
m

schip 
^  en werf

TIJDSCHRIFT VOOR MARITIEME TECHNIEK

Troubled by fuel separation?

Veel te veel schepen werken met slecht 
afgestelde zware brandstofolie-separato- 
ren en veroorzaken daardoor onnodige pro
blemen voor de bemanning en schade aan 
kostbare motoren. Voor de werktuigkun
dige betekent dit vaak het ene alarm na het 
andere. Nu echter, bestaat er een eenvoudi
ge oplossing van Alfa-Laval, waarmee een 
slecht aangepaste separator voorgoed tot 
het verleden behoort. Het is een uniek 
separatiesysteem ’Alcap’ genaamd. De Al- 
cap heeft geen soortelijk gewichtringen.

Deze zijn vervangen door een enkele ’flow 
control’ ring (boven afgebeeld) welke nooit 
hoeft te worden vervangen. Toegepaste 
elektronica, in de vorm van een micropro
cessor en een uiterst accurate ’water trans
ducer’ , zorgen ervoor dat de Alcap separa
tor continu een optimale reiniging hand
haaft. Deze technische doorbraak betekent 
dat voor het eerst zware brandstoffen met 
een dichtheid van maximaal 1010 kg/m3 bij

15°C efficiënt kunnen worden gereinigd. 
U kunt hiervan dus profiteren door een 
goedkopere, zwaardere brandstof te bun
keren met minder door brandstof veroor
zaakte problemen en besparingen op kost
bare manuren. Minder slijtage aan de mo
tor kan het aantal op voorraad benodigde 
reservedelen verminderen, zodat het hier
voor benodigde kapitaal kan worden geher
investeerd in plaats van renteloos aan boord 
van een schip te liggen. Bovendien, door
dat Alcap een geheel geautomatiseerd pro
ces is, is toezicht volledig overbodig, en 
behoeven goed opgeleide bemanningsle
den geen tijd meer te verspillen met het 
maken van aanpassingen voor de dicht
heid, viscositeit en andere factoren van de 
zware brandstofolie. Door de veranderen
de kwaliteit van brandstofolie is Alcap niet 
alleen voor nieuwe schepen van vitaal be
lang, ook op bestaande schepen is vervan
ging door Alcap het overwegen meer dan 
waard.

OC ALFA-LAVAL
Hoofdkantoor
Alfa-Laval N.V. 
Stroombaan 4 
1181 VX Amstelveen 
020-43 55 55

Service
Alfa-Laval N.V.
4e Industriestraat 45 
3133 EK Vlaardingen 
010-34 90 66
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Here’s the simple solution.



Cummins Diesel Power
Fabrikant:__________ Cummins, één van de grootste diesel
m otorenfabrikanten ter wereld, reeds meer dan 
65 jaar toonaangevend in de dieselm otoren industrie.

Vanaf 50 to t 1300 PK. fTïfffflTÏTffl 
50 jaar .lange ervaring en gespecialiseerd in C um m ins 
m otoren en hun toepassingen. degelijk
met ruim e literinhoud en conservatieve vermogens. 
Vele toepassingen in scheepvaart en industrie.
Snel en eenvoudig te installeren.

nu al meer dan 40 jaar d irecte 
inspuiting  m e teen  verbruik dat elke verge lijk ing  kan 
weerstaan. u iterst scherpe prijzen! Inform eer
en onze o ffe rte  is uw bewijs.

Galvanistraat 35, 3316 GH D ordrecht, Holland. 
Telefoon 078 - 181200. Telex nr. 29058 C um ns nl

Cummins
Diesel Sales + Service bv

TYPE VERM./
C0NT.PK.

TOEREN
TAL CYL. mH./

UT.

4B 3.9 50 1500 4 L 3.9
4B 3.9 77 2500 4 L 3.9
4BT 3.9 65 1500 4 L 3.9
4BT 3.9 100 2500 4 L 3.9
4BTA 3.9 74 1500 4 L 3.9
4BTA 3.9 117 2500 4 L 3.9
6B 5.9 74 1500 6 L 5.9
6B 5.9 117 2500 6 L 5.9
6BT 5.9 98 1500 6 L 5.9
6BT 5.9 153 2500 6 L 5.9
N-495 110 1800 4 L 8
NT-495 142 1800 4 L 8
N-743 167 1800 6 L 12
NT-743 250 1800 6 L 12
NT-855 300 1800 6 1 14
NTA-855 350 1800 6 L 14
KT-1150 425 1800 6 L 19
KTA-1150 500 1800 6 L 19
VTA 1710-1 553 1800 12 V 28
VTA 1710-2 629 1800 12 V 28
KT-2300 811 1800 12 V 38
KTA-2300 953 1800 12 V 38
KT A-3067 1267 1800 16 V 50

uw vertrouwen waard
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Het is wat de scheepsbouw in het Verre 
Oosten betreft ook niet èlles goud meer wat 
er blinkt, al denkt men dat wel eens in de 
westelijke wereld. Ook hier is de economi
sche recessie niet zonder gevolgen geble
ven. Er zijn ontwikkelingen die daar duide
lijk op wijzen. In de eerste plaats wel het feit, 
dat de orderontvangst bij de Japanse 
scheepswerven fors is afgenomen, in het 
eerste kwartaal van het lopende boekjaar 
zelfs met meer dan 30 pet. Het betreft hier 
de periode april/juni. Geboekt werden op
drachten voor de bouw van 30 schepen, 
waarvan er 20 voor Japanse rekening wer
den besteld. Het aandeel van de Hong- 
kongse reders, dat 40 pet bedroeg, is tot 16 
pet gedaald. Volgens de Japan Ship Expor- 
ters Association is deze daling van het 
aantal opdrachten een direct gevolg van de 
in de wereld bestaande overcapaciteit aan 
scheepsruimte zowel als van het verzwa
ren van de bepalingen waarop krediet mag 
worden verstrekt aan de reders.
Er zijn ook andere ontwikkelingen die erop 
wijzen dat de scheepsbouwsector in het 
Verre Oosten het onder de huidige reces
sie zwaarte verduren heeft. Nippon Kokan, 
één van de grootste Japanse scheepswer
ven, maar tevens de tweede Japanse 
staalproducent, zal genoodzaakt zijn tegen 
het voorjaar van 1987 de personeelsbezet
ting, die thans 7600 man beloopt, met 1000 
man te verminderen. Deze afslanking, in 
hoofdzaak in de afdeling zware machine
bouw, is het gevolg van de zwakke groei
perspectieven voor de scheepsbouw
sector.
Een derde teken aan de wand voor de 
scheepsbouwindustrie in het Verre Oosten 
is de sluiting van de scheepsreparatiewerf 
van Mitsubishi Heavy Industries in Singa
pore als gevolg van een onvoldoende aan
bod van reparatieactiviteiten. Het gaat hier 
om een definitieve sluiting. De afdeling 
'Engineering’ blijft echter in bedrijf en dit 
betekent dat Mitsubishi zich in Singapore in 
het vervolg uitsluitend bezig zal houden 
met machinebouw en wel in het kader van 
onderaannemingscontracten. Zo’n 450 
man van de 520 die er werken worden 
ontslagen. Het moederbedrijf zal de aan
delen (44 pet) van de staat Singapore over
nemen.

Drewry Shipping Consultants in Londen 
schetsen een somber beeld van de komen
de behoefte aan nieuwe scheepsruimte. 
Het komt er feitelijk op neer, dat de nieuw- 
bouwproduktie bij de scheepswerven nog 
jaren te omvangrijk zal blijven. Dit is inder
daad een somber perspectief, ook al omdat 
er geen enkele verbetering te verwachten 
valt. In de komende tien jaar zal de behoef
te aan nieuwe tonnage naar schatting jaar
lijks zo n 13 miljoen ton belopen, en dat is 
dan nog meer dan 4 miljoen ton minder dan 
de produktie in 1984. Conclusie: de nieuw- 
bouwproduktie zal dus omlaag moeten. 
Niettemin verwacht Drewry dat de nieuw- 
bouwproduktie zich op het huidige niveau 
zal handhaven, met een lichte verbetering 
in de eerste helft van de jaren negentig. 
Zuid-Korea en China zullen het grootste 
aandeel van de nieuwbouwproduktie in 
hun orderboeken krijgen, terwijl West-Eu- 
ropa opnieuw de verliezer zal zijn. Er wordt 
óók een verdere daling van het Japanse 
aandeel verwacht, maar de suprematie 
van dit land op nieuwbouwgebied zal niet 
worden aangetast.
Ofschoon een aantal Europese scheeps- 
bouwlanden nog redelijk zal kunnen mee
komen in de verwachte nieuwbouwproduk
tie, heeft de rationalisatie in de meeste 
andere landen de nieuwbouwcapaciteit al 
dermate gereduceerd, dat er geen comple
te produktie-infrastructuur meer aanwezig 
is, aldus het Drewry-rapport. Tenzij er be
langrijke successen kunnen worden be
haald met betrekking tot de concurrentie
kracht en internationale samenwerking,
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zijn dus de perspectieven voor de Europe
se scheepsbouwindustrie wat nieuwbouw 
betreft niet rooskleurig.
In 1984 heeft de mondiale werfindustrie 
ruim 18 miljoen ton nieuwbouw aan koop- 
vaardijtonnage afgeleverd; dat was 15 pet 
meer dan in 1983 en de grootste produktie 
sinds 1977. In diezelfde periode is het or
derboek van de wereldscheepsbouwin- 
dustrie echter afgenomen tot minder dan 
25 pet van de omvang van tien jaar gele
den. Zuid-Korea erkent op grond van deze 
cijfers de noodzaak van produktiebeper- 
king, in eigen belang uiteraard, want dit 
land heeft de laatste jaren een uitermate 
agressieve acquisitiepolitiek gevoerd. 
Daar staat weer tegenover dat de Chinese 
Volksrepubliek bij de verwerving van 
nieuwbouwopdrachten een groeiende ac
tiviteit aan de dag legt.
De nieuwbouwcapaciteit werd sinds het 
midden van de jaren zeventig zo ongeveer 
gehalveerd. West-Europa heeft daarbij de 
zwaarste klappen moeten opvangen. In 
Japan werd de capaciteit met circa 35 pet 
verminderd. In China, Taiwan en Zuid-Ko
rea daarentegen werden bestaande wer
ven uitgebreid en zelfs nieuwe werven in 
gebruik genomen. Het is duidelijk dat deze 
drie landen daarmee in aanzienlijke mate 
hebben bijgedragen tot de huidige malaise 
in de scheepsbouw. Het emplooi in de be
drijfstak, mondiaal gezien, is met ongeveer 
15 pet gedaald tot 1,3 miljoen man. Ook in 
dit verband hebben de Westeuropese wer
ven de grootste offers moeten brengen en 
dit geldt eveneens voor Japan.

Het lijkt erop dat de Franse werf Chantiers 
de t'Atlantique het duurste schip zal gaan 
bouwen dat ooit besteld werd, namelijk een 
cruise-schip voor de Noorse Royal Carib- 
bean Cruise Line. Het gaat hier om een 
bouwsom van 175 miljoen dollar, dat wil 
zeggen zo'n 560 miljoen gulden tegen de 
huidige koers van de dollar. Bovendien 
zouden er plannen bestaan voor de bestel
ling van een zusterschip. De Noren zien 
blijkbaar een gouden toekomst gloren in de 
cruise-vaart, ook al bestaat er een lieve 
kans dat ook die straks onder overcapaci
teit te lijden zal krijgen, met als gevolg 
scherpe concurrentie. Wij zeiden het duur
ste schip dat ooit gebouwd werd. Mogelijk

zal later blijken dat het de order van de 
eeuw is geweest. De grootste verbou- 
wingsopdracht die ooit werd geplaatst is de 
vorige maand uit de VS gekomen voor 
HDW in Hamburg: de verbouwing van het 
Amerikaanse passagiersschip United Sta
tes (houder van de Blauwe Wimpel sinds 
juli 1952) tot cruise-liner. Hier gaat het om 
een bedrag van 460 miljoen D.M. Voor 
deze reusachtige verbouwing zijn 18 
maanden nodig en constant 1000 man!

In het Rotterdams Nieuwsblad stond kort
geleden een vraaggesprek met twee be
langrijke figuren uit de noordelijke 
scheepsbouw, directeur Ardon van de Co- 
no Industrie Groep en directeur Van der 
Meer van Tille Scheepsbouw, de enige 
werf in deze Groep. Uit dit vraaggesprek is 
naar voren gekomen, dat kleinere werven 
veel meer moeten samenwerken. Ardon 
constateert dat een aantal werven in het 
Noorden het vandaag de dag extra moeilijk 
heeft en dat de orderportefeuille van Co- 
noship bepaald niet zo geweldig gevuld is. 
Maar het Noorden heeft vaker voor hete 
vuren gestaan en zich redelijk weten te 
handhaven, mede door specialisatie. Dit 
blijkt uit enkele cijfers. Tien jaar geleden 
werkten in de gehele Nederlandse 
scheepsbouw 47.000 mensen die direct bij 
de produktie betrokken waren; thans zijn 
het er nog slechts 23.000. In Groningen en 
Friesland is in dezelfde periode het aantal, 
2100 man, constant gebleven. Kennelijk 
ook een bewijs dat de traditionele koploper 
in de kleine scheepsbouw zich goed aan de 
ook in die sector veranderende omstandig
heden heeft weten aan te passen.
Van der Meer: 'In de laatste jaren is er in het 
Noorden in bepaalde sectoren een redelij
ke vorm van samenwerking gekomen. 
Maar ik denk dat zoiets op veel grotere 
schaal gerealiseerd zou moeten worden, 
met gebruikmaking van de mogelijkheden, 
kennis en ervaring die Nederland biedt. In 
het algemeen doen de werven veel te wei
nig met de voorhanden zijnde kennis. Als 
we een maritieme natie willen blijven mag 
er in de kleine scheepsbouw echt niets 
meer verloren gaan. In die categorie zal 
daarom nog méér eenheid moeten komen, 
er is nog te veel versnippering. In Gronin
gen en Friesland hebben we voldoende

kansen om het hoofd boven water te hou
den, zeker als straks de buitendijkse werf in 
Harlingen klaar is Nederland is nog steeds 
de eerste in de wereld op het gebied van de 
diversificatie in de scheepsbouwindustrie, 
de bouw dus yan de meest uiteenlopende 
typen.'
Gezamenlijk komen Ardon en Van der 
Meer tot de conclusie, dat Nederland zich 
vooral zal moeten richten op de offshore en 
de puur ingewikkelde schepen. 'Maar er 
moet wél geld voor komen. Een betere 
exportfinanciering. De thuismarkt is te 
klein. Dus moetje de grens over. Maar daar 
stuitje op protectie. En je wordt geconfron
teerd met Fransen en Noren die allerlei 
trucs uithalen met exportfinanciering. Ne
derland kan ook beter op die toer gaan als 
straks de algemene steun voor de 
scheepsbouw wegvalt. Dan heb je veel 
meer kansen in het buitenland.' Einde 
citaat.
Het zijn allemaal dingen die al eens eerder 
gezegd zijn, maar het is goed ze nog eens 
met nadruk te herhalen, waarbij wij in het 
bijzonder denken aan een verdergaande 
samenwerking, die alleen maar voordelen 
kan opleveren. Het is bepaald geen open 
deur intrappen dit nog eens duidelijk te 
zeggen, en voor de kleine scheepsbouw 
zou dit in vele opzichten te prefereren zijn. 
Van der Meer en Ardon hebben er geen 
doekjes om gewonden, want er is inder
daad te veel versnippering. De sector klei
ne scheepsbouw heeft niets meer te verlie
zen en daarom is grotere eenheid gewenst. 
Wat het geld betreft, dit zou er inderdaad 
moeten komen, in de eerste plaats dus een 
betere exportfinanciering. Dit zal te meer 
nodig zijn als in de toekomst de steun voor 
de scheepsbouw wordt beëindigd. Dat de 
financiële steun aan de scheepsbouwin
dustrie in de EG zal wegvallen lijkt op het 
ogenblik nog een illusie. Als dit door middel 
van een maatregel dwingend zou worden 
opgelegd, zal in alle lidstaten zonder twijfel 
worden gezocht naar het nodige kunst- en 
vliegwerk om de voorschriften te kunnen 
ontduiken, zoals de Fransen en Noren al
lerlei trucs uithalen met de exportfinancie
ring.
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BU ELKE CATERPILLAR 
KRUGTU DRIE VOLLE JAREN 

DOORVAAR-GARANTIE.

DIT GEEFT U ABSOLUTE 
ZEKERHEID DAT U DAG-IN 

DAG-UIT DÓÓR KUNT VAREN.

Als visser stelt u hoge eisen aan uw 
motoren. En terecht: tenslotte bent u er voor uw 
werk van afhankelijk. Caterpillar en Geveke spelen

daarop in.
Met de unieke 

Doorvaar-garantie die u drie 
jaar absolute zekerheid 
geeft. Dat is ten eerste: drie 
jaar of 6000 uur volledige 

garantie. Verder: elke 250 uur een gratis olie- 
monsteronderzoek en elke 2000 uur een gratis TA- 
inspektie. Onderdelen voor onderhoud? Binnen

Caterpillar, Cat en CB zijn handels 
merken van Caterpillar Tractor Co.

24 uur heeft u ze; anders zijn ze gratis. Tot slot: f 1 -  
vergoeding per pk Caterpillar vermogen per 24 uur 
als u onverhoopt toch langer dan drie dagen stilligt. 
Dat is de Doorvaar-garantie. Absolute zekerheid, 
wat u zegt.

Daarbij geeft het Geveke Plus-Pakket u ook 
zekerheid in advies, onderdelenlevering en service. 
Schrijf of bel Geveke Motoren voor meer informatie 
en de voorwaarden van de Doorvaar-garantie. 
Antwoordnummer 8, g @ V 6 k 6

motoren3350 VB Papendrecht, 
(078) 150555. G

CATERPILLAR EN GEVEKE MOTOREN. 
VOORZEKERHEID DIE KOSTEN SPAART.



gassen 
lastechniek

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

Bolnes bouwt dieselmotoren in vermogens van 
400-1400 kW (545-1900 pk) bij 600 omw/min 

in lijn en 1400-2800 kW (1900-3800 pk) bij 
600 omw/min met 10-20 cyl in V-vorm.

BOLNES MOTORENFABRIEK BV
2930 AA Krimpen aan de Lek, Postbus 2003, Holland 

tel 01807 - 14900. telex 22439

We don 't pretend to know  everything

M EM A R C O
MECHANICAL AND MARINE 
CONSULTANTS B.V.

W e p ro v id e :
D ra ftin g
D esign
E n g in e e rin g
S u p e rv is io n
P ro je c tm a n a g e m e n t
S u rve y

For: S h ip b u ild e rs
C o n s tru c tio n  co m p a n ie s  
O il &  Gas In d u s tr ie

on s ite  o r in o u r o ffice : 
VAN MALSENSTRAAT 66, 
3074 PX ROTTERDAM. 
TELEPHONE: 010-326789. 
TELEX 20010 PMS NL.

ONTDEK DE KWALITEIT EN 
DE VERRASSENDE VEELZIJDIGHEID...

SPECIALISTEN . . . JUIST BIJ TOEPASSINGEN AAN BOORD

VAN DER HEIDE DRONRIJP BV
einsteinweg 19 8912 ap leeuwarden 058 -150776 
filiaal: gotenburgweg 18 9723 tl groningen 050 -140366
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M.S. Veritas

Scheepswerf Peters Ysselmeer in Kam
pen, onderdeel van Amels B.V. in Makkum, 
heeft onlangs de kruiplijn coaster 'Veritas' 
aan de opdrachtgever F. S. Switynk in Rot
terdam opgeleverd. Het schip is een enkel- 
schroef type met twee laadruimen en twee 
zijtanks in de midscheeps. Het schip is 
speciaal gebouwd voor de vaart in ondiepe 
kustwateren en binnenvaart, waarvoor een 
geringe diepgang en een lage opbouw de 
ontwerpcriteria vormen. Voor een goede 
manoeuvreerbaarheid is het schip uitge
rust met een Snijder-Hasselt SH 15/25 
boegschroef. Qua vorm is het schip gelijk 
aan het zusterschip m.s. Thalassa’, even
eens door Peters Ysselmeerwerf gebouwd 
in 1983. Het achterschip van de Veritas’ is 
echter met een schroeftunnel uitgerust. 
Het schip is gebouwd onder klasse Germa-

nischer Lloyd 100 A4 M en heeft certificaten 
voor het gebied D en de Rijnvaart van de 
Scheepvaartinspectie.

Uitrusting:
De ruimen worden afgesloten door McGre
gor Navire pontonluiken, afmetingen van 
de luikhoofden voor: 25,788 m x 7,786 m en 
achter: 25,194 x 7,786 m. De luiken worden 
bediend door een Coops en Nieborg elek
trisch-hydraulische kraan. De ankerwinch 
is elektrisch-hydraulisch, type GJW/MK- 
32-2-H en is uitgerust met twee verhaal- 
koppen van 40 cm diameter: het hekspil, 
type GJW-KM-26-1-E is elektrisch, beide 
zijn geleverd door Wortelboer. De neer- 
klapbare mast wordt hydraulisch bewogen. 
Het schip is voorts uitgerust met een Pro- 
mac-Stuwa stuurmachine. Als reddings

middelen zijn een Mulder en Rijke redding
boot en twee opblaasbare reddingvlotten 
Martin Assist type 12 MM MK7A aanwezig.

Accommodatie
Accommodatie is aanwezig voor een kapi
tein in de kapiteinshut (Fig, 1) en 7 man in 3 
eenpersoons en 2 tweepersoonshutten. 
Aan de betimmering en meubilering is veel 
aandacht besteed evenals aan de geluids
isolatie.

Voortstuwing
Het schip wordt voortgestuwd door een 
vaste 4-bladsschroef van 1,90 m diameter, 
toerental van de schroef is 280 omw/min.

De hoofdmotor die de schroef aandrijft is 
een Stork-Werkspoor, type 6SW240 van

Hoofdafmetingen:
Lengte o.a. 78,55 m
Lengte l.l. 74,99 m
Breedte 10,25 m
Holte 4,25 m
Diepgang 3,27 m
Deadweight 1884 ton
Graaninhoud 82250 cft
Bale-inhoud 81200 cft
Tonnage 1132 GT

Tankinhouden:
waterballast 575 m3
brandstof 35 m3
drinkwater 13 m3
smeerolie 6 m3
vuile olie 2,7 m3
lenswater 3,1 m3
vuil water 6,7 m3

S, en W. -  52ste jaargang -  nr. 17 -  1985

Fig. 1 De kapiteinshut



1050 pk bij 793 omw/min. met een Rhena- 
nia AWNG 45/405 keerkoppeling (Fig. 2). 
De hoofdmotor is afgesteld op 750 pk bij 
730 omw/min. De motor wordt gekoeld 
door een Weka bunkoeler. In de machine
kamer zijn twee Nijhuis lens/ballastpom- 
pen opgesteld met een capaciteit van 60 
m3/hr bij 3,8 bar en een diafragmapomp 
van 36 m3/hr en een Alfa-Laval separator, 2 
luchtcompressoren, 2 hydrofoorinstalla-

ties, een lenswaterreiniger en een verwar
mingsketel.

Elektrische installatie
Elektrische energie wordt geleverd door 3 
dieselgeneratoren, 2 Valmet 411 CS die
sels met Stanford dynamo’s van elk 56 kVA 
opgesteld in de machinekamer en een 27,5 
kVA Valmet 311 CG dieselmotor met Stam
ford dynamo opgesteld in het voorschip. De

Fig. 3 Het stuurhuis

elektrische installatie, ontworpen en geïn
stalleerd door Alewijnse Nijmegen, bestaat 
uit een 380 V 50 Hz krachtnet, een 220 V 50 
Hz lichtnet en een 24 V noodverlichtingsin- 
stallatie. Alle generatoren worden vanuit 
het stuurhuis bediend. In het stuurhuis 
staan opgesteld een Sperry SR220 gyro- 
kompas, 2 Sperry radars mk104 en 
mk3217, een AP navigator, een echolood, 
een INA autopilot en VHF radioapparatuur.

P.A.L.

Fig. 2 De hoofdmotor
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ALBATROS
Een nieuwe type loodsvaartuig

Foto v.d. Kloet Sliedrecht.

Algemeen
Sedert eind vorig jaar is in Delfzijl een nieuw 
type z.g. tender-communicatievaartuig in 
gebruik, dat werd ontwikkeld door Damen 
Shipyards in samenwerking met het Direc- 
toraat-Generaal van Scheepvaart en Mari
tieme Zaken, De bouw van het vaartuig 
vond plaats bij de B.V. Scheepswerf Da
men te Gorinchem. Het schip kan behalve 
als bevoorradings- en tender/communica- 
tievaartuig voor de buitengaats liggende 
loodsboot, zelf ook volledig als loodsvaar
tuig worden ingezet, doordat het is uitge
rust met een speciale hijsinrichting voor 
een tweetal loodsjollen die aan dek zijn 
opgesteld.

Voor een goede manoeuvreerbaarheid is 
het schip uitgerust met een Omnithruster 
boegschroef.
Het vaartuig werd gebouwd, ingericht en 
uitgerust voor het vaargebied 1D, zoals om
schreven in de ’Bekendmaking aan de 
Scheepvaart' Nr. 8/1965 (V.V.R. deel II 
Vaargebied lb). De constructie voldoet aan 
Lloyds notatie 100 +  A1 IJsklasse 3. Vaar
gebied: meer dan 30 zeemijlen uit de kust, 
met de aantekening 'Vrachtschip’.

Hoofdafmetingen:
Lengte over alles 37,35 m
Lengte waterlijn 32,40 m
Breedte op de mal 8,00 m
Diepgang (100%) t.p.v. de kiel
achter ca.3,00 m max
Deplacement, volledig
uitgerust ca. 380 ton

Tankcapaciteit:
Brandstof
Drinkwater
Vuilwater

ca. 25.000 I 
ca. 29.000 I 
ca. 3.600 I

Indeling
(zie algemeen plan)
De indeling van het vaartuig onderdeks 
(J-dek) is van voor naar achteren:
-  voorpiek
-  10 hutten

Fig. 1a. De jolhijsinrichting ingedraaid.

-  sanitaire ruimtes
-  machinekamer
-  achlerpiek.

De indeling bovendeks (H-dek) is van voor 
naar achteren:
-  2 hutten
-  dagverblijf
-  kombuis
-  toilet
-  dekstores
-  loodsdagverblijf.
Op G-dek:
-  stuurhuis.

Hoofdvoortstuwingslnstallatle
Het vaartuig is uitgerust met één hoofd- 
voortstuwingsmotor, fabrikaat Brons- 
M.A.N. type 7L 20/27 -  vermogen 950 pk bij 
1000 omw./min. Deze motor is voorzien 
van een reductie/keerkoppeling, fabrikaat 
Reintjes type VAL 1050, die een Lips ver
stelbare schroef aandrijft. De snelheid van 
het schip bedraagt 12,5 knoop. De machi
nekamer is uitgevoerd voor 0 mans wacht- 
bezetting.

Elektrische Installatie
De elektrische installatie bestaat uit een 
380/220 Volts 50 Hz net dat wordt gevoed 
door twee Indar generatoren van 210 kVA. 
Een generator wordt via de reductie/keer
koppeling aangedreven door de hoofdmo
tor. De andere generator wordt aangedre
ven door een DAF dieselmotor type DKT 
1160 A6 van 170 kW bij 1500 omw./min. 
Voorts is er een door een accubatterij ge-
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Fig. 2a. Eénmansbediening in het stuurhuis.Fig. 1b. De jolhijsinrichting uitgereden.

voed 24 V noodnet en stadnet voor de 
motoren.

Dekuitrusting
Behalve met een anker en hekspil, is het 
schip uitgerust met een speciale hijsinrich
ting van Schat Davit voor het tewaterzetten 
van de twee loodsjollen (zie fig. 1a en b). 
Deze hijsinrichting bestaat uit een 3 tons 
elektrisch-hydraulische kraan met zee- 
gangsvolginrichting en twee loopwagens 
voor het in- en uitrijden van de aan SB en 
BB geplaatste loodsjollen. Hiermede is het 
mogelijk om bij praktisch elke zeetoestand 
de jollen te hijsen en te strijken.

Elektronische uitrusting
Het schip is voorzien van een uitgebreide 
elektronische uitrusting, onder meer be
staande uit:
-  een zeeradar Racal Decca type RM 

1280

-  een rivierradar Racal Decca type RR 
1250

-  een Decca navigator
-  een Syledis navigator
-  een satelliet navigator
-  een gyrokompas (Sperry)
-  een digitaal echolood
-  een schrijvend echolood.
De radio-uitrusting bestaat uit de volgende 
apparatuur:
-  SSB-radio, fabrikaat Scanti type 6000 -  

vermogen 200 W
-  VHF-radio, fabrikaat Dancom (2x)
-  Intercominstallatie.

Accommodatie
Voor het onderbrengen van de bemanning 
en de loodsen zijn twee éénpersoons en 10 
tweepersoonshutten aanwezig. In het 
voorschip is een ruim dagverblijf voor de 
bemanning; in het achterdekhuis is een 
ruim dagverblijf voor loodsen.

Teneinde een optimaal geluidsniveau te 
realiseren, is de gehete boven- en onder- 
dekse accommodatie flexibel in de stalen 
constructie opgehangen. De vloeren wer
den zwevend uitgevoerd. Deze constructie 
resulteerde in de volgende geluidsni- 
veau’s:

Stuurhuis 75 NR (zie Fig. 2a en b) 
Dagverblijf 75 NR
Kombuis 75 NR
Nachtverblijven 55 NR

Voor alle opvarenden is een aanzienlijke 
verbetering in de werksfeer bereikt door de 
smaakvolle inrichting van het schip en met 
name de beperking van geluidshinder.
De bouwkosten van het schip, compleet 
uitgerust, bedroegen ±  ƒ 7 miljoen.

P.A.L.

Fig. 2b. De kaartentafel met elektronische en communicatie-apparatuur in het stuurhuis
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De produktentanker AVANTI

Op 23 juli is de produktentanker AVANTI, 
bouwnummer 934, opgeleverd na een suc
cesvolle technische proeftocht op de 
Noordzee op 4 en 5 juli 1985. Van der 
Giessen-de Noord te Krimpen a/d IJssel 
bouwde dit schip in opdracht van de rederij
B.V. Avanti I, een samenwerkingsverband, 
waarin deelnemen Van der Giessen-de 
Noord N.V. en Koninklijke Nedlloyd Groep 
N.V. De kiel van het schip werd gelegd op 
4-9-1984 en de tewaterlating vond plaats 
op 1 maart 1985.
Het schip werd toen zonder doopplechtig
heid te water gelaten. De doopplechtigheid 
geschiedde op 23 juli j.l, vóór de over
dracht, en werd verricht door mevrouw J. 
M. Martin-Warmink, echtgenote van de 
heer Mr. F. Martin, president-commissaris 
van Van der Giessen-de Noord N.V.

Scheepstype
Het schip, een enkelschroef motortanker, 
is geschikt voor het vervoer van ruwe olie,

Algemene gegevens
Hoofdafmetingen 
Lengte over alles 
Lengte tussen de loodlijnen 
Breedte op de mal 
Holte tot aan bovendek 
Maximale diepgang
Deadweight op maximale diepgang ca.
Tankinhouden:
-  middentanks: 5 grote tanks (IMO type 3-lading) ca.

2 sloptanks
-  ladingzijtanks (IMO type 3-lading)
-  gescheiden waterballasttanks 
(dubbele bodem, pieken en 2 zijtanks)

178.00 m
170.00 m 
32,24 m
16.60 m
11.60 m 

40.800 ton

27.250 m3 
ca. 1.280 m3 
ca. 22.500 m3

ca. 14.800 m3

Alle middentanks zijn ontworpen voor vloeistoffen met soortelijk gewicht van 1.53 
t/m3, de zijtanks voor 1.025 (zie algemeen plan).
Motorvermogen: 8680 kW (11.800 pk) bij 108 omw/min.
Proeftochtsnelheid bij een diepgang van 11.60 m. en een vermogen van 6.250 kW 
(8.500 pk) 14,3 kn.
Klassificatie e.d.: Lloyd's Register of Shipping,
Nederlandse Scheepvaart Inspectie 
IMO: Solas 74, IGS, SBT/PL.
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olieprodukten en bepaalde chemicaliën op 
de internationale markt en voldoet aan de 
laatste voorschriften met betrekking tot vei
ligheid en milieu. De scheepsvorm is be
paald na uitgebreide modelproeven, waar
bij getracht werd de weerstand te minimali
seren en tevens de scheepstrillingen te 
beperken. Dit laatste heeft een gunstig 
brandstofverbruik tot gevolg.

Casco
Het schip is uitgevoerd als enkeldektype 
met een bakdek en met de accommodatie 
en de motorkamer t.p.v. het achterschip. 
De achtersteven is geconstrueerd en voor
zien van een balansroer. Onder de accom
modatie is de machinekamer geplaatst, 
waarin ook diverse werkplaatsen en een 
controlekamer zijn opgenomen. Verder is 
er een dubbele bodem in de constructie 
opgenomen, die over de gehele breedte 
loopt vanaf het achterpiekschot tot aan het 
voorpiekschot.
Het ladinggedeelte wordt door twee langs- 
schotten verdeeld in midden- en zijtanks. 
De dwarsschotten zijn zodanig geplaatst, 
dat het schip ook aan de eisen betreffende 
lekstabiliteit kan voldoen. De ladingtanks 
zijn behandeld met drie lagen polyure- 
thaanverf (totale Iaagdikte275 micron). De 
voorpiek, waartoe eveneens de bulb be
hoort, wordt gebruikt als waterballasttank. 
Een en ander is zodanig geconstrueerd, 
dat aan alle eisen van het klassebureau 
voldaan wordt.

Uitrusting
De elektrisch-hydraulische stuurmachine 
is van het rotary vane type, aangedreven 
door twee pompen met constante op
brengst. Het verhaal- en meergerei omvat:
-  1 ankerlier voor bediening van beide an

kers, met 2 kettingstoppers
-  6 verhaallieren met een trekkracht van 8 

ton elk.
Alle lieren worden elektrisch aangedreven. 
Aan de achterzijde van de accommodatie 
is een monorail geïnstalleerd van vijf ton 
voor het aan boord hijsen van proviand en 
reservedelen. Voor het behandelen van 
laad- en losslangen is een slangenkraan 

| aanwezig met een hijsvermogen van tien 
ton.
Brandblusmiddelen:
-  Co2 brandblusinstallatie in de machine

kamer
-  Diverse ruimtes hebben aparte CO2 

flessen
-  Schuimbrandblusinstallatie aan dek 
De verdere veiligheidsuitrusting voldoet 
aan de eisen van de inspecterende Instan
ties en omvat o.a. twee gesloten motorred- 
dingboten onder davits, drie opblaasbare 
reddingvlotten en losse brandblusappara
tuur. Aan SB en BB is in de zij een alumi
nium statietrap geïnstalleerd.

Accommodatie
De accommodatie is uitgelegd voor 38 per

sonen inclusief hutten voor de loods, mon
teurs en monteurs/stagiaires etc. Elk be
manningslid heeft zijn eigen hut met privé 
toiletruimte (douche, wastafel en w.c.). 
Andere ruimtes in de accommodatie:
-  2 eetzalen
-  2 recreatiezalen
-  1 hospitaal en apotheek
-  ladingbehandelingskantoor
-  zwembad
-  sportzaal
-  kombuis
-  wasserij
-  stuurhuis met kaartenkamer
-  radiohut
Kombuis, proviandruimtes en eetzalen be
vinden zich op hetzelfde dek. De uitvoering 
en inrichting van de accommodatie is vol
gens de Van der Giessen-de Noord stan
daard, waarbij o.a. gebruik gemaakt is van 
geprefabriceerde sanitaire eenheden en 
kitchenettes. De gehele accommodatie is 
voorzien van een air-conditioning installa
tie met gescheiden mechanische ventilatie 
voor kombuis en sanitaire ruimtes.
De accommodatie voldoet aan de IMO- 
aanbevelingen voor brandbeveiliging, 
waarbij veel onbrandbare materialen zijn 
toegepast. Tevens is in verband met de 
geluidseisen van de rederij, welke over
eenkomen met de aanbevelingen van de 
Nederlandse Scheepvaartinspectie, veel 
aandacht besteed aan flexibele opstellin
gen, toepassing van zwevende vloeren en 
een goede isolatie.
De proviandkoel- en vrieskamer is onder
verdeeld in diverse vertrekken, waarin de 
temperaturen variëren tussen -20°C en 
+3°C. Het kombuis is uitgerust met moder
ne keukenapparatuur waaronder magne- 
tron-oven.

Nautische en elektrische uitrusting
De nautische uitrusting omvat:
-  radiostation, VHF-installaties, sloep- 

radio
-  richtingzoeker, Satellietnavigatie, 2 ra

darsystemen, gyrokompasinstallatie 
met automatische stuurinrichting

-  log, echolood
-  beladingscomputer
Het hoofdschakelbord en de machineka- 
merlessenaar bevinden zich in de geheel 
geïsoleerde machinekamer-controleka- 
mer. De indeling van de diverse lesse
naars, ook die in het stuurhuis, is in nauw 
overleg met de rederij bepaald, waarbij o.a. 
aan esthetische en ergonomische aspec
ten aandacht is geschonken.

Machinekamerinstallatie
De hoofdmotor is een Sulzer, 2-takt 
scheepsdieselmotor met 4 cilinders, type 
4RTA68, maximum continu vermogen 
8.680 kW bij 108 omw/min., ontworpen 
voor het gebruik van zware brandstof. Elek
triciteitsopwekking geschiedt met 3 Stork- 
Werkspoor type 6SW240 dieselgenerato
ren van 600 kW bij 720 omw/min. per stuk

en een nooddieselgenerator van 140 kW bij 
1800 omw/min.
Stoomvoorziening voor ladingverwarming, 
het wassen van ladingtanks en civiel ge
bruik in de haven geschiedt met 2 oliege- 
stookte ketels, voor verwarming van brand
stof en civiel gebruik op zee is er een uitlaat
gassenketel geïnstalleerd.
De machinekamerinstallatie is ontworpen 
voor onbemand bedrijf met bediening van 
de hoofdmotor vanaf de brug. Alle machi
nekamer alarmen zijn zichtbaar in de ma- 
chinekamer-controlekamer.

Ladingbehandeling en beveiliging
De ladingpompen zijn uitgevoerd als elek
trisch gedreven ondergedompelde pom
pen (’deepweir type) fabrikaat Svanehoj 
(één voor iedere lading- en sloptank). De 
capaciteit van de installatie is voldoende 
om het afgeladen schip in 22 uur te lossen. 
De persleidingen van de ladingpompen zijn 
verbonden aan één van de vijf hoofd segre- 
gatieleidingen, die naar het laad- en lossta
tion lopen. Elk van de vijf segregaties heeft 
zijn eigen dwarsscheepse aansluiting Ier 
plaatse van het laad/losstation met aan
sluiting voor het laden en lossen aan stuur- 
en bakboord.

Een hydraulisch systeem voor afstandbe
diening van lading-, ballast- en brandstof- 
trimafsluiters is aanwezig. Een inert-gasin
stallatie is geïnstalleerd voor het creëren 
van een onbrandbare atmosfeer en/of het 
gasvrij maken van de ladingtanks. Schoon
maken van tanks gebeurt met draagbare 
tankwasmachines die aangesloten wor
den op de tankwashoofdleiding. Boven
dien kunnen de draagbare wasmachines 
gebruikt worden door zgn. Butterworth’ 
deksels. Zeewater kan verwarmd worden 
m.b.v. een speciale tankwaswaterverwar- 
mer en wordt verpompt met twee pompen, 
die in de ballastpompkamer zijn geplaatst. 
Alternatief kan er met ruwe olie gewassen 
worden, dan dient één van de ladingpom
pen als tankwaspomp. Roestvrijstalen ver- 
warmingsspiralen zijn aangebracht in de 
meeste lading- en sloptanks waarbij stoom 
als verwarmend medium wordt gebruikt. 
Op het dek van het ladinggedeelte is een 
schuimbrandblusinstallatie geplaatst. 
Twee ballastpompen zijn aangebracht in 
de ballasttanks, voor de ballasttanks in de 
voorpiek, dubbele bodem en in de zij.
Een bedienings-, beveiligings- en alarme
ringssysteem voor de ladingbehandeling is 
geïnstalleerd in het ladingbehandelingkan- 
toor en bevat:
-  afstandbediening van lading-, ballast

en tankwaspompen
-  afstandbediening van lading-, ballast

en brandstoftrimafsluiters
-  tankniveaumeting voor lading-, ballast

en brandstoftanks
-  hoog niveau alarm voor ladingtanks
-  persdrukaanwijzing voor ladingpom

pen.
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M.P.S. ’DE ZONNEBLOEM’

Foto Dikken & Hulsinga Leeuwarden

B.V. Scheepswerf Damen Bergum in Ber- 
gum, Friesland heeft het unieke hotelschip 
DE ZONNEBLOEM -  een passagiersschip 
met accommodatie voor 70 gehandicapten 
-  opgeieverd aan De Zonnebloem, een 
vereniging voor het welzijn van zieken en 
gehandicapten,
De Zonnebloem, in samenwerking met de 
K.R.O., lanceerde een T.V.-actie welke 
meer dan 33 miljoen gulden opbracht. Na 
zorgvuldig afwegen werd het contract ge
gund aan B.V, Scheepswerf Damen Ber
gum in april 1984. Het ontwerp en het te
kenwerk is verricht door Scheepsbouw
kundig Bureau Groenendijk & Soetermeer 
te Rotterdam.
De kiellegging vond plaats op 6 oktober
1984. De dwarsscheepse tewaterlating ge
schiedde op 9 februari 1985, waarbij H.M. 
Koningin Beatrix de doopplechtigheid ver
richtte.
Op 18 mei 1985, na een bouwtijd van zo'n 8 
maanden, werd 'DE ZONNEBLOEM' op
geleverd. Het schip is ontworpen en ge
bouwd om gehandicapten een vakantie te 
bieden op de rivieren, kanalen en meren in 
Nederland en Duitsland.
'DE ZONNEBLOEM' is gebouwd onder 
toezicht van Lloyd's Register of Shipping 
en de Nederlandse Scheepvaart inspectie 
en is geklasseerd +  A1, 1.W.W. Passenger 
vessel 4* LMC.
Natuurlijk is bij een schip van dit type veel 
aandacht besteed aan de veiligheid van de 
passagiers.

Algemene gegevens
De hoofdafmetingen van het schip zijn: 
lengte o.a. 89,95 m
lengte waterlijn 87,45 m
breedte op spant 11,10 m
breedte o.a. 11,60 m
holte tot hoofddek 3,80 m
max. diepgang 1,70 m
strijklijn 8,40 m
hoogte dubbele bodem 1,20 m
min. hoogte in accommodatie 2,15 m
passagiers 70 personen
bemanning 10 personen
vrijwillige helpers 65 personen

Gebouwd onder toezicht van de N.S.I. 
kreeg het schip bij oplevering de notatie: 
'geschikt voor vaartochten met gehandi
capten'. Het schip is een 2-compartiments 
vaartuig en alle materialen, in de bouw 
toegepast, zijn brandbestendig. Boven
dien zijn alle ruimten, hutten en gangen 
voorzien van een sprinkler installatie en 
hebben de hutten een rookmeldingssys- 
teem.
Het schip is verdeeld in een aantal dekken 
die alle voorzien zijn van air-conditioning. 
Het zonnedek is het bovenste dek en kan 
worden bereikt middels de middelste- en 
de achterste lift, welke groot genoeg zijn 
voor rolstoel- en eenpersoonsbed. Dit dek 
is gedeeltelijk overdekt, het dak kan hy
draulisch neergelaten worden wanneer dit 
nodig blijkt te zijn voor het passeren van 
een brug met een bepaalde doorvaart-

hoogte. Ook de masten, het stuurhuis en de 
schoorstenen kunnen hydraulisch neerge
laten worden, waarbij een strijklijn van 8,40 
meter ontstaat.
Het salondek is het dek onder het zonne
dek. Hier bevinden zich het restaurant, de 
salon, een ruime ontvangsthal met recep
tie, een winkel en toiletten.
Het hoofddek is bereikbaar met 3 liften en 
een brede trap. Op dit dek bevinden zich de 
hutten van de passagiers. Er zijn ook een 
behandelkamer en een badkamer met een 
zgn. hoog/laag bad.
Het benedendek tenslotte is gereserveerd 
voorde bemanning en de vrijwillige helpers 
van 'DE ZONNEBLOEM'. Hier zijn ook de 
wasserij, linnenkamer en voorraadruim- 
ten. Dit dek is bereikbaar vanaf het hoofd
dek via een aantal trappen en de voorste 
lift.
Omdat het schip is ontworpen voor het 
vervoer van gehandicapten, moesten vele 
details die vanzelfsprekend zijn op gewone 
passagiersschepen veranderd dan wel 
aangepast worden.
De voornaamste volgen hieronder:
-  extra brede gangen, zodat 2 rolstoelen of 

bedden elkaar kunnen passeren;
-  drie grote liften (Starlift);
-  zonnedek, restaurant, salon en de 

meeste passagiershutten zijn aangeslo
ten op een zuurstof- en medisch lucht
systeem;

-  zgn. hoog/laag bedden in de hutten en 
een bedbank;
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-  iedere hut is aangesloten op een cen
traal oproepsysteem, radio en tv-aan- 
sluiting, speciale wastafel en kraan die 
geopend kan worden door gehandi
capten;

-  speciale douches en toiletten;
-  een niet-rokers ruimte in de salon waarin 

een geringe overdruk heerst;
-  hemio-dialyse uitrusting voor nierpa- 

tiënten;
-  medische behandelkamer;
-  grote dieetkeuken;
-  de hoogte van de tafels en wastafels 

zodanig dat rolstoelen eronder kunnen 
rijden;

-  speciale voorzieningen voor carapa- 
tiënten;

-  alle controle en alarmpunten zijn gecen
traliseerd op de brug en in de receptie, de 
laatste wordt 24 uur per dag bemand.

Met al deze aanpassingen en talrijke klei
nere wijzigingen is 'DE ZONNEBLOEM' 
inderdaad een uniek passagiersschip, dat 
patiënten die normaal niet op vakantie kun
nen gaan, de vakantie kan geven die ook zij 
verdienen, een cruise op de Rijn of langs 
historische steden in Nederland.

Technische gegevens
'DE ZONNEBLOEM’ is een dubbelschroef

schip met 2 roeren en een boegschroef. De 
hoofdmotoren zijn van het fabrikaat Deutz 
type BA-12M 816 U elk meteen vermogen 
van 505 kW, die elk d.m.v. een vertragings- 
kast een vaste schroef aandrijven. Het ma
noeuvreren wordt vergemakkelijkt door 
een boegschroef. Elektriciteit wordt gele
verd door 3 Deutz hu Ipmotoren type BA-6M 
816-OLLK die elk een generator van 265 
kVA aandrijven.
In totaal zijn er 3 machinekamers, de hoofd
en hulpmotoren staan opgesteld in de ach
terste M.K. De middelste M.K. bevat de 
sprinkler installatie en twee hydrophoren 
en de ultraviolet installatie voor de zuive
ring van het drinkwater.
In de voorste M.K. staat nog een Deutz 
hulpmotor opgesteld met een generator, 
die de stroom levert aan o.m. de elektrische 
boegschroef en de verlichting via een twee
de schakelbord.

Accommodatie
De accommodatie voor de vaste beman
ning en de vrijwillige bemanning bevindt 
zich op het benedendek. Het hoofddek is 
gereserveerd voor de passagiershutten, 
terwijl het salondek de prachtige salon en 
het restaurant bevat.
Opvallend zijn op dit dek de enorme ramen,

waardoor de passagiers een uitstekend 
uitzicht hebben op de omgeving.
De grote keuken met dieetkeuken bevindt 
zich achter het restaurant. Op het zonne
dek met hydraulisch te openen dak is een 
grote ruimte gereserveerd voor de passa
giers. Aan de voorkant bevindt zich het 
stuurhuis.

Vanzelfsprekend is de gehele accommo
datie airconditioned of als dit nodig is cen
traal verwarmd. Alle materialen zijn brand- 
bestendig en de isolatie van de dekken, 
wanden en plafonds is uitstekend. Extra 
zorg is er besteed om schimmel- en con- 
densvorming te voorkomen.

Dekuit rusting
De navigatie apparatuur omvat onder meer 
een kompas, een rivierradar, twee VHF 
toestellen, een bochtaanwijzer en een 
echolood. Het schip is voorzien van twee tv 
camera's waarmee de kapitein een goed 
uitzicht heeft op de boeg en op het achter
schip. Het schip heeft voorts een automati
sche telefooninstallatie, waarmee recht
streeks naar de wal gebeld kan worden. 
Het ankergerei omvat een dubbel ankerspil 
vóór en een enkel achter.

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

Voorlopig programma van lezingen en evenementen in het seizoen 1985/1986

DE BERGING VAN DE 'EUROPEAN 
GATEWAY’*
Lezing met film door de heer S. de Nobel
van Wijsmuller B.V. te IJmuiden.
di. 17 sept, '85 Groningen
wo. 18 sept. '85 Amsterdam
do. 19 sept. '85 Vlissingen
do. 26 sept. '85 Rotterdam

GROTE LANGZAAM DRAAIENDE 
SCHROEVEN **
Sprekers nader op te geven, 
do. 17 okt. '85 Vlissingen 
di. 22 okt. '85 Groningen 
wo. 23 okt. '85 Amsterdam 
do. 24 okt. '85 Rotterdam

ONTMOETINGSDAG MARITIEME 
TECHNIEK **
do. 14 nov. '85 in de RAI te Amsterdam 
t.g.v. Europort '85

A NEW APPROACH TO THE 
ECONOMICS OF CARGOHANDLING **
Spreker mr. J. Strömback, area manager

Hagglunds kranen divisie, 
do. 12 dec. '85 Rotterdam

FILMAVOND
vr. 13 dec. '85 Amsterdam

ONDERWERP NADER OP TE GEVEN
di. 17 dec. '85 Groningen

NIEUWJAARSBIJEENKOMSTEN
do. 2 jan. '86 Vlissingen 
ma. 6 jan. '86 Rotterdam 
di. 7 jan. '86 Groningen

HET M FREGAT VAN DE KONINKLIJKE 
MARINE **
Spreker nader op te geven 
wo. 15 jan. '86 Amsterdam 
do. 16 jan. '86 Rotterdam 
do. 23 jan. '86 Vlissingen

MODERNE BETIMMERING VAN 
SCHEPEN
Spreker nader op te geven, 
di. 21 jan. '86 Groningen

NB

Dit programma zal In de komende maan
den worden aangevuld en eventueel ge
wijzigd.
* Lezing in samenwerking met de Ne
therlands Branch van het Institute of 
Marine Engineers.
** Lezingen In samenwerking met de 
Sectie Scheepstechniek van het Klvl en 
het Scheepsbouwkundig Gezelschap 
’William Froude’.
1. De lezingen in Groningen worden ge

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

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

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

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

4, L. Ja os
Op 4 augustus |J, overleed op WHarigö 
leeftijd te Amstelveen de heer J. L Jams, 
oud-Höofdwedttulgkuodige van de R.PM. 
De heer dans was ryira 5 jaar lid  van onze 
vereniging.

Personalia

Ir. M J van der Wal 
De heer ir M J. van der Wai werd mei 
ingang van 1 augustus j.l. benoemd tot 
iftrseteur van Boete’s Scheepswerven en 
Machinefabrieken B.V. te Bolnes. Hij volgt 
ir. O .J. van der Vorm op die per 31 augustus 
4:6 met pensioen gaat.

ir. Ö. J. van der Vorm
De heer ir. Ö. J, van der Vorm zal per 31 
augustus a.s. gebruik maken van de moge
lijkheid tet vervroegd uittreden ais directeur 
van Boere's Scheepswerven en Machine
fabrieken B.V. Op dinsdag 2? augustus is 
er tussen 16,30 en 18.00 uur gelegenheid 
to t afscheid nemen in de kantine van de 
Werf aan de Beneden Rijweg te Bofnes.

De! norske Veritas
ÖehearG , Sem (39) ts met ingang van 1 juti 
1985 benoemd tot Regional Manager voor 
Det norske Veritas in Nederland en België, 
Hij volgt de heer L. Iversen op, die met 
ingang van dezelfde datum is benoemd tot 
Adjunct Directeur van Det norske Veritas 
Division Europe te London.

De heer Sem was voordien werkzaam als 
Regional Manager voor Det norske Veritas 
in Hong Kong, Taiwan en de Filippijnen.

Ballotage

Voorgedragen voor het GEWOON LID
MAATSCHAP:

G. R. BAURITIUS
Verkoper Bolnes Motorenfabriek B.V. 
Milliadeplein 7, 2651 GP Berkel en Roden
rijs
Voorgesteld door ing. C. W. van Cappellen 
Afdeling: Rotterdam

K. HAK
2e wtk Bilfinger & Berger Dredging, Heem
stede
Van Baerlestraat 96, 3314 BL Dordrecht 
Voorgesteld door D. A. Vinkoert 
Afdeling: Rotterdam

Ing. J. DEN HAMER
Techn. commercieel medewerker ESMA, 
Amstelveen

Amsteivsenseweg 24, 1075 XH Am
sterdam
Voorgesteid dóór J. K. van Dijk 
Afdeling: Amsterdam

A C. HOMANS
Teldersstraat 13, 8265 WS Kampen 
Voorgesteld door P A. Luikenaar 
Afdeling: Groningen

C. F. H. VAN DER HOUWEN 
1ste SWTK Smit-Lloyd b.v, Rotterdam 
Stationsweg 24, 3233 CT Oostvoorne 
Voorgesteid door J. v d. Westen 
Afdeling: Rotterdam

R. K. JACKSON
Directeur Maritiem Inst. De Ruyter' Vlis- 
singen
Oftenbachlaan 79, 4384 MJ Vlissingen 
Voorgesteld door G. K. Brouwer 
Afdeling: Zeeland

G. M .KERSBERGEN
Manager Shipshape B V , Rotterdam
Romanenwerk 24, 2405 HD Alphen a d.
Rijn.
Voorgesteid door S. de Nobel 
Afdeling: Rotterdam

Ing. J. M. J. KROONENBERG 
Adj.-directeur Pijttersen B.V,, Sneek 
Treilerstraat 101, 1503 JE Zaandam 
Voorgesteid door P. A. Luikenaar 
Afdeling: Amsterdam

P. J, OOSTWOUDER 
Werktuigkundige Eurogas Terminals 
Nieuwdorp (Zld)
Pres. Rooseveltlaan 167, 4383 SC Vlis
singen
Voorgesteld door G. Koedijk 
Afdeling: Zeeland

P. J. ROELSE
SWTK dipl. C I: Prov. Stoomboot Diensten 
Zeeland
Irenestraat 10, 4361 EH Westkapelle 
Voorgesteld door H, Wesselman 
Afdeling: Zeeland

Nieuwe opdrachten

Boelwerf
In juli 1985 ontving Boelwerf van de Zweed
se firma MacGregor-Navire (Göteborg) de 
opdracht voor de bouw van twee linkspans. 
Het grootste type is bestemd voorde haven 
van Dartford (London). Deze constructie 
vergt ongeveer 1.500 ton staal, vertegen
woordigt 90 manjaren werk en kost ca. 150 
miljoen BF. Het tweede linkspan is be
stemd voor Plymouth en vergt ca. 500 ton 
staal. Beide linkspans worden opgeleverd 
in februari 1986.

Ing. U. R A. VAN SUTSEMA 
Rayoncdnsuienf afd. scheepsbouw Stich
ting Op!. Metaal, Woerden 
Telstar 83. 9602 ZV Hoogezand 
Voorgesteid door H. Noörduin 
Afdeling: Groningen

W. W. DE ZEEUW 
2e wtK/Mwik Goliath, Rotterdam 
Noorderholt 19. 9628 BV Siddeburen 
Voorgesteid door L. JilSeba 
Afdeling: Groningen

Voorgesteld voor het JUNIOR LIDMAAT
SCHAP:

C. DE BRAAF
Student Scheepswerktuigkunde Naut, 
Coil. 'Noorder Haaks', Den Helder 
Fazantenstraat 112, 1781 XN Den Hetder 
Voorgesteld door A J, van Zomeren 
Afdeling: Amsterdam

J. C. L. FRUMAU
Student Hogere Schooi SWTK'rs Rot
terdam
De Kempenaerstraat 1, 2613 BZ Delft 
Voorgesteld door P. A. Luikenaar 
Afdeling: Rotterdam

J. VAN DER HORST 
Student T.H. Deift Maritieme Techniek 
Balearen 1, 2904 VD Capelle a.d. Ussei 
Voorgesteid door P. A. Luikenaar 
Afdeling: Rotterdam

M. M. POT
Student Scheepswerktuigkunde Naut. 
Coll. Noorder Haaks' Den Helder 
Wijnruitstraat 40, 3191 GS Hoogvliet RT 
Voorgesteld door A. J. van Zomeren 
Afdeling: Rotterdam

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

Dank zij zeer concurrerende prijs- en leve
ringscondities kon Boelwerf deze export- 
bestelling binnenhalen ondanks hevige 
mededinging van werven uit verschillende 
andere Europese landen.

Agenda

Het Instrument 1985
Van maandag 30 september t/m zaterdag 5 
oktober wordt voorde 16e maal de tentoon
stelling 'het instrument' georganiseerd. De 
tentoonstelling wordt gehouden in de RAI 
te Amsterdam en omvat zowel het gehele

NIEUWSBERICHTEN
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Holland-complex als het gehele Europa- 
complex.
De tentoonstelling wordt georganiseerd 
door de coöperatieve vereniging 'het in
strument', de branchevereniging van de 
leveranciers van instrumenten in Neder
land. De tentoonstelling omvat instrumen
ten voor medische toepassingen, voor ge
bruik in laboratoria, voor het meten, rege
len, besturen en automatiseren van indus
triële processen, alsmede voor de elektro
nica. De vereniging heeft meer dan 450 
leden met een gezamenlijke omzet van 3,5 
miljard gulden.
De tentoonstelling omvat 500 stands met 
een netto tentoonstellingsoppervlakte van
34.000 m2. Een toename van circa 10% ten 
opzichte van 1983.
Ongeveer 5.000 instrumentspecialisten 
van alle nationaliteiten zijn aanwezig om de 
Nederlandse bezoekers te informeren om
trent de ontwikkelingen in de instrumenten
branche. Rondom de tentoonstelling wordt 
een uitgebreid congres- en instrumentatie- 
voordrachtenprogramma georganiseerd 
om de bezoekers volledig te informeren 
omtrent de laatste ontwikkelingen.
Ter gelegenheid van deze tentoonstelling 
werd medio augustus de nieuwe instru- 
mentengids 1985/86 uitgegeven. Deze 
gids is een volledig vademecum op het 
gebied van de leveranciers van instrumen
ten in Nederland. Aan de hand van deze 
gids kunnen de bezoekers zich in detail op 
hun bezoek aan 'het instrument 1985’ voor
bereiden.
De tentoonstelling is dagelijks geopend 
vanaf 09.00 uur 's morgens, terwijl de expo
santen de bezoekers ook in de gelegen
heid stellen om zaterdag een bezoek aan 
de tentoonstelling te brengen.

Diversen

General Dynamics sluit 
scheepswerf Quincy
General Dynamics heeft besloten de 
scheepswerf van Quincy in Massachusetts 
volgend jaar te sluiten. Voor de 4.200 werk
nemers van de werf zal ontslag worden 
aangevraagd. De sluiting van de werf is het 
gevolg van het feit dat General Dynamics te 
weinig orders heeft verworven.
De sluiting zal halverwege volgend jaar 
plaatsvinden, als de bouw van vijf militaire 
schepen voor de Amerikaanse marine is 
voltooid. Met de bouw van deze schepen 
was een bedrag gemoeid van 700 miljoen 
dollar. Verder heeft General Dynamics 
voor de scheepswerf geen orders meer. 
Bedrijfstakdeskundigen verwachten niet 
dat het ministerie van defensie op korte 
termijn met nieuwe orders zal komen, ge
zien de gespannen verhouding tussen de 
marine en General Dynamics, en dan met 
name de bouwdivisie voor onderzeeboten 
in Connecticut. Onlangs is al een begin 
gemaakt met het ontslaan van de werkne
mers van de werf. Voor de afvloeiing heeft

General Dynamics een bedrag vrij ge
maakt van tien miljoen dollar.

ED 26-7-'85

Franse werf bouwt 's werelds grootste 
cruise-schip
De Franse scheepswerf Chantiers d’Atlan- 
tique in St. Nazaire heeft het contract in de 
wacht gesleept voor de bouw van wat het 
grootste cruiseschip ter wereld moet wor
den, een schip met 2.500 bedden dat is 
besteld door de Noorse rederij Caribbean 
Cruise Line. Dat heeft de eigenaar, Als- 
thom, bekendgemaakt.
De werf heeft eerder de vermaarde passa
giersschepen Normandie en France ge
bouwd en in de jaren '80 de Nieuw Amster
dam en de Noordam voor de Holland-Ame- 
rika Lijn. De bouw van het nieuwe schip, 
waarmee een bedrag is gemoeid van 150 
miljoen dollar, zal de werf 4 miljoen manja
ren werk opleveren en onderaannemers 
nog eens 3 miljoen manjaren.

ED 1 -8-’85

Zuidkoreaanse Scheepswerven
De orderontvangst van de Zuidkoreaanse 
scheepswerven is over de eerste helft van 
dit jaar 50 procent lager geweest dan in 
dezelfde periode van vorig jaar. Zuid-Ko- 
rea heeft daarmee een scherpere terug
gang geleden dan de werven in Europa en 
Japan. Het land boekte in de eerste zes 
maanden van dit jaar slechts 19 schepen 
met gezamenlijk 447.112 Gross Tons en 
een totaalwaarde van $ 269 miljoen.
Het totale orderboek, van schepen in aan
bouw en nog aan te beginnen, omvatte per 
eindjuni 3,77 mln ton, tegen 4,2 mln ton per 
eind juni 1984.
Er klinken bij diverse Zuidkoreaanse wer
ven al geluiden over personeelsafvloeiin- 
gen; de scheepsbouw biedt directe werk
gelegenheid aan naar schatting 100.000 
mensen. Westerse scheepsbouwers put
ten uit de drastische verslechtering bij de 
Koreanen hoop, dat het land meer oor zal 
hebben naar plannen voor wereldwijde ca- 
paciteits- en produktieafspraken. Japan is 
daarvan al steeds meer doordrongen 
geraakt.
De Koreanen boekten in de maand juni 
slechts vijf schepen, van $ 79 mln en 
143.623 Gross Tons, een achteruitgang 
van bijna 38 procent ten opzichte van juni 
vorig jaar. De helft van alle tot dusverre 
ontvangen orders ging overigens naar 
Hyundai.
Hoewel de laatste jaren ook onderwerp van 
onafgebroken orderafname, hebben de 
gezamenlijke Europese werven over de 
eerste helft van dit jaar een verbetering 
geboekt van 809.000 Gross Tons.

DS 12-7-’85

EEG gaat akkoord met grote 
overheidssteun scheepsbouw
De Europese Commissie is akkoord ge
gaan met overheidssteun voor de sanering

van de scheepsbouw. De plannen van de 
regeringen van Nederland, Groot-Brittan- 
nië en Italië zijn goedgekeurd. De Commis
sie studeert nog op de Franse voorne
mens.
In 1984 blokkeerde het dagelijks bestuur 
van de Gemeenschap de steunmaatrege
len. De overheden werden verplicht nieu
we voorstellen in te dienen.
De Commissie stemt nu in met steunverle
ning tot het einde van 1986. Gesteld wordt 
dat de Europese werven door de Aziati
sche landen op oneerlijke wijze worden 
beconcurreerd. De steun moet worden ge
geven aan de meest concurrerende wer
ven in de gemeenschap. De produktieca- 
paciteit moet wel worden verminderd. Italië 
mag 75 miljard lire uittrekken. De steun 
mag maximaal 25 en in uitzonderingsge
vallen dertig procent van de aanneemsom 
bedragen. Nederland mag tot elf procent 
subsidie verstrekken. Eerder was al een 
percentage van acht overeengekomen.
De Britse werven mogen tot 22,5 procent 
worden ondersteund. Voor de werf Harland 
en Wolff in Belfast is een hoger percentage 
vastgesteld: 27,5 procent. De Britse rege
ring heeft 140 miljoen pond voor dit doel 
gereserveerd.
De discussie tussen de Commissie en de 
Franse overheid duurt nog voort. In novem
ber hield Brussel een plan tegen om drie 
miljard francs ter beschikking te stellen aan 
de groep Nord-Mediterranee. Ook de steun 
van driehonderd miljoen francs voor Als- 
thom werd geblokkeerd. De Commissie zal 
naar verwachting binnen enkele weken 
een definitieve uitspraak doen.
Enige tijd geleden besloot minister van 
Economische Zaken Van Aardenne de ver
zoeken van de Nederlandse werven om 
steun van vier procent toe te geven, niet te 
honoreren. De minister zei zich sterk te 
zullen maken voor het verdwijnen van sub
sidies in de Europese scheepsbouw. De 
Nederlandse overheid zal de eigen werven 
slechts met een tot twee procent tegemoet
komen. In de bedrijfstak vreest men een 
verdere afkalving van de Nederlandse po
sitie en het ontslag van enkele duizenden 
mensen.

ED 5-7-'85

De Kleine Handelsvaart
De opbrengsten uit zeevaartactiviteiten zijn 
in de eerste drie maanden van dit jaar in de 
Nederlandse Kleine Handelsvaart geste
gen met 11 procent in vergelijking met het 
eerste trimester van 1984. Hoewel de ont
vangsten uit verchartering daalden met 22 
procent kon dit ruimschoots worden goed
gemaakt door een toeneming van de 
vrachtopbrengsten met ongeveer 17 pro
cent.

DS 8-7-’85

Noorse Scheepsbouw
Het nieuwbouworderboek van de Noorse 
scheepswerven was per eind maart 7 pet in
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bruto registertonnage kleiner dan een 
kwartaal daarvoor. Vergeleken met het 
eerste kwartaal van 1984 was er echter een 
(orse groei. In bestelling waren eind maart 
49 schepen met 187.000 brt.
Twaalf maanden eerder waren dat er 50 
met slechts 118.500 brt. In aanbouw be
vonden zich eind maart 32 schepen met
157.000 brt, terwijl in het eerste kwartaal 
orders werden geboekt voor 13 schepen 
met 11.000 ton. Het ging om een ferry en 
twee kleinere passagiersschepen alsme
de zeven vissersschepen en drie offshore- 
schepen.
Het buitenlandse aandeel in de 49 schepen 
met 187.000 brt van eind maart omvatte 14 
schepen met 46.700 ton.
Het orderboek van in aanbouw of nog aan 
te vangen schepen bestond uit: een 69.000 
tons crude tanker, vijf produktentankers, 
drie kleinere bulkcarriers, 16 visserssche
pen, 13 offshore-schepen, twee reefers, 
een LPG-carrier en 8 ferriesZ-passagiers- 
scbepen.

DS 8-7-'85

Examens Bedrijfswerktuigkundigen
De Examencommissie voor Bedrijfswerk
tuigkundigen maakt voor belanghebben
den bekend, dat tot 20 september 1985 kan 
worden ingeschreven voor de volgende te 
houden najaarsexamens, die op 18 en 19 
oktober 1985 zullen worden afgenomen. 
Diploma A en B schriftelijk en mondeling. 
Sfoombedrtjf, Motorbedrijf en Koelbedrijf. 
Zowel de schriftelijke examens als de zittin
gen voor de mondelinge examens zullen te 
Utrecht plaatsvinden. Circa 2 weken na 
sluitingsdatum ontvangen de kandidaten 
de oproep met de juiste gegevens met 
betrekking tot deze examens. 
Inschrijfformulieren zijn zowel schriftelijk 
als telefonisch verkrijgbaar bij het secreta
riaat van de Commissie: SBC, Postbus 
415, 3330 AK ZWIJNDRECHT, tel.: (078) 
19 40 00.

Metaalinstltuut TNO: 
nieuwe opleidingen
Naast de al langer bestaande cursussen 
verzorgt het Metaalinstituut TNO in Apel
doorn het komende seizoen enkele geheel 
nieuwe opleidingen op kaderniveau. Het 
gaat om: Bediening van CNC-bewerkings- 
centra (8 dagen omvattende opleiding voor 
werkvoorbereiders, werkplaatstechnici en 
machinebedieners; aanvangsdata 14 ok
tober en 9 december 1985 en 18 maart 
1986), Praktijk van het hardsolderen (2- 
daagse bijeenkomst waarin produktiepro- 
blemen uit de soldeerpraktijk centraal 
staan; aanvang 28 januari 1986); en Inko
pen van gietwerk (2-daagse cursus die 
gietwerkinkopers de weg wil wijzen naar 
het juiste samenspel met gietwerkprodu- 
centen; aanvangsdata 16 januari en 10 
april 1986).
De bestaande 4-daagse kadercursus 
'Beoordeling van radiografieën' van het in

stituut is met twee dagen verlengd. Tijdens 
deze cursus wordt nu in principe de gehele 
stof behandeld voor de desbetreffende 
kwalificatie niet-destructief onderzoekers 
(SKNDO).
Een brochure met uitvoerige informatie 
over het volledige cursusprogramma van 
het Metaalinstituut kan worden aange
vraagd via telefoonnummer (055) 773344.

Orderportefeuille zeescheeps- 
nieuwbouw In 2e kwartaal 1985
In het tweede kwartaal boekten de werven 
voor 115 miljoen gulden aan opdrachten 
voor de bouw van zes zeeschepen. Een 
teleurstellend aantal, zeker tegen de ach
tergrond van de stijging in de orderporte
feuille die zich in het eerste kwartaal van dit 
jaar aftekende.
De totale waarde van de orderportefeuille 
liep terug van 2038 miljoen tot 1846 mil
joen. Het aandeel van de export in de totale 
orderportefeuille bleef met 31 % ongewij
zigd. Ook de totale omvang in CGT ( Com- 
pensated gross tons) daalde per 30 juni jl. 
ten opzichte van het eerste kwartaal, maar 
bleef met 414.000 CGT toch nog ruim bo
ven het jaargemiddelde van 1984.
In de eerste zes maanden van dit jaar heb
ben scheepswerven in ons land die zich 
toeleggen op de bouw van kleinere sche
pen de waarde van de door hen ontvangen 
opdrachten met 50% zien stijgen ten op
zichte van die gedurende het laatste half
jaar van 1984.
Werd eind vorig jaar nog 120 miljoen gul
den aan waarde aan de orderportefeuille 
toegevoegd, zes maanden later was dit 
bedrag opgevoerd tot 180 miljoen gulden. 
Ook het aandeel van de export steeg, en 
wel van 54 tot 63%.
Deze ontwikkelingen tonen aan dat werven 
die zich toeleggen op de bouw van binnen
vaartschepen, bedrijfsvaartuigen, niet 
zeegaand baggermaterieel en zeegaande 
schepen beneden de 100 gross tons, met 
de internationale concurrentie goed kun
nen meekomen.

CEBOSINE

Cursus scheepvaartkunde voor 
scheepswerktuigkundigen
Scheepswerktuigkundigen die in het bezit 
zijn van het diploma B, via de h.t.s.-struc- 
tuur verkregen, en die voldoende vaartijd 
hebben voor het diploma C, kunnen zich 
opgeven voor de cursus SCHEEPVAART
KUNDE die vereist is voor het verkrijgen 
van het diploma C.
De cursus wordt gegeven aan het Instituut 
voor Hoger Technisch en Nautisch Onder
wijs Amsterdam’, Schipluidenlaan 20, 
1062 HE Amsterdam, telefoon 020- 
154508.
De aanvangsdatum is maandag 21 oktober
1985. De cursus omvat 4 weken van 30 
lesuren. Door middel van een discussie op 
vrijdag 15 november 1985 wordt de cursus 
afgesloten.

Ook zij die nog vaartijd te kort komen, kun
nen zich opgeven. Aan de hand van het 
aantal vaardagen dat men te kort komt 
wordt bekeken of men de cursus kan vol
gen. De vaartijd na het diploma B dient 
behaald te zijn op schepen met een voort- 
stuwingsvermogen van 2944 kW (4000 
pk). Ook scheepswerktuigkundigen die 
reeds in het bezit zijn van het diptoma C 
kunnen zich opgeven voor deze cursus.

Laan & Kooy brengt Spaanse diesel
motor op de Nederlandse markt
Op 21 juni 1985 werd ter gelegenheid van 
een nieuwe aanwinst voor de range diesel
motoren die Laan & Kooy Techn.Handels
mij B.V. te Den Oever in Nederland impor
teert, de in Spanje vervaardigde dieselmo
tor van het fabrikaat GUASCOR aan de 
belangstellenden getoond. De motor ziet er 
zeer compact en eenvoudig uit. Laan & 
Kooy heeft reeds jaren de vertegenwoordi
ging van Scania, Valmet en Waukesha die
sel- en gasmotoren.
15 jaar geleden nam de fa. Guascor voor 10 
jaar de licentie voor de vervaardiging van 
dieselmotoren van het Franse merk Bau- 
douin. Dit is de E-serie; men heeft nu een 
eigen motor ontwikkeld, de F-serie. De F- 
serie bestaat uit een 6 cilinder-in-lijn, 8 
cilinder-in-lijn, een V12 en een V16 motor. 
Op deze manier zijn de vermogens opgelo
pen tot zo’n 880 kW (1200 pk).
Op de Spaanse markt is men zeer succes
vol, ongeveer 90% van de Spaanse vis
sersschepen is uitgerust met een Guascor 
voortstuwingsmotor.
Toen men bij Laan & Kooy hoorde dat de 
Denen al geruime tijd met succes deze 
motoren importeerden, ging men onder
zoeken of deze motor ook in Nederland 
verkoopbaar zou zijn. Het is gebleken van 
wel, want tijdens de vertoning van de Guas
cor motoren waren de kopers van de eerste 
4 voortstuwingsmotoren aanwezig om de 
opdracht te bevestigen.
De vissers welke nu deze motoren gekocht 
hebben zijn eerst bij hun collega’s in Dene
marken geweest om van hen te horen of ze 
tevreden waren. Toen dit positief was is 
men naar de fabriek gegaan om te zien hoe 
de motoren vervaardigd werden. Het resul
taat was dat 4 motoren gekocht werden. Bij 
het tekenen van deze contracten is geble
ken dat de vrouw van de visser hierbij een 
belangrijke rol vervult en dat men bij Laan & 
Kooy ook door heeft dat de vissers elkaar 
niet vertellen waar en hoe men moet vis
sen, maar wel welke motor betrouwbaar is 
en waar men als het moet 7 dagen per week 
open is. Nadere informatie bij: Laan & Kooy 
Techn. Handelmij b.v., Zwinstraat 47,1779 
BE Den Oever (tel. 02271-1841).

v.d.W.

Bundeling overheidstaken 
op Noordzee
De overheidsdiensten op de Noordzee 
moeten gaan samenwerken in een kust-
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Deze lastenten hangen 
hier maar één ochtend!

Zo snel is de compacte Bug-O-Matic lasautomaat.

Het is telkens weer verbazingwekkend ^ 
om te zien hoe snel het laskarwei geklaard  ̂
is met een Bug-O-Matic. Deze klim- 
automaat is voorzien van digitaal aflees 
bare voortbewegingssnelheid en een 
pendelmechanisme. De ingestelde 
waarden zijn eventueel tijdens het 
lasproces eenvoudig te wijzigen. De 
instelwaarden blijven constant, zodat 
ze onmiddellijk te reproduceren zijn.
Met de Bug-O-Matic kan de inscha- 
kelduur verdubbeld worden bij een 
hoge constante kwaliteit. Zo snel en zo 
perfect, daar kan geen lasser tegenop.

De Bug-O-Matic is één van de vele 
modellen uit het hoogwaardige Bug-O- 
programma lasautomatiseringsapparatuur.

Een veelzijdig programma, dat zich 
kenmerkt door eenvoudige instelling, 
snelheid en een constant hoge laskwaliteit. 
Vraag vrijblijvend een demonstratie met 
deze apparatuur. Want ook üw laswerk kan 
sneller en perfecter met Bug-0 las- 
automatisering.

Technische gegevens van de Bug-O-Matic.
Voortloopsnelheid 50-750 mm/min., pendelfrequentie van 
0-110 slagen/mia, pendelbreedte 6-50 mm, stoplijden aan 
beide zijden onafhankelijk instelbaar tussen 0-3 sec. 
Aansluitspanning 110 V of 42 V.

Lastechniek

Havenstraal 1 
Postbus 78 
3100 AB Schiedam 
Tel. 010-731122' 
Telex 24474 hamaznlhoek loos 53

00
 

50
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Specialist in toelevering voor de scheepsbouw
De totale technische installatie van 
een schip in aanbouw of in 
reparatie, van ontwerp tot 
uitvoering, is werk voor Wolfard & 
Wessels,
Dit betreft niet alleen de installatie 
van de machinekamer, maar ook 
hydrauliek en pneumatiek voor 
luiken, lieren en afsluiters, pijp- 
systemen voor laad- en los
leidingen, ladingsverwarming of 
brandstofbehandeling.

Wolfard & Wessels
Sterk in gespecialiseerd werk

un/7wr\nuu uw
Wolfard & Wessels bv
duinkerkenstraat 40, 9723 bt groningen 
tel 050-184420, telex 53650

D. VAN DE WETERING B.V. 
ROTTERDAM

Scheepsreparatiebedrijf en Machinefabriek 
Handels- en servicebedrijf

Wij zijn een dynamisch internationaal werkend bedrijf, gespeciali
seerd in het uitvoeren van reparaties aan boord van zeeschepen, 
voornamelijk in het Rotterdamse havengebied.

Voorts vertegenwoordigen wij een aantal Japanse en Europese 
fabrikanten van technische produkten met de daarbij behorende 
aktiviteiten op het gebied van technische nazorg en verkoop van 
reservedeien.

Voor de afdeling reparatie/produktie zoeken wij op korte termijn een 
ervaren

BEDRIJFSLEIDER REPARATIE
die belast zal worden met de dagelijkse operationele leiding van de 
reparatie- en produktie-aldelingen.
De funktionaris rapporteert rechtstreeks aan de Direktie.

Voor een goede vervulling van deze taak zijn vereist:

-  Opleiding: H T S. (Werkt,bouw) of Scheeps-W.T.K. (B/C).
-  Talen: Engels en Duits in woord en geschrift.

Enige kennis van Frans is gewenst.
-  Ervaring: gedegen ervaring in reparatie bij scheepswerf

en/of rederij in scheeps- en machinebouw.
-  Leeftijd: ±  35 jaar.

Verder dient de funktionaris te beschikken over goede contactuele 
eigenschappen, een sterk improvisatievermogen en commercieel 
inzicht.
Voor een stressbestendige kandidaat zijn reële promotiekansen 
aanwezig.

Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectie
procedure.

Schriftelijke solllciatles gaarne aan ons adres Postbus 54506, 
3008 KA Rotterdam, t.a.v. de heer A. Stulj.

PRODUCTION MANAGER

Required torVl.CC shipyard in Arabian Gulf.

Applicants should have more than 15 years 
experience o f ship repair and at least 5 years in 
the position of production manager in a large 
shipyard dealing with tankers.

Qualifications to include I ini versify degree 
in mechanical or marine engineering and 
preferably a degree as a naval architect. Preferred 
age 38-45 years. Should speak and write English 
fluently

Salary will be commensurate with 
experience between 1,500 to 2,000 BD 
(equivalent to USD 4,038-5,384) p.m. free of 
income tax.

Full package of first class benefits to include 
free accommodation, assistance with children’s 
education, air, first class ticket home annually, 
end o f service benefit, free medical cover, 
insurance, etc.

Please write in the first instance to the Arab 
Shipbuilding & Repair Yard Marketing Services 
Ltd., 39 Pall Mall, London SW1Y5JG.

NIMETA B.V. - 3356 LJ PAPENDRECHT
RIETGORSWEG 5 - TEL. (078) 157 222 (8 lijnen) - TELEX 20513 of 29453

Specialisten: SCH RO O T - STAAL - SCHEPEN - SLO O PO BJECTEN
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wacht-organisatie. Het gaat daarbij om een 
groot aantal taken op het gebied van ver
keersregeling, opsporing van strafbare fei
ten, redding en rampenbestrijding. Ook de 
visserij-controle, het douanetoezicht, de 
grensbewaking en het milieutoezicht wor
den daarbij betrokken.
Dat staat in een plan dat op verzoek van 
minister Smit-Kroes van Verkeer en Water
staat is opgesteld door de ICONA, de Inter
departementale Coördinatiecommissie 
voor Noordzee-aangelegenheden, onder 
leiding van mr. B. W. Biesheuvel. Het komt 
erop neer dat de bestaande diensten hun 
taken behouden, maar dat zij bij de uitvoe
ring intensief gaan samenwerken. Een ge
zamenlijk operatiecentrum moet dat gaan 
regelen. De verschillende diensten kunnen 
daardoor beter gebruik maken van eikaars 
informatie en van eikaars schepen en vlieg
tuigen. Daarbij wordt ook gedacht aan ge
zamenlijke taakuitvoering: waar mogelijk 
wordt een schip dan gebruikt voor ver
scheidene taken tegelijk. Dat is niet alleen 
doelmatiger, maar bevordert ook de effecti
viteit: er kan sneller en soepeler worden 
gereageerd op ongevallen en incidenten. 
De kustwacht als samenwerkingsorgani
satie kan gezien worden als een eerste 
stap in een groeiproces, op weg naar even
tuele verdergaande bundeling.
Een ander onderdeel van het plan is de 
bundeling van al het hydrografische werk 
van de overheid. Nu gebeurt dat werk in 
hoofdzaak bij de Koninklijke Marine (o.m. 
voor het maken van zeekaarten) en bij 
Rijkswaterstaat (voor een waterstaatskun- 
dig beheer). Voorgesteld is om deze taken 
te bundelen binnen één organisatie: een 
hydrografisch instituut. Dat bevordert de 
samenhang, voorkomt overlapping en leidt 
tot een beter gebruik van alle beschikbare 
middelen: er kan dan meergedaan worden 
zonder dat het meer hoeft te kosten.
Ook voorziet het plan nog in een verdere 
coördinatie van het operationeel zee-on- 
derzoek, door een verplicht overleg tussen 
alle beheerders van zeegaande onder- 
zoekvaartuigen. Bovendien wordt een ver
sterking van het materieel beheer van alle 
civiele zeegaande vaartuigen van de rijks
overheid voorgesteld.
Het gehele plan is bedoeld om bij te dragen 
aan de harmonisatie van het Noordzee- 
beleid, waartoe de regering in mei 1984 
heeft besloten.

200 jaar Zeevaartkundig Onderwijs 
te Amsterdam
Op 24 oktober a.s. is het 200 jaar geleden 
dat in Amsterdam de Kweekschool voor de 
Zeevaart werd opgericht.
Ter gelegenheid daarvan wordt een aantal 
festiviteiten georganiseerd, waaronder 
een feest voor oud-leerlingen op zaterdag 
26 oktober a.s.
Oud-leerlingen van de Kweekschool voor 
de Zeevaart, de Zeevaartschool van het 
Zeemanshuis en de Hogere Zeevaart

school Amsterdam die het feest willen bij
wonen kunnen voor nadere informatie 
bellen: 020-242169 / 020-169068 / 020- 
247699.

Onderzoek concurrentiepositie 
Nederlandse zeescheepvaart
Onlangs is door de beide redersverenigin- 
gen in de zeescheepvaart, de Koninklijke 
Nederlandse Redersvereniging (KNRV) 
en de Vereniging van Nederlandse Reders 
in de Kleine Handelsvaart (VNRK) een in
terne studiecommissie in het leven geroe
pen onder leiding van een neutrale voorzit
ter, de heer mr. G. A. Wagner. 
Technologische ontwikkelingen en de poli
tieke en economische situatie hebben de 
Nederlandse zeescheepvaart genoopt tot 
een periodieke herbezinning op zijn 
positie.
De laatste maal is dit gebeurd in 1979/1980 
door de Commissie Ontwikkeling Neder
landse Zeescheepvaart onder voorzitter
schap van de heer K. Fibbe.
De Studiecommissie Nederlandse Zee
scheepvaart 1985, zoals de nieuwe com
missie zal worden genoemd, zal zich over 
een breed terrein verdiepen in de conse
quenties en mogelijkheden voor de Neder
landse zeescheepvaart van de ontwikke
lingen op de wereldscheepvaartmarkt ge
durende de afgelopen periode en in de 
voorzienbare toekomst. Daarbij zal vooral 
aandacht gegeven worden aan de concur
rentiepositie van schepen onder Neder
landse vlag mede tegen de achtergrond 
van het ondernemingsklimaat in Neder
land.
Naast mr. G. A. Wagner hebben in de stu
diecommissie zitting:
Namens de KNRV: M. A. Busker, M. J. 
Muller, H. Rootliep en R. W. Scheffer. 
Namens de VNRK: drs. J. Schuld en drs. W. 
Westra. Secretaris van de commissie is 
drs. P. A. Th. van Agtmaal.
De Commissie zal zijn werkzaamheden 
verrichten in nauw contact met de ambte
naren van het Directoraat-Generaal 
Scheepvaart en Maritieme Zaken van het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
De studiecommissie, die zich zal laten bij
staan door een zestal werkgroepen onder 
leiding van de commissie-leden, zal naar 
verwachting eind 1985 zijn werkzaamhe
den afsluiten en rapport uitbrengen aan de 
Minister van Verkeer en Waterstaat.

Speciale dagen voor binnenvaart en 
visserij op EUROPORT 85
Van 12 tot en met 16 november aanstaan
de wordt voor de 22e keer de vakbeurs 
Europort gehouden in de RAI te Amster
dam. Op deze grootste maritieme vak
beurs ter wereld worden traditiegetrouw 
ook veel produkten en diensten gepresen
teerd die voor binnenvaart en visserij van 
belang zijn.
Ook in het omlijstende programma wordt 
aandacht aan deze sectoren besteed. 'Ha

len en uitzetten op Europort 85' is de titel 
van een speciale visserijbijeenkomst over 
de kwaliteit van gasolie. Halen en uitzet
ten' vindt plaats in de Glazen Zaal van de 
RAI op 16 november 1985 van 12.00 tot 
13.30 uur. Voor de betrokkenen bij de bin
nenvaart wordt op dezelfde dag van 10.30 
tot 11.30 uur het Tribunaal Economisch 
Varen' gehouden.
Tijdens de lunchbijeenkomst 'Halen en uit
zetten op Eurport 85 zal de heer L. D. van 
Dam, hoofd laboratorium van Caleb Brett in 
Rotterdam, in grote lijnen de huidige pro
blemen schetsen. Daarna is het woord aan 
de aanwezigen in de zaal, waaronder ver
schillende deskundigen.
Onder voorzitterschap van Koos Postema 
wordt tijdens het Tribunaal Economisch 
Varen' gediscussieerd tussen deskundi
gen en binnenschippers over brandstofeffi- 
ciency in de binnenvaart. Voorafgaand aan 
de discussie worden vier inleidingen van 
ongeveer vijf minuten gehouden. Nadere 
informatie is verkrijgbaar bij de afdeling 
speciale evenementen van de RAI, tel. 
(020) 5411 411, tst. 226.

’Schepen voor de jaren negentig'
Hoe zal het schip van de toekomst er uit 
gaan zien? Wat zal de invloed zijn van de 
zich wijzigende patronen in de wereldhan
del, welke eisen moeten er aan de schepen 
worden gesteld en hoe moeten die sche
pen gefinancierd worden? Allemaal vragen 
die tijdens het tweedaagse Europort con
gres 'Ships for the 1990’s' in november 
aanstaande uitgebreid aan de orde komen. 
Prominente inleiders uit de maritieme we
reld komen op 12 en 13 november naar 
Amsterdam om hun visie te geven. 'Ships 
for the 1990's’ wordt geopend door Sir Adri- 
an Swire, chairman van de International 
Chamber of Shipping.
De organisatie van het tweedaagse con
gres is in handen van een Congrescommis
sie onder leiding van de heer J. Stuart 
Robinson, directeur en secretaris van het 
Britse Institute of Marine Engineers.

Havens Noordzeekanaalgebied gaan 
samenwerken
De havens in het Noordzeekanaalgebied 
gaan samenwerken. Gedeputeerde Sta
ten van Noord-Holland en de colleges van 
B en W van Amsterdam, Beverwijk, Velsen 
en Zaanstad hebben hiertoe besloten. De 
afspraken hierover zijn vastgelegd in een 
convenant. Nog dit jaar zal een voorstel 
worden gedaan over de vorm die de sa
menwerking gaat krijgen. Genoemde over
heden verwachten duidelijke voordelen 
van samenwerking: een krachtiger presen
tatie van het gehele havengebied, een goe
de afstemming bij nieuwe investeringen en 
concrete besparingen door een efficiënte 
opzet in met name de operationele sfeer. 
De uiteindelijke vorm van samenwerking is 
nog open. Wel geeft het convenant aan in 
welke richting men denkt te gaan: voor
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twee onderdelen van de taken van de ha
venbeheerder, namelijk 'operationele taak 
en 'marketing/promotie', streeft men naar 
integratie. Op korte termijn wordt een regio
naal havenplan opgesteld, dat beoogt een 
gezamenlijke visie te geven op de toekom
stige havenontwikkeling in deze regio. Het 
havenplan gaat uiteraard tevens een rol 
spelen bij de herziening van het streekplan. 
Voorts zal worden toegewerkt naar een 
duidelijke regionale tariefstructuur.
De plannen voor nauwere samenwerking 
zijn ontwikkeld door de overheidsvertegen
woordigers in het Regionaal Havencomité: 
dit is een samenwerkingsverband tussen 
overheid, werkgevers en werknemers in de 
havens in het Noordzeekanaalgebied. Dit 
comité werd in 1981 opgericht als eerste 
uiting van plannen tot samenwerking. Een 
stuurgroep uit het comité zal nog dit jaar 
een voorstel doen voor een samenwer
kingsvorm die alle vier genoemde taken 
omvat. Bij de voorbereiding hiervan zal het 
bedrijfsleven nauw worden betrokken. Het 
Rijk, dat directe belangen heeft in de ha
vengebieden, zal gevraagd worden hier
aan mee te werken.

TNO Jaarverslag
De Nederlandse Organisatie voor Toege
past Natuurwetenschappelijk Onderzoek 
TNO verrichtte in 1984 voor 592 miljoen 
gulden onderzoek. De baten konden de 
kosten nog niet helemaal goedmaken, het 
tekort van de exploitatierekening was 6,8 
miljoen. TNO verwacht in 1985 baten en 
lasten ongeveer met elkaar in evenwicht Ie 
brengen. De herstructurering begint thans 
duidelijk vrucht af te werpen: de omzet (in 
het vorige jaarverslag 565 miljoen) steeg 
met 27 miljoen. Vooral het bedrijfsleven 
profiteerde in stijgende mate van het werk 
van de onderzoekorganisatie, onder meer 
in de vorm van meer dan 21.000 op
drachten.
TNO heeft het werk ingedeeld in hoofdaan
dachtsgebieden. Gezien de grote hoeveel
heid werk voor het bedrijfsleven zal het niet 
verbazen dan 32% van de omzet behaald 
werd in het gebied Industriële Technologie. 
Voor de overige gebieden was dat: energie 
9%; milieu 9%; voeding 9%; gezondheid 
16%; defensie 18% en bouw- en infrastruc
tuur 7%. Het stroom diagram voegt finan
ciële informatie in één overzicht samen. 
De omzet per medewerker steeg. De effec
tieve personele bezetting bedroeg 4682 
plaatsen. De personele lasten namen ten 
opzichte van 1983 af met 6 miljoen gulden. 
Het jaarverslag van TNO biedt vooral be
schrijvingen van de vele werkzaamheden. 
Een groot deel daarvan ligt op technolo
gisch gebied. Met name bij de toepassing 
van micro-elektronica heeft TNO een be
langrijke rol gespeeld. Nieuwe Produkten 
werden ontwikkeld, zoals een persdensito- 
meter, automatiseringssystemen werden 
ontworpen en aandacht werd besteed aan 
nieuwe ontwerp- en produktietechnieken,

CAD/CAM, C(omputer) A(ided) D(esign) 
en C(omputer) A(ided) M(anufacturing). 
Van de zijde van de Technisch Physische 
Dienst TNO-TH kwam een aantal nieuwe 
technologische ontwikkelingen. Opvallend 
waren daarbij de bijdragen op ruimtevaart- 
gebied (nl. aan Hipparcosruimtevaartpro- 
ject en de satelliet GIOTTO, die naar de 
komeet Halley wordt gelanceerd). 
TNO-IWECO ontwierp een simulator voor 
het besturen van onderwaterwerkvaartui- 
gen. Het instituut heeft van de onderwater- 
technologie een speerpunt gemaakt in het 
onderzoek; de offshorewereld raadpleegt 
de onderzoekers van IWECO dan ook veel
vuldig.

Netherlands Branch van het Institute of 
Navigation
Tijdens een openbare vergadering gehou
den op 10 mei jl, is de oprichting van de 
'Netherlands Branch' van het Engelse 
'Royal Institute of Navigation’ een feit ge
worden. Deze Britse moederorganisatie 
stelt zich ten doel:
a. to unite in one scientific society those 
interested in navigation;
b. to advance the science and practice of 
navigation and promote knowledge in navi
gation and its associated sciences.
De doelstelling van de Nederlandse tak 
(RIN Netherlands Branch) is gelijk aan die 
van het Royal Institute of Navigation. In het 
bijzonder zal deze Netherlands Branch in 
haar activiteiten streven naar het bevorde
ren van een veilige en efficiënte navigatie 
voor alle verkeerssoorten.
Bij gebleken voldoende en voortdurende 
belangstelling zal zij streven naar vestiging 
van een onafhankelijke Nederlandse orga
nisatie die vervolgens toetreding zal zoe
ken tot de 'International Association of In
stitutes of Navigation'.
Het lidmaatschap van deze vereniging 
staat open voor alle beroepsbeoefenaren 
(individueel en organisaties) uit lucht
vaart-, maritieme- en landnavigatie.
Voor informatie gelieve U zich te wenden 
tot het secretariaat van The Royal Institute 
of Navigation Netherlands Branch, c/o. 
HZS Amsterdam, Nieuwe Vaart 5-9, 1018 
AA Amsterdam, tel. 020-242169.

Germanischer Lloyd in 1984
Even though in 1984, compared with the 
peak reached in 1983, the tonnage of ships 
classed to Germanischer Lloyd was slightly 
on the decrease, the Society is neverthe
less satisfied with the business trend pre
vailing. For it is reported by Germanischer 
Lloyd that their volume of work is increasing 
again, despite the difficult situation in the 
shipbuilding industry. This is indicated in 
the 1984 Annual Report published by the 
German Ship Classification Society and 
now presented in Hamburg.
As in previous years already, the positive 
development can be attributed to the 
successful GL concept of making up for

loss of business in the traditional newbuil- 
ding and repair sectors by increased activi
ties in non-classification sectors. These in
clude, for instance, research and develop
ment, offshore technology, the non-mari- 
time branches of industry, as well as techni
cal calculations using a wide range of com
puter programs.
In 1984, 189 seagoing ships, totalling 
857,994 GRT (109 out of these, totalling 
496, 724 GRT, under FRG flag) were con
structed in accordance with GL Rules and 
with GL class, plus 55 inland waterway 
vessels with a total deadweight of 39,898 
tons. The fact that despite considerable 
overcapacities world-wide the number of 
newbuildings handled by Germanischer 
Lloyd remained more or less constant, as 
compared with the previous year, is due to 
the great demand for ships with improved 
economic efficiency. Factors of decisive 
influence on the placing of orders for mod
ern ships are:
•  Versatile usability of ship for different 
kinds of cargoes
•  Reduction of crew by way of appropriate 
adaptation of technical requirements
•  Consistent utilization of all possibilities 
available for reducing fuel consumption
•  Further development of machinery in
stallations and improvement of propulsion. 
Germanischer Lloyd's varied activities de
scribed in detail in the Society’s 1984 
Annual Report include the following:
•  Measurements performed on board the 
polar research vessel POLARSTERN' 
during an expedition investigating into 
icebreaking technology
•  Project assistance on behalf of the 
Federal Ministry of Research and Techno
logy in all sectors of marine engineering 
and offshore technology
•  Supervision during construction and ini
tial operation of the Schwedeneck-See' 
offshore installation, with GL acting as ex
perts for the approving authority, i.e. the 
Mines Inspectorate of Clausthal-Zellerfeld
•  Improved resistance to collisions
•  Shaft generator systems.
During the year under review the number of 
flags under which the 3811 GL-classed 
seagoing ships plied the seas was exactly 
100. 5,559 million GRT out of the total 
tonnage of 16,577 million GRT were 
accounted for by the FRG flag. The per
centage of foreign flags increased from 64 
to 67%. In the inland shipping trade, ves
sels with a total deadweight of 1.16 million 
tons are registered with GL-class.
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HOLLAND ROERPROPELLER
voor optimale manoeuvreerbaarheid

4ec

Wordt succesvol 
toegepast voor o.a. 

veerponten 
passagierschepen 

binnenschepen 
kraanschepen 

drijvende bokken 
sleep- en duwboten 

reinigingsvaartuigen 
patrouillevaartuigen

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

Vraag prijs en uitvoerige dokumentatie bij

Johan Dane bv
machinefabrieken handelsondememing

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

AUSTRALIAN SHIPBUILDING 
INDUSTRIES (W.A.) PTY LTD

YARD MANAGER 
ENGINEERING DEPARTMENT 

(HTS-Werktuigbouw or 
equivalent)

Required to join our rapidly expanding shipyard. We are 
looking for a highly qualified shipbuilding engineer with 
extensive experience in new building and repairs. 
Must specialize in pipe fabrication, engine room layout 
and all other engineering aspects.
His main responsibility w ill be to:
-  Introduce the latest methods of pipe fabrication w ith 

or w ithout N.C. machinery
-  Introduce the most advanced building methods for 

unitized engine rooms.
-  Assist w ith  testing and commissioning of vessels.
-  Liaise between boilermaking and engineering.
-  Liaise w ith drawing office on modifications during 

construction.
Preferred applicant should be between 35 to 50 years of 
age.

Applications should be in w riting  and addressed to: 
Mr. M. Hartman
AUSTRALIAN SHIPBUILDING INDUSTRIES 
(W.A.) PTY LTD
P.O. Box 206
Hamilton Hill, Western Australia 6163

cu ra -b la st b v

designers of 
patrol boats

Naval a rch ite c ts , m arine engineers, c o n s u lla n ts . surveyors

INGENIEURSBURO
MULDER

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



T E N F J O R D
perfection in 

hydraulic steering
Tenfjord  stands fo r perfection  in 
hydrau lic  steering w ith  the fo llow ing  
advantages:
U ncom plicated  insta lla tions 
M anufactured fo r con tin ious  operation 
B lock ing  valves standard on hand pum p 
Pump sets fo r au tom atic  p ilo t 
Spare parts supplied from  stock and ... #
Perfect a fter-sales service

SCHIEDAM B.V 1

I
Overschiesestraat 28 3112 HG Schiedam
Tel. 010-266244-261227 - Telex 24186 
Telefax 010-264298

„Van een slecht beveiligde 
generator raak ik zelf ook nog 
eens overspannen”
„Daarom hebben we nu een 
generatorbeveiliging van 
AEG-TELEFUNKEN aangebracht. 
Een hele geruststelling”
Ook voor andere techno
logieën die de scheeps
bouw en de offshore 
betreffen is het lonend 
kontakt op te nemen met 
AEG-TELEFUNKEN.
De Afdeling Scheepsbouw 
is wereldwijd toon
aangevend op het gebied 
van-

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

LUCHTKOMPRESSOREN
KAPACITEIT:
VAN
10 -150 m3/h 
30 bar.

•  FUNKTIONEEL

•  BETROUW
BAAR

•  EENVOUDIG 
ONDERHOUD

•  ELKE KLASSE

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

VAN DUMVENDUK 
ROTTERDAM b.v.
waalhaven pier 8, ophemertstraat 98,
3089 JE ROTTERDAM
Tel.: 010 29 39 55 Telex: 28260 deno nl

AEG-TELEFUNKEN Nederland N V. Marine Service. Rijnhaven N.Z. 45. Postbus 5115.3008 AC ROTTERDAM. Tel 010-855644 / 206611 (buiten kantoortijd) - Telex 28822


