de Boelwerf te Temse 
(B) de doopplechtigheid plaats van de pro- 
duktentanker 'Naess Panther’, die aldaar 
gebouwd wordt in opdracht van Petrobulk 
Carriers N.V., Exmar N. V. en partners te 
Antwerpen. De doopplechtigheid werd ver
richt door mevrouw F. Grootjans, echtge
note van de Belgische Vice-premier en Mi
nister van Financiën.
Het schip is de derde uit een serie van 4 
produktentankers van de z.g. CAT Class, 
De hoofdkenmerken zijn:
Lengte over alles 171,80 m
Lengte tussen de loodlijnen 164,00m 
Breedte 32,24m
Holte 17,90m
Grootste toegelaten diepgang 13,30m 
Draagvermogen 45.300tdw
Dienstsnelheid 14,5 knopen
Hoofdmotor Sulzer Type 4 R TA 76 11.160 
pk bij 81 tpm
Classificatiemaatschappij Lloyd’s Register 
of Shipping

Diversen

Curagao krijgt een 
scheeps-sioopbedrfjf
Curagao krijgt zijn eerste scheeps-sloop- 
bedrijf, de Curagao International Steel NV. 
Het bedrijf zal zich in het begin bezighou
den met de sloop van oude koopvaardij
schepen , maar wil zich later ook storten op 
de sloop van olietankers.
Curagao International Steel NV zal bij aan
vang aan ongeveer 50 mensen werk bie
den maar dat moet uiteindelijk oplopen 
naar een totaal van 200. De initiële investe
ring is $ 1,5 mln, ongeveer 5,25 mln gulden. 
De helft hiervan is vreemd vermogen en de 
andere helft wordt opgebracht door lokale 
banken en het Shell Pensioenfonds. Het 
bestuurscollege van Curagao heeft zich 
voor de lokale bijdrage garant gesteld. Het 
Schiedamse bedrijf Hoek Loos zal voor 25 
procent in het Curagaose bedrijf deelne
men. Volgens de initiatiefnemer van het 
project, de Engelsman J. Oakley, zullen de 
oude schepen worden gekocht in Panama, 
het Caraïbisch gebied en Venezuela. Voor 
het nog te gebruiken staal, de machine
onderdelen en het schroot is een gegaran
deerde afzet gevonden in Venezuela, zo 
zei hij. Het eerste jaar hoopt men een pro-

duktie van 75.000 ton staal te halen. 'We 
hadden de keus tussen vestiging in Cana
da en Curagao. De definitieve keuze voor 
Curagao werd bepaald door de goede in- 
fra-structuur, de haven en de ligging van 
het eiland’, aldus Oakley. Het nieuwe be
drijf zal zijn activiteit verrichten op de vin- 
ger-pier van de Brion-werf.
DS. 16-4-’85.

Opbrengsten kleine handelsvaart 
in 1984 gestegen
In 1984 zijn de totale ontvangsten uit zee
vaartactiviteiten van de Nederlandse Klei
ne Handelsvaart met 12% gestegen ten 
opzichte van 1983. Deze ontwikkeling is 
per saldo het resultaat van een toeneming 
van de vrachtontvangsten met 13% en een 
daling van de ontvangsten uit de verhuur 
van zeeschepen met bemanning met 5%. 
Dit blijkt uit gegevens van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek.
De totale ontvangsten per beschikbare ton 
draagvermogen namen in 1984 met 10% 
toe ten opzichte van 1983. De vrachtont
vangsten per ton draagvermogen ingezet 
in de vrachtvaart stegen met 13%.
De vloot van ondernemingen in de Kleine 
Handelsvaart nam, gemeten naar draag
vermogen, in 1984 met 1 % af ten opzichte 
van 1983.

Halvering capaciteit 
zeevaart-opleidingen
Minister Deetman van Onderwijs en We
tenschappen heeft met de organen van 
bevoegd gezag van alle hogere nauti
sche opleidingen overeenstemming be
reikt over halvering van de onderwijs
capaciteit. Dit betekent dat de opleidingen 
voor stuurman en scheepswerktuigkundi- 
ge in Utrecht, Den Helder en Delfzijl in de 
toekomst verdwijnen. In het komend stu
diejaar 1985-1986 worden geen eerste
jaars studenten meer aangenomen. Dit 
heeft het ministerie van O en W bekend 
gemaakt.
Studenten die zich voor deze opleidingen 
hebben aangemeld kunnen zich opgeven 
bij de overblijvende instellingen in Rotter
dam, de twee fuserende opleidingen in Am
sterdam, op Terschelling en in Vlissingen. 
Zij krijgen dezelfde rechten als de studen
ten die zich daar al aangemeld hebben. De 
overblijvende opleidingen hebben een 
overeenkomst met de Koninklijke Neder
landse Reders Vereniging gesloten over 
de verdeling van het aantal stageplaatsen. 
De rangenopleidingen, de wat langere weg 
van studie en beroepspraktijk voor wie niet 
over de vereiste papieren beschikt voor 
een reguliere hogere beroepsopleiding, 
verdwijnen op termijn in Den Helder, 
Utrecht en op Terschelling. Zij blijven in 
Delfzijl, Amsterdam, Rotterdam en Vlissin
gen. De minister heeft toegezegd dat er het 
komend jaar geen gedwongen ontslagen 
zullen vallen. Hij komt nog met voorstellen 
voor een sociaal plan. DS. 3-5-’85.
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keerkoppelingen vanaf 180 pk.
R E IIM T J E S

oerdegelijke -en betrouwbare kwaliteit..
Voor ieder soort o f type schip heeft REINTJES een ge 
schikte keerkoppeltng. Het leveringsprogramma 
van REINTJES is zeer uitgebreid w ij noemen: Dubbelaan- 
gedreven, met 2 snelheden, voorzien van P.T.Q., keerkop
pelingen met lichtmetalen omkasting enz. enz, de meeste 
van deze koppelingen zijn daarbij ook nog eens te leveren 
met verschillende asverzetten e n /o f overbrengingings- 
verhoudingen#de A .M .W . staat borg voor de snelle service 
en deskundige begeleiding, gebaseerd op ruim 40 jaar 
ervaring.

ANTWERPSE MOTOREN WERKE N.V.
Algemene vertegenwoordiging van REINTJES in de Benelux 
Elzasweg 12, 2030 Antwerpen, Tel. 03-54.24.840, Telex 31189 

M.W.-Nederland, Tel. 01869-2637



FIRE PROTECTION SYSTEMS
Fire and smoke detection.

Fire fighting. Fire extinguishing. Gas detection. 
Explosion suppression. System design, supply, service.

OFFSHORE AND MARINE EQUIPMENT
Atlas Danmark, freshwater generators and incinerators. 

Airscrew Howden, fans and accessoiries.
C.J.C., Lub.-/fuel oil conditioning units.

CompAir (Reavell/Broomwade), compressors.

inham b.v. the netherlands
p.o. box 399 3300 aj dordrecht phone (0)78-145400 telex 29298

S.E.NLT. Pielstitk dieselmotoren.
U vaart er wel bij. #

mv "Dockexpress 20" 2 A B C. - S.E.M. T. PIELSTICK dieselgeneratoren 8PA-4-L 185 VG.
De PA-4 motor: 660 - 3300 kW,
1200 -1500 t/min.
Flexibel in bedrijf: door unieke 
constructie forse reserve voor over
belasting, langdurig draaien op laag 
vermogen toegestaan.
Zware brandstof: tot 180 Cst (50°C). 
Eenvoudig in onderhoud: 
met lange intervallen tussen service- 
beurten.
Betrouwbaar: ruim 40.000 cilinders 
in bedrijf.

IIM D U M IJ M O T O R EN  B V
Mijlweg 71, postbus 101, 3300 AC Dordrecht. 

Telefoon 078-170000, telex 29142.


