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Reeds eerder is de 'demaritimisering' van
de West-Europese naties als een bedrei
ging voor West-Europa aan de orde ge
steld. Nederland, dat in belangrijke mate
afhankelijk is van het ’zeebeen’ van de
industrie, zou een dergelijk signaal te r har
te moeten gaan. Immers, de positie van
onze
havens,
visserij,
scheepvaart,
scheepsbouw, binnenvaart etc. is daarbij
aan de orde. Sinds een aantal decennia heeft
de energie-sector d.m.v. haar offshoreactiviteiten nieuwe impulsen aan de N e
derlandse maritieme bedrijfstak gegeven,
evenals technologisch geavanceerde hoog
standjes op het gebied van de kustverdedi
ging, de Deltawerken dat hebben gedaan.
Betrekken wij daarbij nog begrippen als
veiligheid op zee, de activiteiten van onze
Koninklijke Marine, hydrografische activi
teiten, routering van schepen, en mogeiijke nieuwe vormen van energie- en voedselwinning uit golven, wind en water, dan
ontstaat een breed scala van mogelijkhe
den voor de maritieme en marine activitei
ten van de toekomst.
Een in 1983 uitgebrachte studie van 'De
Stichting toekomstbeeld der techniek’ Nederland en de Rijkdommen van de zee gaat uitgebreid in op v ijf sectoren van het
maritieme en marine gebeuren, te weten:
- voedselwinning u it zee;
- olie- en gaswinning in diep water;
- zeemijnbouw;
- duurzame energiebronnen op zee;
- beheersing van het zeemilieu.
Zoals Pannenborg in het voorw oord van
de studie aangeeft, ligt de nadruk op de
nieuwe industriële mogelijkheden die zich
voor Nederland in de toekomst op de
wereldzeeën zullen voordoen.
Een aantal van de eerdergenoemde mari
tieme activiteiten bleven bij de studie, be
wust, buiten beschouwing. Evenmin werd
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ingegaan op de samenhang van de maritie
me industriële activiteiten, ook niet waar
de onderzoeksactiviteiten aan de orde
werden gesteld.
Gezien de geschiedenis van Nederland op
maritiem gebied en de ontwikkelingen in
de laatste 100 i 150 jaar zou men mogen
concluderen dat bepaalde industrieën bin
nen de maritieme sector een nauwe sa
menhang hebben en een aantal 'speerpuntindustrieën’, zoals deze tegenwoordig
worden genoemd, de aanzet vormden to t
de ontwikkeling van een grote variëteit aan
bedrijven.
Overheid en bedrijfsleven, ondanks de
ogenschijnlijk soms tegenstelde belangen,
hebben voortreffelijke staakjes van samen
werking laten zien in de maritieme sector.
Eén van de gevolgen was dat Rijnmond
uitgroeide to t het deel van Nederland dat,
to t voor een paar jaren, de m oto r van de
Nederlandse industrie werd genoemd, en
een voortrekkersrol vervulde bij de eco
nomische groei in de 50er en 60er jaren.
Positieve factoren vo or Nederland zijn:
- de geografische positie,
- een breed scala aan kennis op maritiem
gebied;
- een bedrijfsleven met een goede repu
tatie, ondernemingslust en bekwaam
personeel;
- een gezonde infrastructuur gevormd
door overheid, onderzoeksinstituten,
bedrijfsleven, universiteiten en hoge
scholen;
- een overheid die op een aantal gebieden
de maritieme industrie van ’incentives’
en 'kaders’ voorziet en waar mogelijk
stimuleert.
Desondanks kan niet worden ontkend dat
thans een aantal bedrijfstakken binnen de
maritieme sector een moeizaam bestaan
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leiden. Scheepsbouw, zeescheepvaart, de
baggerindustrie, binnenvaart en zelfs de
havens voeren een harde concurrentieslag
in soms teruglopende markten. De vraag
rijst of, en zo ja in welke mate, sprake is van
’resonantie verschijnselen' die een (nega
tief) versterkend effect hebben op de mari
tieme ontwikkelingen in West-Europa en
in het bijzonder in Nederland.
Zijn de verschijnselen van dien aard dat
teruggang in de maritieme sector structu
reel is? Zijn er nieuwe ontwikkelingen en
zo ja welke, kan de Nederlandse maritieme
industrie daarop anticiperen, respectieve
lijk inspelen, hoe g ro o t is het concurrerend
vermogen?
Als de industrie zich in een neergaande fase
van z’n levenscyclus bevindt moeten een
aantal structurele factoren aanwezig zijn
die d it proces herkenbaar maken. W inst
marges zijn bijvoorbeeld gedurende het
laatste decennium in een aantal bedrijfs
takken sterk teruglopen. Echter de ’p o rt
folio’ van de maritieme bedrijfstak laat,
onder meer in het recent bij de T.H. D elft
uitgevoerde MATSO-onderzoek, zien dat
het beeld binnen de bedrijven van een
bedrijfstak nogal uiteenloopt, te rw ijl ook
de bedrijfstakken onderling verschillen.
Hetzelfde geldt ten aanzien van factoren
als produktieomvang, het aantal concur
renten e.d. Er is een opm erkelijk verschil in
de wijze waarop bedrijfstakken en bedrij
ven reageren op een teruggang in de indus
trie. O ok de manier waarop de individuele
bedrijven, m et succes, nieuwe concurre
rende strategieën uitstippelen, loopt u it
een. Sommige bedrijven hebben een suc
cesvolle capaciteitsreductie uitgevoerd,
vóórdat een terugval in de m arkt optrad,
andere zijn gesloten o f hebben tijdig nieu
we produkt/m arkt combinaties kunnen in
troduceren. Sommige bedrijven blijven
moeizaam overeind.
Een aantal bedrijfstakken hebben een on
miskenbare sleutelpositie in de maritieme
sector, sommige daarvan maken deson
danks een moeilijke tijd door, zoals b.v. de
binnenvaart. Kennelijk zijn verschillende
strategische opties beschikbaar.
De invloed op de samenhang van de be
drijfstakken in de maritieme industrie blijft
bij deze besluitvorming echter voortdu
rend buiten beschouwing.
Een aantal bedrijfstakken met sleutelposi
ties genereren 'spinn-off. Haven- en over
slagbedrijven, visserij, offshore e.d. hebben
bovendien een strategisch belangrijke po
sitie voor Nederland.
Van een aantal andere bedrijfstakken, b.v.
de scheepsbouw, is het strategische belang
niet altijd voor iedereen even duidelijk,
alhoewel ook hier spinn-off effecten m eet
baar zijn.
Eén factor die de neergaande lijn in een
industrie sterk kan beïnvloeden is onze
kerheid. In een teruglopende m arkt kan d it
voor de ondernemingen de aanleiding vo r
men zich definitief u it een m arkt terug te
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trekken. De perceptie van het manage
ment zal in hoge mate bepalend zijn voor
de te volgen koers. Vooral wanneer kortetermijnfactoren, vaak gedwongen, een
overheersende rol gaan spelen, kunnen de
gevolgen vergaand zijn: m arktontw ikke
lingen die leiden to t onzekerheid over het
voortbestaan van een bedrijfstak o f delen
daarvan zullen invloed op het gedrag van de
afnemers uitoefenen en een versterkend
negatief effect hebben wanneer bijvoor
beeld de betrouwbaarheid van een be
drijfstak in het geding komt.
De redenen voor een teruggang in de
maritieme bedrijfstak zijn derhalve com
plex en niet altijd herkenbaar, immers de
vraag van de markt is aanwezig, te rw ijl de
diverse markten en marktsegmenten be
reikbaar zijn. Technologische ontw ikkelin
gen o f vervangingen gaan langzaam in de
maritieme industrie en zoals reeds is opge
merkt, het kennisniveau is (nog) in vol
doende mate aanwezig in West-Europa en
Nederland. Echter de omvang van de afne
mersgroep is dalende en verschuift, met als
gevolg een afnemende vraag bij de toeleve
rende industrieën (vergelijk scheepvaart scheepsbouw - toeleveranciers in de
scheepsbouw - leveranciers van basisma
terialen zoals b.v. plaat, profiel en pijp).
Daarbij verandert de markt niet op tech
nologisch gebied, maar verschuift vooral
tengevolge van de internationale o n tw ik 
kelingen. Het sluiten o f sterk reduceren
van een deel van een bedrijfstak o f industrie
kan verstrekkende gevolgen hebben maar
soms verhinderen sociale o f strategische b.v. militaire - redenen het integraal afsto
ten van een bedrijfstak o f industrie.
Een toenemend aantal industrieën w o rd t
bovendien geconfronteerd met interna
tionale concurrentie. Alhoewel m arkt
krachten en structurele factoren voor lo
kale en wereldwijde concurrentie identiek
zijn, hebben internationaal opererende be
drijven met een g ro ter aantal variabelen te
maken en zijn er een aantal verschillen
waarmee nadrukkelijk rekening moet
worden gehouden. D it zijn b.v. de invloed
van overheden, andere omstandigheden in
buitenlandse markten, andere economi
sche en filosofische opvattingen, verschil
len in loon- en andere kostenfactoren etc..
De maritieme industrie heeft, op vrijwel
alle punten, direct o f indirect, te maken
met wereldwijde concurrentie. Een her
kenning van de structurele factoren die de
internationale concurrentie bepalen is der
halve essentieel voor het bepalen van een
internationale concurerende strategie. A l
hoewel een bedrijfstak als b.v. de scheeps
bouw to t nu toe alleen de wrange vruchten
van de internationale concurrentie heeft
ervaren, blijkt dat andere industrieën o f
bedrijfstakken op het gebied van kapitaal
goederen een concurrerende aanpak wel
degelijk kunnen uitvoeren. D it gebeurt
door gebruik te maken van de mogelijkhe
den die aanwezig zijn op het gebied van o.a.

de combinatie van produktie met de daar
bij te behalen voordelen op het gebied van
de beperking van transport- en produktiekosten. O ok joint ventures o f andere sa
menwerkingsvormen, het voeren van een
agressief en alert internationaal inkoopbeleid, specialisatie e.d. kunnen leiden to t een
betere concurrentiepositie. Vaak leidt een
internationale aanpak to t een aantal strate
gisch aantrekkelijke ontwikkelingen op het
gebied van produkt-ontw ikkeling doordat
nieuwe markten met bijzondere produktspecificaties moeten worden bewerkt.
Internationale concurrentie dwingt on
dernemingen niet alleen to t een evaluatie
van de concurrerende firm a’s, maar de
overheden moeten daarbij worden be
trokken en geëvalueerd op het gebied van
subsidies, ondersteuning en regelgeving.
D it betekent dat de relaties op regerings
niveau vangroot belang zijn. Een systemati
sche strategische aanpak op maritiem ge
bied vraagt derhalve eveneens een goed
internationaal inzicht van de Nederlandse
overheid over de (on)mogelijkheden die
de diverse bedrijfstakken te bieden heb
ben. Naast de, reeds genoemde, trad itio 
nele bedrijfstakken zullen daarbij de moge
lijkheden to t nieuwe ontwikkelingen een
rol spelen. Opnieuw zullen een aantal ver
nieuwende industrieën als trekkers de ge
legenheid moeten krijgen voor ’spinn-off
te zorgen. Enerzijds betekent dit het sti
muleren van ’nieuwe’ bedrijvigheden, an
derzijds de stimulering van onderzoek en
ontwikkeling in de strategisch belangrijke
bedrijfstakken.
Het tijdig kunnen herkennen van mogelijk
heden en barrières, sterke en zwakke zij
den, kansen en bedreigingen is van groot
belang bij het opzetten van scenario’s. De
basis daartoe zal gelegd moeten worden
door de industrie zélf.
W o rd t het geen tijd voor een overtuigen
de en geconcentreerde actie vanuit de
maritieme industrie om binnen twee
maanden vóór de komende regeringsperi
ode een middellange visie te r stimulering
van het zeebeen van Nederland op tafel te
leggen?
Moet het devies niet meer dan o o it 'Luctor
e t Emergo’ zijn?
Welaan, waarop wachten wij?
Prof. ir. S. Hengst
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Inleiding
Teneinde het brandstofverbruik van sche
pen zoveel mogelijk te reduceren is al veel
onderzocht en beproefd [6], Naast het
optimaliseren van de voortstuwingsinstallatie is ook op hydrodynamisch gebied stu
die verricht naar bijvoorbeeld optimale
rompvormen.
Een groot aantal hydrodynamische hulp
middelen zoals achterschip vinnen, straalbuizen, grote langzaam draaiende schroe
ven, een asymmetrisch achterschip en in
het bijzonder het ’vane wheel’, welke alle
to t doel hebben een verbetering van het
voortstuwingsrendement, hebben in het
verleden minder aandacht gekregen.
In 1983 echter werden deze additionele
hulpmiddelen, onder druk van de immer
nog voortdurende recessie, serieuzer ge
nomen en vonden de eerste commerciële
toepassingen plaats.
In de hiernavolgende tekst zal aan de hand
van een aantal geselecteerde bibliogra
fieën een zo beknopt mogelijk overzicht
worden gegeven om trent de o ntw erp
aspecten en onderzoekresultaten van het
vane wheel.
Voor de selectie van het bronnenmateriaal
werd gebruik gemaakt van de bij het Mari
tiem Informatie Centrum beschikbare vak
literatuur. Geselecteerd werd op die publikaties welke inzage gaven over proefvaartresultaten en praktijkervaringen.
Cijfers tussen [..] geven het nummer van
een publikatie aan zoals dat vermeld is in de
bijgevoegde lijst van bibliografieën.
O ntw erpaspecten
Het kinetisch energieverlies in het
schroefwater varieert van 15% to t 30%
van het toegevoerd vermogen aan de
schroef. Hiervan kan ongeveer 60% door
het vane sheel worden omgezet in nuttige
energie. Het vane wheel is een vrij-ro te rende schroef voorzien van getordeerde
vaanachtige bladen en is in diameter onge
veer 20% g ro ter dan de scheepsschroef.
Figuur I geeft de opstelling en benodigde
ruimte voor de toepassing van het vane
wheel weer. De principewerking van het
vane wheel w o rd t geïllustreerd in figuur 2.
De binnendiameter van het vane wheel
fungeert als het turbinegedeelte (energieopname) en de buitendiameter als schroef
(energie-afgave). D oor het vane wheel
worden de tangentiale componenten van
•M aritiem Inform atie C entrum (M IC), de inform atie
verwerkende afdeling van de Stichting C oördinatie
M aritiem O nderzoek (C M O ) te Rotterdam.
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Fig. I. Opstelling en benodigde ruim te voor de toepassing van het vane wheel.

Fig. 2. Principewerking vane wheel.
de door de scheepsschroef veroorzaakte
wervelingen in het schroefwater omgezet
in ongeveer 10% extra stuwkracht, zon
der dat daartoe extra vermogen aan de
schroefas behoeft te worden toegevoerd.

Een brandstofbesparing van 5% to t 15%
w o rd t daardoor haalbaar.
De omwentelingssnelheid van het vane
wheel is 35% to t 50% lager dan dat van de
scheepsschroef en de toepassing ervan
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stelt geen speciale eisen aan het toerental
van de voortstuwingsinstallatie, noch enige
aanpassing aan de rom pvorm van het ach
terschip, vooropgesteld dat het schroefraam voldoende ruim te biedt. T o t nu toe
w erd het vane wheel vervaardigd uit Alcunic 8, een bekende materiaalkeuze voor de
fabricage van schroeven. H et materiaal be
zit een treksterkte van 680 N /m m 2, een
buigsterkte van 280 N/m m 2 en een rekgrens van 28%. De voornaamste reden
voor deze materiaalkeuze is echter de u it
stekende gietbaarheid welke nodig is voor
zo’n complex gietwerkstuk. H et vane
wheel kent namelijk aanzienlijke variaties
in materiaaldikte en bezit een relatief klei
ne dunne naaf. Vanwege de grote spoed
vergt het ’turbinegedeelte’ bij de nabe
werking de meeste aandacht.
H et vane wheel w ordt, met lagers en
draagas, als één geheel m et behulp van
twaalf tapbouten aan de schroefnaaf beves
tigd zonder dat er enige noemenswaardige
aanpassing van de scheepsschroef vereist
w ordt. Zie figuur 3.
De lagering van het vane wheel bestaat uit
twee rollagers waarvan de voorste, het
stuwlager, zelfstellend is. Deze vangt alle
axiale, zowel voorwaartse als achter
waartse krachten op. H et achterste lager
dient uitsluitend voor de opvang van de
radiale krachten. De levensduur van dit
lagerconcept is berekend op 220 jaar. De
lagerafdichting is volgens het welbekende
Simplex-Compact principe. Smering ge
schiedt m et een op lithium-zeep geba
seerde vetsmering welke onoplosbaar is in
zeewater en zelfs bij een opname van 1520% w ater zijn smerende- en corrosiewerende eigenschappen behoudt.
V oor een optimale bedrijfszekerheid zijn
lagers, lagerruimte en afdichting voor na
genoeg 100% opgevuld m et d it vet. Het
lagerconcept voorziet in een zeer lage
wrijvingsweerstand van het draaimoment.
Bij 're tro fittin g ’ kan het vane wheel binnen
24 uur worden geïnstalleerd zonder dat
daar voorbereidende werkzaamheden
voor nodig zijn o f zonder dat de schroef
behoeft te worden gedemonteerd.
O n d erzo ekresu ltaten
De eerste berichtgevingen over het vane
wheel dateren uit 1966 [24], Pas in 1980
echter w erd onder leiding van prof. O.
Grim, een specialist op het gebied van de
hydrodynamica in West-Duitsland en te 
vens de uitvinder van het vane wheel, met
het onderzoekvaartuig ’Gauss' (zie figuur
4) proefvaarten ondernomen teneinde de
besparingsmogelijkheden alsmede de hydrodynamische karakteristieken van het
vane wheel nader te kunnen evalueren
[20], Voor een volledig beeld vonden de
proefvaarten zowel m et als zonder vane
wheel plaats. De proefvaarten m èt vane
wheel gaven weer dat met behoud van
dezelfde dienstsnelheid, 10 to t 13,8 kno
pen, met 9% minder vermogen kon w o r
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Fig. 3. Lagering van het vane wheel.

Fig. 4. m/v 'Gauss’.

Fig. 5. m /v 'Grootsand'.
den volstaan. Samengevat gaven de proef
vaarten met de 'Gauss' de volgende resul
taten weer:
- manoeuvreerkarakteristieken ve rto on 
den met en zonder vane wheel geen
verschil,
- stopeigenschappen waren m et het vane
wheel zelfs iets beter,
- bij achterwaarts manoeuvreren oefen
de het vane wheel geen negatieve in
vloed uit op het scheepsgedrag,
- rondom de schroef waren de uitgeoe
fende drukgolven op de romp nagenoeg
gelijk en
- er werden geen trillingen in het achter
schip waargenomen.

Aan de hand van de ervaringen m et de
'Gauss' concludeerde men dat een vermogensbesparing van minimaal 7% met het
vane wheel haalbaar moest zijn zonder dat
daarbij sprake zou zijn van bijkomende
negatieve effecten.
C o m m ercië le toepassingen
Onderzoek strekte zich ook uit naar de
praktijkervaringen met het vane wheel bij
commerciële toepassingen. Daarbij werd
nagegaan in hoeverre deze overeenkwa
men m et de reeds eerder opgedane proefvaartresultaten van de 'Gauss'.
De 'Grootsand', een koelschip van 2.175
dwt, was het eerste koopvaardijschip dat
SenW 53STE IAARGANG NR 5

Tabel I: Vergelijkingsresultaten van proefvaarten m et de twee identieke zusterschepen 'Pharos' en 'Konkar Hyphestos'
(74.466 d w t O B O Carriers)
Schip

’Konkar Hyphestos’
(zonder vane wheel)
'Pharos’
(zonder vane wheel)
’Pharos’
(met vane wheel)

Vermogen

Toerental

Snelheid

(kW)
10.388

(n/min)
122,3

(kn)
16.1

l/h
2.067

t/24h
46,6

10.220

120,0

16,6

2.033

45,9

98,49

1 15

95,04

9.386

116,5

16,2

1.872

42,2

90,55

109

90.08

Brandstofverbruik
%
100

kg/zeemijl
122

%
100

Tabel 2: Vergelijkingsresultaterr van proefvaarten ondernomen, m et en zonder vane wheel, m et de 'Norasia Karsten'
(25.855 d w t Containerschip)
Schip

’Norasia Karsten’
(zonder vane wheel)
’Norasia Karsten’
(met vane wheel)
’Norasia Karsten’
(met vane wheel)

Vermogen

T oerental

Snelheid

(kW )
6.950

(n/min)
124,0

(kn)
15,73

l/h
1.536

t/24h
34,7

%
100

kg/zeemijl
92

7.194

124,0

16,17

1.564

35,3

101,72

91

98,91

6.374

119,25

15,65

1.375

31,0

89,33

82,5

89,67

d.m.v. ’re tro fittin g ’ werd uitgerust met
een vane wheel (april 1983), zie figuur 5.
Opmerkelijk waren de uitkomsten van
vergelijkingsmetingen bij twee identieke
nieuwbouw ore/bulk/oil carriers van
74.466 d w t waarvan één met vane wheel
werd uitgerust en de andere niet, respec
tievelijk de ’Pharos’ en ’Konkar Hyphes
tos’, zie figuur 6 [9].
In tabel I [2, 9] worden de resultaten van
deze vergelijkingsmetingen weergegeven.
Deze empirisch vastgestelde resultaten
tonen aan dat het vane wheel bij de ’Pharos’
een brandstofbesparing van ongeveer 10%
realiseerde oftewel een brandstofbespa
ring van 6 kg per gemeten zeemijl. Daarbij
kon met een lager toerental en een ver
minderd vermogen gevaren worden te r 
w ijl de dienstsnelheid met 0,4 knoop gere
duceerd werd.
Een ander opm erkelijk resultaat w erd be
haald m et de ’re tro fittin g ’ van de ’Norasia
Karsten’, een 25.855 d w t containerschip,
zie figuur 7. O ok hier verrichtte men zo
wel voor als na de ’re tro fittin g ' metingen
om een zo goed mogelijke vergelijking te
kunnen maken, zie tabel 2. Per afgelegde
zeemijl voorzag het vane wheel in d it geval
in een brandstofbesparing van ca. 10%
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Brandstofverbruik
%
100

Fig. 7. m /v ’Norasia Karsten'.
gelijk aan 9,5 kg/zeemijl [2]. O ok hier kon
met behoud van een nagenoeg gelijke
dienstsnelheid met een verminderd ver
mogen en lager toerental gevaren worden.
Bij al deze optimistische cijfers dient aange
tekend te worden dat bij de publikaties
geen indicatie werd gegeven om trent de
bereikte meetnauwkeurigheid. Eén en an
der dient dus met enige reserve be
schouwd te worden. Volledigheidshalve
nog de opmerking dat aangezien het
schroefraam van deze schepen zich leende
voor de toepassing van het vane wheel, ook
de toepassing van een grote langzaam

draaiende schroef to t de waarschijnlijke
mogelijkheden had behoord.
Naast het onderzoek naar de mogelijke
brandstofbesparingen werd tevens ruime
aandacht geschonken aan de operationele
neveneffecten van het vane wheel. Zo
werden bij de 'Pharos’ ten behoeve van
cavitatieonderzoek, zowel boven schroef
als vane wheel observatieramen in de romp
aangebracht [2]. Daarbij werd geconsta
teerd dat cavitatie optrad aan de zuigzijde
van het bovenste schroefgedeelte van het
vane wheel. Daar er echter noch bij de
’Gauss’ noch bij de ’Grootsand’ na respec
tievelijk 3 en I jaar cavitatie-erosie was
gesignaleerd schreef men de oorzaak van
dit verschijnsel voorlopig toe aan het ver
schil in vane wheel diameters: 2,75m bij de
'Gauss', 3,20m bij de ’Grootsand’ en 7,5 m
bij de ’Pharos’.
Als onderdeel van een researchproject, dat
gesponsord werd door het Westduitse
Ministerie van Onderzoek en Technologie,
werden de optredende drukvariaties op de
romp van de zusterschepen ’Pharos’ en
'Konkar Hyphestos’ gemeten. De uitkom75

sten gaven w eer dat bij de 'Pharos', direct
voor het schroefvlak de drukomvang on
geveer 40-50% minder was dan bij de
'Konkar Hyphestos’, te rw ijl vlak voor het
vane wheel nagenoeg geen drukverhoging
w erd waargenomen. V o or deze merkbare
drukvermindering vlak vo or het schroefvlak is nog geen afdoende verklaring ge
vonden. Men gaat er voorlopig echter van
u it dat het vane wheel plaatselijk een be
vorderend effect uitoefent op het ontstaan
van cavitatieverschijnselen bij de schroef
en dat d it hoogstwaarschijnlijk als oorzaak
mag worden aangemerkt vo or de vermin
dering in drukvariaties bij de 'Pharos'. Ver
der onderzoek In deze materie vindt nog
steeds plaats [2].
In verband met het extra gewicht vergt de
toepassing van het vane wheel de nodige
aandacht vo or schroefaskoker en tunnelaslagers, omdat de doorbuigingshoek, alsme
de de spanningen in het schroefassysteem
zullen veranderen. (In het geval van de
'Pharos' bedroeg het extra gewicht van
het vane wheel 16 ton.) Vooral de belasting
op de schroefaskoker zal duidelijk to e 
nemen en kan zelfs 2 x zo hoog oplopen.
Vermeldenswaard in d it verband is het feit
dat alle schepen welke to t nu toe werden
uitgerust met een vane wheel nog steeds
beschikken over het originele schroefas
systeem inclusief tunnelaslagers. Hooguit
moesten de hellingshoek van de schroefaskokerboring en de hoogte van het schroefaskokerlager in enkele gevallen worden
aangepast. Nameting bij al deze schepen
gaf aan dat voorkomende afwijkingen bin
nen de gestelde criteria bleven. Zo moest
bij de 'Norasia Karsten’ alleen het schroefaskokerlager 0,2 mm gelicht worden om
overmatige kantdruk te voorkomen [ 12],
Een ander aspect dat nader aandacht ver
dient bij de toepassing van het vane wheel is
het lateraal trillingsgedrag van de tunnelas.
D it lateraal trillingsgedrag zal door het
e xtra gewicht van het vane wheel verande
ren. O pm erkelijk is echter dat door het
vane wheel zelf, omdat d it vrij-roterend is,
laterale trillingen voor een g ro o t deel ge
dempt zullen worden, zodat nog slechts
sprake is van een marginale aanwezigheid
van deze ongewenste vibraties. O ok op
het torsioneel trillingsgedrag van de vo ort stuwingsinstallaties oefende het vane
wheel, om dezelfde reden, geen nadelige
invloed uit.
De laatste berichtgeving over commercië
le ervaringen m et een vane wheel werd
onlangs gepubliceerd in de Duitse vaklite
ratuur [25] en b etrof het koelschip 'G rootsand'. Zoals reeds eerder vermeld, het
eerste koopvaardijschip dat door middel
van 're tro fittin g ' in april 1983 w erd uitge
rust m et een vane wheel en nu dus kan
bogen op een praktijkervaring van ruim 2
jaar. De belangrijkste punten welke naar
voren kwamen uit een evaluatie over deze
tw ee jaar zijn:
- in beladen conditie was het gemiddelde
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brandstofverbruik
aanzienlijk
lager
(soms wel meer dan 10%) dan wanneer
in ballast werd gevaren
- een rendementsverbetering van 7%
werd reeds in ballastconditie verwezen
lijkt
- met het vane wheel bleek het toerental
van de schroef, bij gelijk vermogen, I to t
1,5% hoger te zijn geworden
- het vane wheel rendement bleek even
redig met de schroefbelasting, hoe ho
ger de schroefbelasting hoe hoger het
vane wheel rendement.
De conditie van het lagerconcept alsmede
die van de vane wheel bladen kon in maart
1984 gedurende dokwerkzaamheden
geïnspecteerd worden. H et vane wheel
bleek nog lichter te draaien dan vlak na de
installatie in 1983. Een kracht van slechts 2
kgf aan een bladtip was al voldoende om
deze in beweging te zetten. De bladen zelf
verkeerden in ongeschonden staat. Aanlei
ding voor deze dokbeurt was de overmati
ge aangroeiing op romp, schroef en vane
wheel na een ligtijd van drie weken op de
rede van Alexandria. Interessant waren de
door de sterke aangroeiing mogelijk ge
maakte 'hydrodynamische waarnemin
gen’. Zo werd dat gedeelte van de vane
wheel bladen, dat zich telkens door de
tipwervelingen van de scheepsschroefbladen heen sloeg, duidelijk zichtbaar vanwe
ge de aldaar weggeslagen aangroei. Het
vrijgekomen metaaloppervlak vertoonde
echter (nog) geen sporen van cavitatieerosie. O p grond van deze positieve erva
ringen heeft de reder besloten om twee
zusterschepen van de 'Grootsand', de
'Kniepsand' en de 'Reefer Knight’ die d it
jaar nog verlengd zullen worden, eveneens
te voorzien van vane wheels.
Conclusie
T ot nu toe zijn meer dan 30 vane wheels
besteld, waarvan een gedeeltelijk over
zicht in tabel 3 w o rd t weergegeven [2].
Toepassingen vonden zowel plaats bij
nieuwbouw als 're tro fittin g ', waarbij
laatstgenoemde de meerderheid vorm t.
Ofschoon in de voorgaande tekst uitslui
tend gesproken werd over toepassingen
bij Westduitse schepen b lijkt ook vanuit
het buitenland gaandeweg belangstelling
te komen. Z o zijn volgens de laatste be
richtgevingen orders geplaatst voor een
vane wheel met een diameter van 9,70m
voor een Noorse 200.000 d w t oil/bulk/ore
carrier, eenzelfde diameter vane wheel
voor een 168.000 d w t tanker (’re tro fit
ting') welke op een Japanse w e rf zal w o r
den geïnstalleerd en een rendementsver
betering van 12% m oet bewerkstelligen.
Voorts heeft een Belgische reder een o r
der geplaatst en een optie op een tweede
vane wheel genomen voor twee van zijn
bulkcarriers. Deze vane wheels zouden
7,83m groot moeten zijn en zorg dragen
voor een rendementsverbetering van tus
sen de 11 en 14%. Daarnaast heeft ook Lips

onlangs een order ontvangen om voor de
'Queen Elisabeth 2’ twee 5-blads verstel
bare schroeven, elk aangevuld met een
vane wheel, te leveren. Deze zouden een
besparing van 7,8% op het vermogen moe
ten leveren bij een vaarsnelheid van 28,5
knopen.
Het toenemende aantal licentiebouwers in
het buitenland (Nederland, Japan en UK)
geeft eveneens een indicatie voor de toe
nemende belangstelling uit het buitenland.
Afgaande op de herkomst van de geraad
pleegde literatuur (voornamelijk WestDuitsland) zou men de optimistische be
richtgevingen met enige reserve moeten
bekijken. V o or het trekken van enige con
clusies zal dan ook enige voorzichtigheid
betracht moeten worden. Tenslotte zou
een periode van 5 jaar een betere basis
vormen voor nadere evaluatie dan de to t
nu toe opgedane commerciële ervaring
van 2 jaar m et het m.s. 'Grootsand'. Het
effect van de verschillende nevenverschijn
selen op de lange term ijn, zoals vibratie en
cavitatie, is dan ook m oeilijk te vo or
spellen.
In het geval dat de hier naar voren gebrach
te interpretatie (c.q. duiding, opvatting)
van de gepubliceerde gegevens inderdaad
met de werkelijkheid zou overeenkomen,
dan zou het navolgende daaruit logisch
voortvloeien:
- De beste toepassingsmogelijkheden
voor het vane wheel zullen voorname
lijk liggen bij 're tro fittin g'. Immers, bij
nieuwbouw kan en zal men zich primair
richten op de meest optimale rompvorm en een zo economisch mogelijke
voorstuwingsinstallatie waardoor addi
tionele hulpmiddelen zoals het vane
wheel buiten beschouwing kunnen w o r
den gelaten.
- De mate van kwetsbaarheid van het
vane wheel is nog niet geheel bepaald.
Weliswaar heeft de 'Gauss' al eens in
ijsgang gevaren en waren er geen com
plicaties, doch voor een definitieve uit
spraak over de duurzaamheid van het
systeem is de ervaring to t nu te kort.
- Een ander aspect dat nader aandacht
verdient is het fe it dat de vane wheel
bladen zich constant door de tipw erve
lingen van de scheepsschroef heen be
wegen. H et is daarom niet geheel on
denkbaar dat op de lange duur de vane
wheel bladen door deze tipwervelingen
'afgesneden’ zouden kunnen worden.
- O ok het verschijnsel cavitatie behoeft
nog nader onderzoek, daar een afdoen
de verklaring voor d it verschijnsel bij de
'Pharos’ en het ontbreken ervan bij de
'Gauss' en 'Grootsand’ to t nu toe niet
kon worden gegeven.
- Een ander punt van belang is het veran
derde lateraal trillingsgedrag van het
schroefassysteem. Ofschoon ook hier
t o t nu toe geen onoverkomelijke pro
blemen zijn gerezen zal men toch moe
ten afwachten wat de 'long-term efSenW 53STE IAARGANG NR 5
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TABEL: 3 [2 ]
Cargo Vessels Equipped with Grim-Wheel including orders

Hamburg, 04.03.8S

Vessel

Shipyard

Shipping Company

FS ’Gauß’
Research Vessel

Schlichting-Werft

DHI

1.200 kW

2,75 m

9

MS ’Grootsand’
Reefer Vessel

Busumer-Werft
Yard No. 1395

A. F. Harmstorf
& Co.

1.655 kW

3.20 m

6.8 %

MS 'Pharos’
Multi Purpose
Cargo Vessel

Bremer Vulkan
Yard No. 1037

F. Laeisz

12.130 kW

7,50 m

MS ’Ostesun’
Container Vessel

Busumer-Werft
Yard No. 1470

Schiffahrtskontor
Oste

2.500 kW

4,30 m
Verstell
propeller

MS ’Norasia
Gabriela'
Type OBC-25

HDW
Yard No. 167

J. Wesch

8.160 KW

MS ’Norasia
Karsten'
Type OBC-25

HDW
Yard No. 180

J. Wesch

MS 'Carthago'
Type OBC-25

H DW
Yard No. 196

3 further vessels
Type OBC-25

Engine
Power

Diameter
Grim-Wheel

Increase of
efficiency
%

Delivery

1980
Conversion
4/1983

10

%

Newbuilding
11/1983

9

%

Newbuilding
12/1983

6,70 m

II

%

Conversion
12/1983

8.160 kW

6,70 m

II

%

Conversion
2/1984

C. Ahrenkiel

8.160 kW

6,70 m

II

%

Newbuilding
5/1984

HDW
Yard No. 200.
201. 190

C. Ahrenkiel

8.160 kW

6.70 m

II

%

Newbuilding
1984,
3/1985

2 further vessels
Type OBC-25

HDW
Yard No. 172, 190

J. Wesch

8.160 kW

6,70 m

II

%

Conversion
1984

3 Container Vessels
MS 'Heicon'
MS 'Marcon'

Bremer Vulkan
Yard No. 1038
Yard No. 1039
Yard No. 1045

Hayo Janssen
11.100 kW

6,90 m

7.5 %
7.5 %
12,5 % * )

4 Multi Purpose
Cargo Vessels

Busumer-Werft
Yard No. 2023-2026

Kpt. J. Petersen
Kpt. K. Tom Wörden

1.470 kW

3,20 m
VP-Propeller

9

%

Reeder-Forschungs
gemeinschaft

1.590 kW

3,40 m
VP-Pro
peller

5

%

ES 'Valdivia'
Research Vessel

Newbuilding
1984
1984
1985
Newbuilding
1984/85

2 Cargo Vessels
MS 'Karthago'
MS 'Estadipper'

Sietas
Yard No. 821
Yard No. 835

T rans-Este-Schifffahrt, Hamburg

3.970 kW

3,90 m

Sept. 1984
Oct. 1984

1 Cargo Vessel

Neptunwerft, Rostock
Yard No. 452

Eureka

6.600 kW

5,60 m

Nov. 1984

1 Container Vessel

Bremer Vulkan
Yard No. 1046

11.100 kW

6,90 m

1 Type OBC-25

HDW
Yard No.

8.160 kW

6,70 m

1 Container Vessel

Bremer Vulkan
Yard No. 1079

11.100 kW

6,90 m

2 Reefer Vessels
MS 'Reefer Cape'
MS 'Reefer Sea’

HDW

1.324 kW
1.324 kW

3.20 m
3.20 m

C. Ahrenkiel

Shipping Co. Ltd
Reefer-Cape
Reefer-Sea

7.5

%

Jan. 1985

%

Newbuilding
1985

7,5 %

Newbuilding
1985

II

Conversion
Apr./May
1985

*) with asymmetrical sternframes
**) with Harmstorf HDF-System

fects’ zullen zijn van d it t o t nu to e m argi
nale verschijnsel.
- Indien de ruim te van het schroefraam
zich leent v o o r de toepassing van het
vane wheel, kan een g ro te langzaam
draaiende schroef een interessant a lte r
natief zijn. H e t hierm ee gemoeide ver-
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schil in kapitaalinvestering en te behalen
rendem entsverbetering
zal
daarbij
doorslaggevend zijn v o o r de uiteinde
lijke keuze.

Nabeschouwing
Elk schip dat beschikt o ve r de benodigde

ru im te w elke noodzakelijk is v o o r het aan
brengen van het vane w heel en waarvan
het schroefassysteem de additionele belas
ting kan verdragen, zou in principe uitge
rust kunnen w orden m e t een vane wheel.
Echter, hoe interessant een nieuwe vinding
vanuit technisch o ogpunt o o k mag zijn, het
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w o rd t pas succesvol wanneer het ook van
u it economisch oogpunt attractief blijkt. In
het geval van het vane wheel zijn er twee
invalshoeken van waaruit men de economi
sche mogelijkheden kan benaderen:
- bij nieuwbouw, als een volledig geïnte
greerd onderdeel van de gehele voortstuwingsinstallatie en
- bij ’re tro fittin g ’ toepassingen.
In het eerste geval zal men de economische
haalbaarheid moeten afwegen tegen overi
ge besparingsalternatieven en de vraag in
hoeverre de investeringskosten van het
vane wheel gecompenseerd zullen worden
d o o r verwachte reducties in bedrijfskos
ten. Een en ander zal echter per nieuwbouw-project apart bekeken moeten
worden. In het tweede geval is het makke
lijker te beoordelen in hoeverre het vane
wheel een economische bijdrage levert.
Immers, bij 're tro fittin g ' gaat men van een
bestaande situatie uit en bestaat bijvoor
beeld niet o f nauwelijks de mogelijkheid
bijkomende besparingen te verkrijgen via
de voortstuwingsinstallatie zonder daarbij
hoge investeringen te moeten doen. De
investeringskosten van het vane wheel zul
len dus binnen redelijke tijd moeten w o r
den terugverdiend door het verhoogde
voortstuwingsrendement o f vermindering
in brandstofkosten. Afhankelijk van de ge
wenste diam etergrootte kost het vane
wheel DM 100.000 to t DM600.000. Bij
een besparing van 10% op de brandstof
kosten zullen de investeringskosten van
het vane wheel bij de huidige brandstofprij
zen binnen een jaar kunnen worden terug
verdiend [2, 12],
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B U R E A U V E R IT A S
P U B L IC A T IO N S
H o w to build vibration free p ro
pulsion plants and ships
T e c h n ica l P a p e r 85/7
by G. C. Volcy
This paper was read at the first China Japan
Vibration Joint Conference (CJVJC '84)
held in Shanghai. It presents a short analysis
o f the past developments in ships and
marine engine building, showing the
reasons for previously encountered se
rious damages to propulsion plants, namely
the incompatibility between stiffness of
line shafting and flexibility o f steel hull, and
also the forced type vibrations occurring
on ships due to the presence o f active and
passive forced vibration resonators.
Examples are given o f rational studies at
the project stage o f several series o f new
types o f ships, where the lessons drawn
from previous research has been adopted.
Ways and means to build vibration free
propulsion plants and ships are also pre
sented, adapting a blend of experience,
pragmatism and theory in order not to
hamper the technological sequences o f the
production.
A ctual dynam ic behaviour and calcu
lated approach to stern tube w h ite
m e ta l bush
T e c h n ica l P a p e r 85/8
by R. Ville
This paper presents the results and subse
quent conclusions o f the investigations
performed on a real shaft, equipped w ith
propeller, w hite metal stern tube bush, and
tw o intermediate bearings, installed in the
Laboratory o f D elft University of
Technology.
The following subjects are dealt with:
- Description o f testing rig w ith measur
ing equipment.
- Description o f the strategy of different
calculations.
• Static stiffness o f the involved struc
ture (shafting and supports).
• Static stiffness o f w hite metal.
• Pressure distribution and stiffness of
oil film.
• Dynamic behaviour o f the bearing Correlation between calculations
and measurements o f displacements,
natural frequencies, mode-forms and
damping, and this fo r different align
ment conditions.
Copies are available from Bureau Veritas.
Coolsingel 75, 3012 A D Rotterdam, tel.
010-119733.
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VERZEKERINGSRISICO S
EN SCHEEPSBOUW
door ing. A. J. Boes*
Aan het uitvoeren van scheepsnieuwbouw- en reparatiewerkzaamheden zijn
vrij veel risico's verbonden. Men denke
bijvoorbeeld aan het koelschip 'Atlantic'
dat tijdens de dwarsscheepse tew aterla
ting enige jaren geleden kapseisde. V o o r
dat het schip door de w erf werd overge
dragen, werd men ook nog geconfron
teerd met een forse brand aan boord. Voor
de verzekeraars van de desbetreffende
werf, roept de naam van dit schip nog
steeds rillingen over de rug op.
Scheepswerven plegen uiteraard de be
langrijkste risico’s die hun voortbestaan
kunnen bedreigen te verzekeren. H et be
langrijkste 'risico', namelijk het niet op tijd
boeken van (winstgevende) opdrachten is
echter onverzekerbaar. Dat valt onder het
hoofdstuk 'ondernemersrisico’s'. Aan het
al dan niet verzekeren van bepaalde risico’s
dienen een aantal overwegingen ten
grondslag te liggen. In het navolgende zul
len een aantal van die overwegingen w o r
den toegelicht, alsmede enige uitgangs
punten die een rol spelen bij de bepaling
van de hoogte van de verzekeringspremie
en de keuze van de verschillende verzeke
ringsmogelijkheden.
H et koelschip 'Atlantic' (foto A. J. Boes).
M ateriële brand verzekering
N iet alleen schepen kunnen tijdens bouw
en reparatiewerkzaamheden door brand
schade oplopen, wat meestal onder de
aanbouw- o f reparatieverzekering is ge
dekt. O ok de gebouwen en inventaris van
de w erf kunnen door brand beschadigd
worden. Evenals elders gebruikelijk, is het
verstandig hiervoor een brandverzekering
af te sluiten. O m problemen na een brand
tijdens de schade-afwikkeling te voorko
men, is het altijd aan te bevelen om door
een onafhankelijke deskundige een waarde-taxatie te laten uitvoeren. D it om te
voorkomen dat men geconfronteerd kan
worden met 'onderverzekering', zodat
een lagere schade-uitkering u it de bus
komt dan de feitelijke schade. Om zo’n
taxatie erkend te krijgen, dient d it te ge
schieden door een beëdigde taxateur, niet
in dienst van de verzekeringsmaatschappij
of de verzekeringsmakelaar (zoals om 
schreven in het W etboek van Koophandel
art. 275). Uiteraard dienen de verzekerde
bedragen te worden aangepast aan die
taxaties.
* Technisch adviseur BLOM & VAN DER AA
B.V., Amsterdam
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Wanneer de gebouwen op een werfcomplex gevoelig zijn voor stormschades
(meestal het geval), waarbij zich in de ge
bouwen kwetsbare en dure machines be
vinden, is een storm- en waterschadeverzekering aan te bevelen als uitbreiding op
de brandverzekering. Afzonderlijk geslo
ten storm- en waterschadeverzekeringen
komen meestal duurder u it dan wanneer
ze in combinatie met de brandverzekering
worden ondergebracht.
Indien zich voor 'derden' attractieve goe
deren op de w e rf bevinden die een aan
zienlijke waarde vertegenwoordigen, kan
het verstandig zijn ook het diefstalrisico te
verzekeren. In de aanbouwverzekering is
hiervoor overigens, voor zover het onder
delen van een verzekerd schip betreft,
meestal een dekking aanwezig. Maar ook
werfeigendommen kunnen ontvreemd
worden. Veelal dient echter dan wel
'braakschade' aangetoond te worden. In de
gehanteerde ’uitgebreide voorwaarden’ is
bijvoorbeeld ook meestal het 'vandalisme
risico’ opgenomen.
De hoogte van de verzekeringspremie is
onder andere afhankelijk van de bouwaard
van de verzekerde gebouwen en van de

activiteiten die daarin worden ontplooid.
Zo zal in het algemeen de brandverzekeringspremie voor een las- en scheepsbouwhal (evenals met betrekking to t de
inventaris) lager liggen dan voor een hal
waarin machinale houtbewerkingen w o r
den uitgevoerd, eventueel gecombineerd
met lakspuiten. Wanneer dergelijke activi
teiten in één gebouwencomplex plaats vin
den, zal de aanwezigheid van een brand
muur tussen 'brandgevaarlijke' en minder
brandgevaarlijke activiteiten de premiehoogte gunstig beïnvloeden. Dat geldt bij
voorbeeld ook voor de aanwezigheid van
blusmiddelen en een bedrijfsbrandweer.
(Brand)bedrijfsschadeverzekering
In het ene geval zullen na een brand alweer
vrij snel de scheepsbouwactiviteiten nor
maal kunnen worden voortgezet. Veel
scheepsbouwwerkzaamheden
kunnen
desnoods in de open lucht of in een tijdelij
ke behuizing worden uitgevoerd. In die
gevallen zal de gevolgschade nog wel mee
kunnen vallen. In andere situaties, bijvoor
beeld waar men afhankelijk is van geavan
ceerde technische apparatuur, zoals com
putergestuurde platensnijmachines en
79

De coaster 'V lo tte r' tijdens reparatie van een schadevar/ng (foto A . ). Boes).
grote afbouwhallen, kan een brand ernsti
ge stagnatie veroorzaken. Wanneer bij
voorbeeld een brand een grote machinale
houtbewerking in open verbinding met de
afbouwhal van een grote jachtwerf vernie
tigt, zal dit een catastrofale gevolgschade
kunnen veroorzaken. Dat is zeker het ge
val, wanneer de orderportefeuille voor
zo’n twee jaar is gevuld, wat in die sector
nogal eens het geval is.
De financiële gevolgen van zo’n calamiteit
zijn verzekerbaar via een zogenaamde
brandbedrijfsschadeverzekering, die ge
durende een bepaalde tijd (meestal 52 w e
ken maximaal) de vaste kosten en de ge
budgetteerde winst uitkeert. Dat kan ook
het geval zijn bij een storm- o f waterscha
de. Overigens: waterschade als gevolg van
overstromingen van rivieren en dergelijke
vallen in het algemeen niet onder de verzekeringsdekking. De verzekeringspremie is
meestal afgeleid van de (materiële) brandpremie.
Sommige machines zoals de reeds ge
noemde snijmachines, numeriek be
stuurde draaibanken en C AD /C AM ontwerpapparatuur, kunnen door een storing
veel stagnatie en extra kosten veroorza
ken. O ok dit aspect w o rd t vaak verzekerd.
W e rk m a te rie e l
Kranen, (reparatie)hellingen, vaste en d rij
vende droogdokken lopen het risico om
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schade op te lopen. Zo zijn werfkranen
nogal eens gevoelig voor stormschade,
aanvaringsrisico’s en 'eigen gebreken’.
Veelal verzekert men deze op de vo or
waarden van ’landmaterialenverzekeringen’ (in verzekeringsjargon 'B-18 ’ en ’B19’). Deze verzekering heeft een 'all risks’
karakter, waarbij 'alle van buiten komende
onheilen’ onder de polisdekking vallen, zo
als brand, storm en aanvaring. Bij nieuwere
kranen vallen ook de schades als gevolg van
eigen (mechanische) defecten onder de
dekking. D it noemt men dan het ’eigen
gebrek’ (zoals bijvoorbeeld een asbreuk).
Indien men het 'eigen gebrek’ niet meever
zekert, valt alleen de materiële gevolg
schade van zo’n 'eigen gebrek’ onder de
dekking. In zo’n geval w o rd t de schade aan
de as niet uitgekeerd, maar wel de schade
aan de kraan die het gevolg is van zo’n
asbreuk.
De premie is onder andere afhankelijk van
het type kraan (waarde, ouderdom, mo
biel, vast opgesteld o f rijdend op spoorsta
ven) en het gewenste eigen risico.
O p dezelfde voorwaarden als kranen, ver
zekert men bijvoorbeeld ook gegraven
dokken, wanneer ze gevoelig zijn voor
aanvaringsschades en m et name dokdeuren. Reparatiedwarshellingen zijn vaak ge
voelig voor drijvende voorwerpen in de
haven. Deze hebben de onhebbelijkheid
soms in het Herwerk terecht te komen of

achter de wielen van een hellingwagen.
Forse schades kunnen daar u it v o o rt
komen.
Drijvende dokken verzekert men meestal
op basis van binnenvaart-cascovoorwaarden. Verzekeringstechnisch beschouwt
men ze als schepen. De verzekeringspre
mie w o rd t onder andere beïnvloed door
de ouderdom, de waarde en de al dan niet
periodiek door een deskundige uitgevoer
de keuringen en een daarbij afgegeven (gel
dig) certificaat.
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
Aangezien op werven met zwaar m ateri
eel w o rd t omgegaan, is de kans op schade
of letsel niet denkbeeldig. Gerechtelijk kan
een werfeigenaar veroordeeld worden
om een door zijn personeel veroorzaakte
schade te vergoeden. Dat kan materiële
schade zijn o f letselschade. Meestal verze
keren werven zich tegen dat risico. De
verzekeringspremie is onder andere afhan
kelijk van het aantal personeelsleden, de
jaaromzet en de gehanteerde voorwaar
den waarop nieuwbouw- en reparatieopdrachten worden aangenomen. Bij de af
gesloten Aansprakelijkheidsverzekering
voor Bedrijven kan worden opgenomen
dat verzekerde incidenteel mag afwijken
van de gehanteerde ’algemene voorwaar
den’ en de daarmee samenhangende verzeSenW 53STE jAARG AN G NR 5
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oilhydraulics
cylinders powerunits systems
H ycom B.V., Postbus 1079 7301 BH

A P E L D O O R N , telefoon 055 - 41 52 33, telex 36372

CONSTRUCTIE,
APPARATENBOUW ONDER KEUR
PLAAT- EN LEIDINGWERK-LUCHTKANALEN

K. en W. A. v. Rooijen B.V.
L. J. Costerstraat 3
3261 LH O ud-Beijerland
Telefoon 01860-18277/18730
Telex 22495

LASWERK KEUR T-Ü-V STOOMWEZEN

dockside arms
saving docking time,
cost-cutting equipment for
cleaning and painting ship
hulls

diesel engine spares
original spares fo r main
and auxiliary engines.
Stork, Sulzer and GMT-Fiat

reconditioning
high quality reconditioning
of all engine parts ....Piston
heads-exhaust valves-cylinder covers and bearings.

Aquamarin® oily
water separators
no filtercartridges,
fully automatic,
approved conform
Imco resolution
A 393 and A 444.

steering gear
Stork-Jaffa steering gear
meets all specifications
and requirements

Fast® sewage
treatment systems
capacity 5-580 persons
USCG-certified

Stork Services

Y o u r p a rtn e r fo r m a rin e e q u ip m e n t and m a in te n a n ce
24 ho urs a d ay service
Head Office,
P.O. Box 2013, 7550 CA Hengelo
Tel. (074) 45 43 21, Telex 44324 msto nl

Rotterdam,
Tel. (010) 29 51 88,
Telex 28078 stsr
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earo-blasi bu
S ta a ls tra le n
en
K o n s e rv e re n

de rijksoverheid vraagt

De rijksoverheid wil meer vrouwen in dienst
nemen. Daarom worden vooral ook zij uitgenodigd
te solliciteren.

Twee volautom atische straal- en
verfinstallaties zorgen in dit hyperm oderne
bedrijf voor de vereiste kw aliteit en
snelle levering.

medewerker (v/m)
kwaliteitszorg

EURO-BLAST

vac.nr. 6-4352/1449
W erpstralen afm etingen 2,10 x 0,45 m
en 4,20 x 0,20 m

Ministerie van Defensie
Rijkswerf, stafafdeling Werktuigbouwkunde

Cabinestralen afm eting 24 x 6 x 6 m
Maximum gew icht 15 ton

De Rijkswerf te Den Helder geeft onderhoud aan schepen
van de Koninklijke Marine en telt omstreeks 1800
burgerpersoneelsleden

Mobiele installaties
't aanbrengen van alle coatings
Tel. 085-629002 - Telex 45738
Postbus 505 - 6800 AM Arnhem
Leemansweg 1

Functie-informatie: onderzoeken van het functioneren van
het kwaliteitszorg- en kwaliteitsbeheersingssysteem; in
overleg vaststellen van eisen waaraan produkten en
onderhoudsprocessen dienen te voldoen; invoeren van
voorschriften in de bedrijfsvoering; onderzoeken van
kwaliteitsproblemen en klachten, alsmede het ontwerpen
en invoeren van corrigerende maatregelen; onderzoeken en
kwantificeren van de resultaten van de getroffen
maatregelen; deelnemen aan in- en externe
kwaliteitszorgevaluaties.

arabon

Vereist: diploma HTS W, dan wel een hieraan
gelijkwaardige combinatie van opleiding en ervaring; goede
contactuele eigenschappen; bereidheid tot het volgen van
voortgezette functiegerichte opleidingen/cursussen;
kandidaten met ervaring in het betrokken vakgebied
genieten de voorkeur.
Standplaats: Den Helder.
Salaris: max. f4 7 0 5 , per maand.
Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de
selectieprocedure.
Tel. inlichtingen over de functie worden verstrekt door de
heer H.S. van der Blom, plv. chef staf werktuigbouw, en
om trent de selectieprocedure door de heer J. Vermeij,
personeelsconsulent, onder nr. (02230) 1 12 34, tst. 2413
resp. 3192.
Sollicitaties inzenden voor 4 april 1986.

De volledige w erkw eek is 38 uur.
Bovengenoemde (bruto)salarissen zijn in het algemeen
afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring en zijn
exclusief 7 72% vakantie-uitkering.
Schriftelijke sollicitaties, indien niet anders
aangegeven, onder vermelding van het bij de gewenste
functie genoemde vacaturenummer (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
Mauritslaan 1. Corr. adres: Postbus 20013,
2500 EA 's-Gravenhage.
Een mededeling van ontvangst van uw sollicitatiebrief
wordt 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 gehete wereld,
wikkelen (procédé Ayrodev),
toelevering en onderhoud,
nieuwbouw.

a

de hoop groenpol
■ ■ elektrische scheepsinstallaties
a

De H o o p G roe n p o l R o tte rd a m bv. W illin g e s tra a t 8.
te le fo o n (010) 29 52 00. telex 28220
lid van ISES

keringsconsequenties. D it noemt men wel
de ’coulance clausule’.
In het algemeen is in een dergelijke verze
kering uitgesloten: schade aan schepen in
aanbouw o f in reparatie, veroorzaakt door
het werfpersoneel. Aansprakelijkheidsverzekeraars stellen in het algemeen dat zij
geen schade-uitkeringen doen m et be
trekking to t zaken die de verzekerde 'on
der zijn beheer’ heeft (bij een werf: dus in
aanbouw zijnde o f te repareren schepen).
Dat noemen verzekeraars 'opzicht'. Die
risico’s moeten dus afzonderlijk verzekerd
worden.
Scheepsaanbouw-, re p ara tie- en
g arantieverzekeringen
T ot de belangrijkste verzekeringen in de
scheepsbouwsector behoren bovenge
noemde verzekeringsdekkingen. Hierbij
zijn vrij veel verschillende aspecten te on
derkennen.
De verzekering van een in aanbouw zijnd
schip heeft in het algemeen een 'all risks’
karakter. Dat is met name het geval wan
neer de 'Nederlandse Beurscascopolis
voor Aanbouw 1947' w o rd t gehanteerd.
Onder de dekking vallen ook bijvoorbeeld
schades aan scheepsonderdelen, vervaar
digd door 'onderaannemers’, tijdens het
transport naar de w e rf en meestal even
eens schades die zich voordoen tijdens de
bouw van secties door onderaannemers.
Tegenwoordig besteden werven die
bouwopdrachten contracteren, de cascobouw vaak u it aan andere bedrijven. Verze
keringstechnisch is het aan te bevelen dat
de w e rf die het bouwcontract afsluit, ook
de cascobouw meeverzekert. Schades die
het casco tijdens de bouw ervan oploopt,
kunnen pas worden geconstateerd tijdens
de afbouw op de w e rf die de bouw con
tracteerde. D it kan aanzienlijke proble
men opleveren bij de schaderegeling indien
de cascobouw bij de onderaannemer af
zonderlijk is verzekerd.
Overigens: veelal b lijkt dat de verzeke
ringspremie voor de totale bouw van een
schip lager uitvalt, dan wanneer de casco
bouw en de afbouw afzonderlijk worden
verzekerd.
Onder de dekking van een aanbouwverzekering vallen in het algemeen ook risico’s,
samenhangend met de tewaterlating en de
proefvaart(en). De dekking eindigt wan
neer het schip door de w e rf aan de op
drachtgever is overgedragen. De verzeke
ringspremie w o rd t bij de bouw van kleine
re vaartuigen (die veelal in seriebouw ge
schiedt) bepaald aan de hand van de jaarom
zet van de werf. Bij grotere schepen zijn de
bouwtijd van het schip, het scheepstype en
de contractwaarde medebepalend vo or de
hoogte van de premie. Z o zal de aanbouwverzekeringspremie vo or een eenvoudige
coaster naar verhouding lager uitvallen dan
voor een gecompliceerde gastanker.
Hoewel bij de reparatie van schepen vaak
dezelfde verzekeringscondities worden
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H et beruchte kraantje van de 'Nedlloyd H oorn Sommige kleine oorzaken kunnen grote
gevolgen hebben. Z o veroorzaakte het hierbij afgebeelde afsluitertje, dat past in de palm
van een hand, de grootste materiële schade uit de RSV-historie.
H et afsluitertje was gem onteerd op een brandstoftank boven in de machinekamer van het
in 1977gebouwde containerschip 'Nedlloyd H o o rn '. Men had d it kraantje na het afpersen
van de tank vergeten te verwijderen en bovendien open laten staan. Bij het overpompen
van brandstof spoot uit het kraantje een straal olie, precies op de hete afvoer van een
eronder draaiende hulpmotor. D it veroorzaakte een brandschade van ongeveer ƒ 100
miljoen, waarvoor de verzekeraars van deze w e rf opdraaiden. H et evenement was
gedekt op de aanbouwpolis, afgesloten door de w e rf (foto A. J. Boes).
gehanteerd als bij nieuwbouw, zijn er bij de
toepassing van die condities tamelijk grote
afwijkingen aan te geven. Een vrij groot
aantal werven verzekert de reparatie-activiteiten op basis van 'shiprepairers liability’
(werfaansprakelijkheidscondities), verw ij
zend naar de CEBOSINE-voorwaarden.
Daarbij w o rd t aansprakelijkheid voor
schade aan te repareren schepen afgewe
zen. De eigenaars van de schepen moeten
eventuele schade vergoed zien te krijgen
via de eigen (vaar)verzekering van het
schip, waarbij de eigenaar dan opdraait
voor het eigen risico dat in zijn polis is
opgenomen. Verder loopt hij de kans door
zo'n schadeclaim het volgende jaar meer
premie te moeten betalen.
Overigens kan een rechter bij grove schuld
door de werf, de CEBOSINE-voorwaar
den te r zijde stellen, waardoor de w erf
toch voor de schade opdraait. Die kan die
schade dan w eer verhalen op zijn verzeke
ring.
Werven die afhankelijk zijn van grote klan
ten (of klanten die de CEBOSINE-voor
waarden niet accepteren) sluiten een
'werfverzekering' af waarbij alle schade
onder de dekking valt die kan plaatsvinden

aan boord van de reparatieschepen op de
werf.
Bepalend voor de premie is onder andere
de maximale contractwaarde van de per
schip uitgevoerde reparatie- en verbou
wingswerkzaamheden, de jaaromzet in die
sector en de maximale waarde van de te
repareren schepen. Deze moet voldoende
zijn om een 'total loss' te kunnen dekken.
Bij de bouw o f verbouw van gecompliceer
de schepen, sluiten werven incidenteel ga
rantieverzekeringen af.
Afhankelijk van het type bedrijf worden
nog andere verzekeringen afgesloten. Dat
zijn bijvoorbeeld ziekte-, ongevallen-, ar
beidsongeschiktheids- en pensioenverzekeringen. O ok collectieve autoverzeke
ringen komen vrij vaak voor.
Wanneer in de bouwcontracten niet is
overeengekomen dat de betalingstermij
nen vóórlopen op de bouwplanning, sluit
men nogal eens een debiteurenverzeke
ring af om het betalingsrisico in te dammen.
Bij exportopdrachten kunnen kredietverzekering en de verstrekking van 'p e rfo r
mance bonds’ een belangrijke rol spelen.
U it het voorgaande moge blijken dat ook
op het verzekeringsgebied de ene w e rf
sterk afwijkt van de andere!
8!

M ER W E D E VALVES & FITTINGS

O p 23 januari j.l. werd bij de B.V. Scheeps
w e rf en Machinefabriek ’De Merwede’ te
Hardinxveld-Giessendam, een nieuwe ma
chinale produktenhal geopend door de
v o o rz itte r van de Industriële Raad voor de
Oceanologie (IRO) Mr. C. van Veen.
De machinefabriek van De Merwede heeft
zich de laatste jaren toegelegd op het ver
vaardigen van afsluiters en appendages, een
afdeling die nu 'Merwede Valves & Fittings'
heet.
De afdeling hield zich in eerste instantie
bezig met het vervaardigen van standaardprodukten.
De laatste 10 jaar is echter gebleken dat er
een duidelijke behoefte kwam aan een fa
brikant, die op korte term ijn, hogedruk
afsluiters, flenzen, fittingen en andere on
derdelen kan produceren die door ande
ren slechts met lange levertijden konden
worden vervaardigd.
Doordat men op d it marktgebied ope
reert, is het wel aanpassen aan de wensen
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van de afnemer, een eerste vereiste. Naast
hoog technische kw aliteit staat voorop dat
ook de problemen van de klant moeten
worden opgelost. Bij de Merwede Valves
& Fittings w o rd t duidelijk dienstverlenend
gew erkt, en niet alleen in de werkplaats
maar ook bij het maken van de certificaten,
transport enz. Vooral bij orders voor de
export, die zeer aanzienlijk zijn, speelt d it
een belangrijke rol.
Het moderne machinepark, waaronder
met C N C uitgeruste machines, de daarbij
behorende organisatie en vaklieden, heb
ben ertoe bijgedragen dat er een goede
reputatie en deskundigheid zijn opge
bouwd, voor de produktie van hoge drukafsluiters, fittingen, flenzen en andere on
derdelen uit de meest bijzondere materi
alen.
Het zijn deze produkten die elders moeil ijk
o f in 't geheel niet geleverd kunnen w o r
den en veelal hun toepassing vinden in de
petrochemie, olie en aardgasverwerking
en de nucleaire industrie.

Materialen als roestvrijstaal, hastelloy, du
plex, SMO 254 enz., die bij de bewerking
speciale zorg en kennis vereisen, leveren
geen moeilijkheden op.
O ok in de ontwerpafdeling worden nieu
we ontwerpen gemaakt om aan alle gespe
cialiseerde eisen te kunnen voldoen.
Aangezien Merwede Valves & Fittings zeer
'klantgericht' w e rk t heeft het bedrijf zich
aangepast aan de steeds hoger wordende
kwaliteits- en leveringseisen. Er w o rd t in
middels gew erkt met een door Veritec
opgestelde Quality Assurance Manual.
Met de ingebruikneming van de nieuwe
produktieruim te ( 1500 m2) is ook het ma
chinepark zeer uitgebreid en w o rd t inge
speeld op de vraag naar steeds snellere
leveringen. De totale investering bedraagt
ongeveer 3 miljoen gulden. Een deel hier
van is benut voor nieuwe kantoren, teken
kamer en een kantine.

De nieuwe Machinale-produktenhal
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Technische
informatie

Geïnteresseerden kunnen contact opne
men met: ir. J. H. van der Veen, directeur
van het NCC, tel. 010-135902.

Agenda
Ports, T ra n s p o rt & E quipm ent ’86
Van 15 to t 18 april l9 8 6 w o rd tin h e tA h o y
Complex in Rotterdam de internationale
beurs, Ports, Transport en Equipment ge
houden.
Het is een unieke beurs waar de trans
portw ereld samenkomt en een vo o rtre f
felijke mogelijkheid om de samenhang tus
sen de diverse transportsystemen, de lo
gistiek en de snelle ontwikkelingen op het
gebied van equipment te ontdekken. De
uitgebreide presentaties van vele onder
nemingen, havensteden en diverse instel
lingen zijn belangrijk voor de ondernemer
die zich met transport bezighoudt.
Informatie over deze beurs is te verkrijgen
b ij: Ahoy’ Rotterdam, Zuiderparkweg 2030, 3084 BB Rotterdam, tel. 0 10 -8 12 122,
toestel 180.
Lips P ropeller Symposium
The 6th Ups Propeller Symposium w ill be
held from 14-16 May 1986.
The symposium theme is:
'Cost-effective Propulsion ’
Sixteen authors w ill present 11 papers.
A fte r each paper the audience is invited to
contribute to the presentation and ques
tion the author. Before, a visit to the Lips
plant is organised fo r interested partici
pants. After, a Brainwave Session w ill be
held: open discussion on subjects related to
the Symposium theme.
The event w ill take place in the congress
centre 'Koningshof in Veldhoven near
Eindhoven. In this congress centre, all facili
ties including room and restaurant
accommodation are available.
Further information may be obtained from
mr. F. Bult, Lips B.V., P. O. Box 6 ,5 150 BB
Drunen, tel. 04163-88441.
W orkshop ’M arine C orrosion’
Op 6 en 7 november 1986 zal het NCC en
de SMOZ in samenwerking met de 'W o r
king Party Marine C orrosion’ van de Euro
pese Federatie Corrosie een internationa
le Workshop organiseren.
Het thema luidt: Materials Selection and
Protection in Marine Structures. De be
doeling van deze workshop is om in een
beperkte groep van ± 50 deelnemers een
aantal onderwerpen in een open discussie
te behandelen.
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Recente ontw ikkelingen
in de m a ritie m e techniek
In het kader van het Post Academisch
Technisch Onderwijs (PATO) vindt een
tweedaagse cursus plaats op dinsdag 17 en
woensdag 18 juni 1986 in de aula van de TH
Delft.
Deze PATO cursus is bestemd voor inge
nieurs (T.H./H.T.S.) die betrokken zijn bij
de maritieme activiteiten in Nederland.
De opzet van de cursus is van algemene
aard en heeft betrekking op de disciplines
en de daarbij behorende activiteiten in de
maritieme industrie. De cursus is opgezet
in 4 blokken, waarin per blok drie samen
hangende onderwerpen in een halve dag
worden behandeld.
De cursus beoogt inzicht te verstrekken in
'the state o f the a rt' in de maritieme tech
niek, op het gebied van de operationele
activiteiten, transportsystemen, ontw erpondersteunende activiteiten, constructie
en produktie, maritieme werktuigkunde
en een aantal toepassingsgebieden zoals
b.v. scheepvaart, offshore en baggeren.
De kosten van de cursus bedragen bij vo o r
inschrijving per afzonderlijke dag ƒ 270,ó f ƒ 450 - voor de twee dagen.
Bij inschrijving na I mei 1986 worden deze
bedragen met resp. ƒ 4 0 - en ƒ 8 0 ,- ver
hoogd.
In de bedragen zijn begrepen de kosten van
het cursusdictaat, lunches, koffie en thee.
Inlichtingen bij TH D elft Maritieme Tech
niek, tel. 015-783590.

Tewaterlatingen
’Nayadic
Op 17 januari 1986 werd bij B.V. v.h.
Scheepswerven Gebr. van Diepen te W a
terhuizen het motorkoelschip 'Nayadic'
met goed gevolg te w ater gelaten.
Het schip is in aanbouw (bouwnr. 1025)
voor Seatrade Groningen B.V.
D it is het vijfde schip uit een serie van 6
identieke koelschepen welke alle worden
gebouwd onder klasse Lloyd’s Register o f
Shipping 4* 100 Al
LMC + RMC. Voor
verdere bijzonderheden verwijzen w ij
naar S & W No. 12 d.d. 14-6-85 pag. 2 11 en
No. 3 d.d. 7-2-’86 pag. 49.

W entellagers en hun toepassing
in de p ra k tijk
Van FAG ontvingen wij twee goedver
zorgde boekwerken in de Nederlandse
taal, die doelbewust voor gebruik op de
constructieafdeling samengesteld zijn.
Het standaardprogramma, dat de kern van
het leveringsprogramma weergeeft, is zo
opgebouwd, dat de constructeur er het
grootste deel van alle lageringsproblemen
mee oplossen kan.
Duidelijk aangegeven w ordt, welke lageruitvoeringen regelmatig in serie gefabri
ceerd worden, zodat de constructeur ook
deze dimensie in zijn keuze meenemen kan,
waardoor jarenlange levering gewaar
borgd w ordt.
Het omvangrijke programma omvat alle
soorten wentellagers, kogelbussen, lager
huizen en toebehoren, die overzichtelijk
gerangschikt zijn.
In het aanhangsel ten slotte w o rd t duide
lijk, dat FAG zeker als universalist geken
m erkt kan worden.
H et tweede boekwerk, dat met het stan
daardprogramma als het ware een eenheid
vorm t, gaat aan de hand van I 38 constructie-voorbeelden in op de praktijk. Bij ver
schillende machines, voertuigen en appara
ten w o rd t-n a een korte om schrijving-op
het lagerteehnische probleem ingegaan en
de lagerkeuze toegelicht. Per voorbeeld
verduidelijkt een tekening de plaatsing van
de lagers, te rw ijl ook aandacht aan bewerkingstoleranties, lagerspeling, smering en
afdichting geschonken w ordt.
Voor meer informatie;
FAG Nederland B.V.
Postbus I 1039
3004 EA ROTTERDAM
tel.nr. 010-374011
C ode of safe use o f electricity
under w a te r
A new code o f practice which provides
expert guidance to everyone concerned
w ith the use o f electricity under water,
including designers, manufacturers and us
ers, has been published by the UK Associa
tion o f Offshore Diving Contractors
(AO D C ).
'Code o f Practice fo r the Safe Use of
Electricity Under W a te r’ is based on a UK
Department o f Energy document pub
lished in 1982. It has been expanded to be
o f universal use in the industry and incorpo
rates the latest information available from
research projects and the experience of a
wide cross section o f interested organisa
tions.
These include the A O D C itself, the British
Adm iralty Research Establishment ex
perimental diving unit, the Department of
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Energy diving inspectorate and electrical
inspectorate, the marine directorate of the
Department of Transport, the Institution
of Electrical Engineers, D et norske Veritas
and the Norwegian Petroleum D irec
torate.
The code has been endorsed by the
Norwegian Petroleum Directorate, the
UK Departments o f Energy and Transport,
the Department o f Labour in Ireland, and
the Canada O il and Gas Lands Administra
tion as being suitable for underwater use.
The code deals w ith the various hazards
which may arise while using electricity
under water, including electric shock,
emission of toxic or explosive products
caused by the degradation of electrical
insulating material by heat, and ignition of
some gas mixtures by hot surfaces or
electrical arcs from faulty equipment or
switching devices.
It covers all types o f electrical use by, or in
support of, divers o r submersible pilots and
takes in some electrical equipment which,
although unrelated to the underwater
operation, could create a risk to the diver
o r pilot.
The code also considers the risks arising
from the environments encountered and
makes recommendations fo r the selection,
installation and maintenance o f electrical
apparatus.
The code is divided into three sections
dealing w ith an overview of the use o f
electricity in an underwater environment;
present day standards and practices for
installers and users; and guidance to the
system designer.
It is available from the Association of
Offshore Diving Contractors, 28/30 Little
Russell Street, London W C IA 2HN, price
£30.

(UPS)
W in c h /c u rre n t-m e te r system
aids offshore drilling decisions
A
combined
electric-winch/currentmeter system from Britain permits crucial
measurement-while-drilling (M W D ) in
formation to be gathered on offshore ex
ploration rigs, and thereby helps rig oper
ators comply w ith regulations which call
/or monitoring o f environmental data.
All mandatory parameters such as current
speed, current direction and depth of sen
sor are displayed on the winch control
panel, enabling the drilling superintendent
t o know the best times at which to spud in
the rig, when to deploy divers and subsea
inspection vehicles, when to run casing and
to help in assessing stresses on the marine
riser and drillstring.
The NBA Real-Time-Gathering package
has tw o subsystems. The underwater sect on is based on a direct-reading current
meter w ith 800 m o f armoured cable. The
m eter array has a 50 kg ballast weight, is
capable of being deployed to 700 metres
and gives accurate readings on the winch
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analogue display panel. It w ill measure cur
rent speeds of 0.05 to 3 m/s at accuracies of
± 2 % and direction through 360 degrees
w ith resolution o f 2.8% at an accuracy
within ±5% .
The winch conforms to US Coastguard and
other authorities' specifications fo r rigmounted electrical equipment and oper
ates on 208 V a.c. 60 Hz 3-phase w ith 20 A
maximum consumption. It is w aterproof to
IP66 (including slipring assembly) and has
an operating temperature range o f -20°
to +40°C. More information from: NBA
Controls Ltd, Invincible Road, Farnborough, Hants, England G U I4 7QG.
N e w w orld standard for electrical
installations on ships
A new standard covering electrical installa
tions in ships w ill soon be available from the
International Electrotechnical Commis
sion (IEC).
The new publication is part 203 o f a series
of standards which deals w ith system de
sign o f acoustic and optical signals of
electrical installations in ships, as well as
indications used in connection w ith the
safety of the passengers, crew, ship and her
installations.
The acoustic and optical signals and indica
tions are to be selected and installed to
guarantee unambiguous interpretation
under all conditions. This standard is not
intended to be used in connection w ith
acoustic and optical signals fo r navigational
purposes from ship to ship, or ship to
shore.
The IEC, the International Electrotechni
cal Commission, is the authority fo r w orld
standards in electrical and electronic en
gineering. The IEC is composed o f National
Committees in 42 countries formed to
represent in international discussions all
their national electrical and electronics in
terests, including manufacturers, users,
trade associations, the engineering profes
sion and government.
For more information: Lloyd’s Register o f
Shipping, P.O. Box 7 0 1, 3000 AS R otter
dam, tel 010-145088.

Diversen
D e Duitse handelsvloot
De Westduitse koopvaardijvloot bestond
op I januari 1986 u it 429 schepen onder
Duitse vlag met in totaal 4 ,4 15 miljoen b rt
en 6,206 miljoen dwt. D it betekent, dat in
het afgelopen jaar het aantal schepen gelijk
bleef, doch dat de brutotonnage met
643.000 b rt terugliep, voornamelijk als ge
volg van het vertrek van vijf grote tankers
uit de vloot.
Bovendien werden volgens opgave van het
Verband Deutscher Reeder (VDR) op I

januari van dit jaar 299 schepen met 3,388
miljoen b rt en 5,523 miljoen dwt, die onder
Duits management stonden of door Duits
kapitaal gecontroleerd werden, onder
vreemde vlag geëxploiteerd.
Het aandeel van de tankvaartsector in de
totale brutotonnage loopt reeds sinds
1982 terug en is in het afgelopen jaar met
6,9 procent naar 17,3 procent verminderd,
uitsluitend ten koste van de ruwe-olietankers.
De lijnvaart onderging m et een tonnageaandeel van 20,2 procent in het afgelopen
jaar qua tonnage en aantal schepen nauwe
lijks een wijziging.
In het jaar 1985 stelden de Duitse reders 34
nieuwbouweenheden met 283.000 b rt on
der Duitse vlag in dienst, tegenover in het
voorgaande jaar 40 schepen met 340.000
brt; 31 schepen van 258.000 b rt-o v e re e n komend met 91 procent - werden op
Duitse werven gebouwd, drie eenheden
met 25.000 b rt kwamen op buitenlandse
werven to t stand.
DS 4-2-’86.
P rod u ktcen tru m T N O
Minister Deetman van Onderwijs en W e
tenschappen heeft op 6 februari het Pro
duktcentrum T N O in D elft geopend.
Het T N O -instituut heeft ruime kennis in
huis op het gebied van de m icro-elektronica, industriële vormgeving en de fijnmechanica en kan een bijdrage leveren aan de
industriële vernieuwing. Een bedrijf dat
zijn produktenpakket vernieuwt of één of
meerdere produkten op de markt brengt,
is dan w eer in staat zijn omzet te verbe
teren.
Het Produktcentrum T N O (voorzetting
van het T N O -instituut Instrumentum)
ontw ikkelt met deze kennis produkten
voor kleine en middelgrote ondernemin
gen op het gebied van fijnmechanica, elek
tronica, kunststofverwerking, vormgeving
e.d. D oor de verhuizing naar de nieuw
bouw zal het instituut deze activiteiten
verder kunnen uitbouwen, daarbij inspe
lend op de in januari van dit jaar verschenen
strategienota van T N O , waarin w o rd t ge
steld dat o.a. het systematisch ontwerpen
en ontwikkelen van produkten versterkt
dient te worden.
O rd erp o sitie Scheepswerf
en M achinefabriek 'D e Liesbosch’
De directie van de Scheepswerf en Machi
nefabriek 'De Liesbosch’ heeft bekend ge
maakt, dat sedert begin 1986 het totaal aan
ontvangen orders de tw intig miljoen gul
den heeft overschreden. De uitvoering van
deze opdrachten voorziet de onderne
ming gedurende circa anderhalf jaar voor
een belangrijk deel van werk. Gezien de
wijziging in marktgerichtheid is besloten
de naam van het bedrijf te wijzigen in
‘Liesbosch Staal' B.V.
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Rent a yacht
n <n j de rijksoverheid
1 u Jvraagt
De rijksoverheid wil meer vrouwen in
dienst nemen. Daarom worden vooral
ook zij uitgenodigd te solliciteren.

h o o f d (v/m)
afdeling werktuigbouw, elektrische installaties
en elektronika
vac.nr. 6-4200/1449
M in isterie van V e rk e e r en W aterstaat
directoraat-generaal Scheepvaart en M aritiem e
Zaken, directie Nautische en Technische Zaken
F u n ctie-in fo rm a tie : geven van leiding aan
de Afdeling en de daaronder ressorterende
onderafdelingen W erktuigbouw, Elektrische
Installaties en Elektronica, bestaande uit 10
medewerkers; geven van beleidsadviezen en
voorbereiden resp. deelnem en aan nationaal
en internationaal overleg t.a.v. maritieme
voorschriften op genoem de vakgebieden;
adviseren en deelnem en aan overleg t.a.v.
opleidingen van zeevarenden, het mariene
m ilieu en research op m aritiem gebied.
Vereist: TH elektrotechniek of werktuigkunde;
ervaring in scheepsgebonden elektrotechniek
en elektronica; belangstelling voor m aritiem e
research; goede beheersing van een of meer
m oderne talen i.h.b. van de engelse taal;
goede redactionele vaardigheden en contac
tuele eigenschappen.
Standplaats: Rijswijk.
Salaris: max. f 8054,- per maand.

Smuggler 48 Targa Rio.
Swan 38 Special.
Standfast 40.
And several other yachts for
rent weekly or monthly.

Diving School
Students to Salvage & Diving,
Age 18-30, education by EEC and UN
grants international world wide
training.

Dan Salve Diving Ltd.
P.O. Box 1, 5985 Soby, Denmark

D. TOUW EXPERTISE- EN
INGENIEURSBUREAU B.V.
Wij zijn een scheeps- en werktuigkundig expertisebureau
met kantoren te Rotterdam en Haren (Gn).
Op ons kantoor te Rotterdam is plaats voor een

H TS-IN G EN IEU R (We)

Een psychologisch onderzoek m aakt deel uit
van de selectieprocedure.

die na een inwerkperiode zal worden belast met het zelf
standig verrichten van expertises en taxaties alsmede het
uitbrengen van schriftelijk rapport aan opdrachtgevers.

B ovengenoem d (b ruto) salaris is in h et
alg em een a fh a n k e lijk van le e ftijd , o p 
leiding en ervarin g en is exclu sief 7,5%
vak a n tie -u itk e rin g .

Wij denken voor deze verantwoordelijke functie aan iemand
van ca. 27 jaar die:

S c h riftelijke s o llic ita tie s o n d e r v erm eld in g
van h et va c a tu re n u m m e r (in lin k e rb o v e n 
h o ek van b rie f en e n v e lo p p e ) en uw huis
ad res m et p ostcod e, inzenden voor
21 m a a rt 1986 en ric h te n aan de Rijks
P sychologische D ien st, Postbus 20013,
25 0 0 EA 's-G ravenhage.
Een m ed ed elin g van o ntvangst van uw
so llic ita tie b rie f w o rd t u d oo r het M in is te rie
to e g e zo n d e n .

- enige jaren praktische ervaring bij een scheepswerf/ma
chinefabriek/rederij heeft opgedaan;
- over goede contactuele eigenschappen beschikt;
- de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
beheerst;
- over een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkings
vaardigheid beschikt.
Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de
selectie-procedure.
Uw schriftelijke sollicitatie, vergezeld van een curriculum
vitae, kunt U richten aan de directie van ons bureau
Meent 94, 3011 JP Rotterdam.
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M A R O tlip bv
de rijksoverheid vraagt
De rijksoverheid w il m eer vrouw en in dienst
nem en. D aarom w o rd en vooral ook zij
uitgenodigd te solliciteren.

werktuigkundig expert (v/m)
vac.nr. 6 -4 1 4 2 /1 4 4 9
M in isterie van V erk ee r en W a te rs ta a t
directoraat-generaal Scheepvaart en M aritiem e
Zaken
F u nctie-in fo rm atie: houden van inspecties aan
boord van schepen voor periodieke controles en
reparaties; to e zich t houden tijdens nieuw bouw ;
beoordelen van tekeningen en de hierbij
voorkom ende berekeningen, installaties op
w erktuigkundig gebied.
V ereist: volledig diplom a C als
scheepsw erktuigkundige; ten m inste 10 jaar vaartijd,
waarvan b.v.k. 1 jaar als h oo fdw erktuigkundige;
kennis van m oderne m otor- en stoom installaties.
B.v.k. recente ervaring in soortgelijke
werkzaam heden.

Marquip B.V. is een jonge, sterk expanderende
onderneming, die zich beweegt op het gebied van
de produktie en handel in scheepsbenodigdheden
voor luxe zeil- en motorjachten. De produktie, on
der de merknaam Rondal, met onder meer moder
ne CNC bestuurde machines, betreft voornamelijk
scheepsmasten, dekblokken en hydraulisch aan
gedreven rolfokinrichtingen. Naast de verkoop van
deze produkten voert de onderneming dealerschappen van een aantal toonaangevende buiten
landse produkten. Er wordt enthousiast en slag
vaardig gewerkt met een team van ca. 55 mede
werkers.
Door de groeiende vraag naar onze produkten in,
met name, het buitenland is ons bedrijf dermate
gegroeid dat de funktie vakant komt van

TECHNISCH
COMMERCIEEL
DIREKTEUR M/V

Standplaats: Rotterdam .
Salaris: max. f5 5 5 0 ,- per maand.
Een psychologisch onderzoek m aakt deel uit van de
selectieprocedure.
Tel. inlichtingen w orden verstrekt door de heer K J.
de Bode, onder nr. (070) 94 94 20.
S o llicitaties inzenden voor 21 m aart 1986.

De volled ig e w e rk w e e k is 38 uur.
Bovengenoem de (bruto)salarissen zijn in het
algem een a fh a n k elijk van le e ftijd , opleiding en
ervaring en zijn exclu sief 7V2% v akan tieuitkering.
S c h rifte lijke sollicitaties, indien n iet anders
aangegeven, onder verm elding van het bij de
g ew en ste fu n c tie genoem de vacatu ren u m m er (in
lin kerbo ven ho ek van b rief en enveloppe en voor
elke vacature een afzo n d erlijke b rief) en uw
huisadres m e t postcode, zenden aan de Rijks
Psychologische D ienst, Prins M auritslaan 1. Corr.
adres: Postbus 20013, 2500 EA 's-G ravenhage.
Een m ededeling van ontvangst van u w
s o llic ita tieb rief w o rd t u door h et d esb etreffen d e
m in isterie, de dienst o f instelling toegezonden.
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die de dagelijkse leiding over het bedrijf zal voe
ren en tezamen met de financieel direkteur verant
woording verschuldigd is aan de algemeen direk
teur.
Van de kandidaten verwachten wij:
• leeftijdsindikatie 35-45 jaar
• opleiding bij voorkeur op nivo T.H. of H.T.S.
• ruime ervaring op leidinggevend gebied in het
bedrijfsleven
• goede beheersing van de Engelse en Duitse
taal
• zeer goede contactuele eigenschappen
• voeren van een mensgericht management met
de nadruk op samenwerking
• bekendheid met de watersportbranche strekt tot
aanbeveling
• bereidheid om in of nabij Vollenhove te wonen
Een psychologisch onderzoek kan deel uitma
ken van de selectieprocedure

Schriftelijke solicitaties binnen 30 dagen te rich
ten aan de direktie van Marquip BV, Postbus
52, 8325 ZW Vollenhove.

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

Voorlopig p ro g ram m a van lezingen
en evenem enten in het seizoen
1985/1986
S em i-geïntegreerd of geïntegreerde
scheepsofficier
Inleiding en discussie o.l.v. j. den Arend,
directeur IH T N O 'Amsterdam’
di. 18 m rt. '86 Groningen
Bijzonder T ran sp o rt
door ir. R. L. Krabbendam. Transport advi
seur. Huisman-ltrec Rotterdam
wo. 19 m rt. ’86. Amsterdam.
O p e ratin g experiences w ith un
m anned m achinery spaces in ships
and fu tu re developm ents*
D oor mr. J. L. Buxton van Lloyd's Register
o f Shipping London
do. 20 mrt. '86 Rotterdam

H e t ankeren op diep w a te r
met film over de ’Berging van de M ont
Louis’
door L. J. de Graaf, Hoofd Naut.dienst Smit
Lloyd
do. 20 m rt. Vlissingen
Jaardiner
za. 12 apr. ’86 Vlissingen
I.M .O . V o o rs ch riften **
door Ir. W . A. Th. Bik van Nedlloyd Rederijdiensten
di.
15 apr.
'86
Groningen
wo. 16 apr.
'86
Amsterdam
do. 17 apr.
'86
Rotterdam
do. 24 apr.
'86
Vlissingen
A lgem ene ledenvergadering
wo. 23 apr. 1986 Harlingen

VERENIGINGSNIEUWS

In memoriam
Ir. T h . J. W . V A N L A M M E R E N
O p 15 februari 1986 overleed op 78-jarige
leeftijd te O isterw ijk de heer Ir. Th. J. W .
van Lammeren, oud-directeur van Lips
B.V. te Drunen.
De heer Van Lammeren was ridder in de
orde van Oranje Nassau, hij was bijna 29
jaar lid van onze vereniging.

Personalia
’M A R IN A H O Y ’
Afscheid P rof. Van Manen
T er gelegenheid van het afscheid van Prof.
Dr. Ir. J. D. V A N M ANEN als Algemeen
Directeur van het Maritiem Research Insti
tu u t Nederland w o rd t op donderdag 10
april 1986, van 09.00 uur to t 16.00 uur in
De Doelen te Rotterdam een dagbijeenkomst gehouden met als onderwerp:
SenW 53STE IAARGANG NR 5

NB
D it programma zal in de komende maan
den worden aangevuld en eventueel gew ij
zigd.
* Lezing in samenwerking m et de N ether
lands Branch van het Institute o f Marine
Engineers.
* * Lezingen in samenwerking met de Sec
tie Scheepstechniek van het Klvl en het
Scheepsbouwkundig Gezelschap W illiam
Froude’.
1. De lezingen in Groningen worden ge
houden in Café-Restaurant ’Boschhuis’,
Hereweg 95, Groningen, aanvang 20.00
uur.
2. De lezingen in Amsterdam worden ge
houden in het Instituut vo or Hoger
Technisch en Nautisch Onderwijs,
Schipluidenlaan 20, Amsterdam, aan
vang 17.30 uur.
3. De lezingen in Rotterdam worden ge
houden in de Kriterionzaal van het
Groothandelsgebouw,
Stationsplein
45, aanvang 20.00 uur.
Vooraf gezamenlijk aperitief en brood
maaltijd in de W ijnkelder, aanvang
18.00 uur (Deelname opgeven tel. 0 10762333).
4. De lezingen in Vlissingen worden ge
houden in het Maritiem H otel Britannia,
Boulevard Evertsen 244, aanvang 19.30
uur.

T O E K O M S T IG
M A R IT IE M
ON
DERZOEK
Hierbij zal in het bijzonder aandacht w o r
den besteed aan de toenemende rol van
- systeemkundig en operationeel denken
en
- informatica, mathematische simulaties
en computerberekeningen in het o n t
werpen van schepen, offshore-constructies en havens.
De opening van de dagbijeenkomst zal
verricht worden door DRS G. M. V. VAN
AARDENNE, minister van Economische
Zaken. Als vo orzitter van de dagbijeen
komst zal optreden Dr. Ir. M. W . C. OOSTERVELD, Algemeen D irecteur MARfN.
Het onderwerp w o rd t toegelicht door de
volgende inleiders uit het bedrijfsleven, de
overheid en MARIN:
- j. GROENENDIJK, V o o rzitte r Raad van
Bestuur Nedlloyd
- Ir.Th. ELZINGA, Hoofd Port and Traffic

Analysis, Divisie Maritieme Operaties
MARIN
- Ir. G. F. M. REMERY, Vice-President
Engineering, SBM
- Dr. Ir. G. van OORTMERSSEN, Hoofd
Research and Development Divisie
MARIN
- Ir.J. J. C. M. van DOOREM ALEN, Presi
dent Raad van Bestuur IHC-Holland
- Ir. E. H. E. NABBE, Hoofd afdeling
Scheepsbouw, KM
- Dr. Ir. P. van OOSSANEN, Hoofd D e
sign Research, Research and Develop
ment Divisie MARIN
De bijeenkomst zal worden besloten met
een slotwoord gericht to t Prof. Dr. Ir. J. D.
van Manen door: Ir. W . H. BROUWER,
V oorzitter Algemeen Bestuur MARIN.
Na afloop is er tijdens een receptie gele
genheid to t afscheid nemen van Prof. Dr. Ir.
J. D. van Manen en zijn echtgenote voor
deelnemers aan de dagbijeenkomst en an
dere genodigden.
Belangstellenden w o rd t verzocht telefo
nisch contact op te nemen m et m evrouw
M. Kellerman, 08370-93219.
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Ballotage
Voorgesteld v o o r het
G E W O O N L ID M A A T S C H A P :
T. BO O N
Bedrijfsleider Schepen en Offshore Croon
Electr. Techniek, R’dam
Berkendal 15, 3142 A A Maassluis
Voorgesteld door W . Clausing
Afdeling: Rotterdam
A. BRUININK
Hoofd commerciële zaken reparatie sche
pen en Offshore Croon Electr. Techniek,
Rotterdam
Kon. Wilhelminastraat 48, 3265 BK
Piershil
Voorgesteid door W . Clausing
Afdeling: Rotterdam
M. G O LD A N
Projectleider Bedr. ontw. scheepsbouw
Maritime & Industrial Technology B.V.,
Rotterdam
Koolmeesstraat 14, 2623 GS Delft
Voorgesteld door Prof. ir. S. Hengst
Afdeling: Rotterdam
R. DEN HAMER
Scheepsbouwkundig medewerker Diana
Yacht Design, Amstelveen
Nieuwe Uilenburgerstraat 17 D, 1011 LM
Amsterdam
Voorgesteld door J. K. van D ijk
Afdeling Amsterdam
H. H. HENCKE
Hoofd Inspectie Rotterdam Germanische
Lloyd, Nassaulaan 73, 3116 ET Schiedam
Voorgesteld door P. A. Luikenaar
Afdeling: Rotterdam

Drs. P. PLAISIER
Directeur Bolidt B.V. Alblasserdam
Dorpsstraat 53 C, 3342 H-I-Ambacht
Voorgesteid door H. A. Boer
Afdeling: Rotterdam

C. V A N DER Z O U W E N
Manager Radio Holland, Vlissingen
Berkenlaan 13, 4334 BS Middelburg
Voorgesteld door Ing. H. R. Rodenhuis
Afdeling: Zeeland

A. J. VAN ROIJ
Manager Measuring Department Techno
Diagnosis B.V., Vlaardingen
Poseidon 49, 3225 TH Heilevoetsluis
Voorgesteld door ir. P. Kloppenburg
Afdeling Rotterdam

Voorgesteld als
belangstellend lid
J. G. BOE RÉ
Hoofd schadeafdeling zeeschepen/binnen
vaart/veerboten enz. bij B.V. Nask
Tulpstraat 28, 9679 ER Scheemda
Voorgesteld door Ing. M. B. H. M. Hendriks
Afdeling: Groningen

H. SNOEK
SWTK bij Dammers en v.d. Heide, Rot
terdam
Nassaulaan 12, 3941 ED Doorn
Voorgesteld door W . Bakker
Afdeling: Amsterdam
G. V A N DER STARRE
Surveyor Bureau Veritas
't Zuden 26, 9351 LG Leek
Voorgesteld d oo r J. Verhek
Afdeling: Groningen
Ing. B. J. TYRRELL
Naval A rchitect A rclo w Engineering
46 Lower Main Street, A rclow Comp.
W icklow , Ireland
Voorgesteld door J. K. van D ijk
Afdeling Rotterdam
J. DE VRIES
Bedrijfsleider Reparatie schepen/Offshore
C roon Electrotechniek R’dam
Lindendreef 5, 3 137 CJ Vlaardingen
Voorgesteld door W . Clausing
Afdeling: Rotterdam

J. K. KLEIN
Inspecteur Techn. Dienst W ijsmuller B.V.
IJmuiden
Valeriuslaan 37, 1985 EV Driehuis N-H.
Voorgesteld door S. de Nobel
Afdeling: Amsterdam

Ing. J. MÖURIK
Chef tekenkamer IJsselwerf, Capelle a.d.
IJssel
Kattendijk 59, 2831 AB Gouderak
Voorgesteld door H. A. Boer
Afdeling: Rotterdam
Ing. F. C. PETERSEN
Electrotechn. Adviesbur. Ing. F. C. Pe
tersen,
Chopinstraat 48, 3 144 KC Maassluis
Voorgesteld door J. Veter
Afdeling: Rotterdam

86

M. C. W . M. JANSSEN
Student TH Delft, afd. Maritieme Techniek
Korvezeestraat 85, 2628 DD D elft
Voorgesteld door ir. P. Stijnen
Afdeling Rotterdam
E. VA N DER N O O R D A A
Student HTS Haarlem afd. scheepsbouwkunde
Gen. Cronjéstraat 133, 2021 JG Haarlem
Voorgesteld door Ir. J. F. Tjalma
Afdeling: Amsterdam
Eventuele bezwaren, schriftelijk binnen 14
dagen aan het Algemeen Secretariaat van
de NVTS, Heemraadssingel 193, 3023 CB
Rotterdam.

WHEEL. Their installation demands the
utmost precision fo r a correct mounting
and alignment o f tail shaft and sterngear.

Nieuwe uitgaven
W . K. MIDDELBEEK
SWTK dipl. C l
Sottegemstraat 8, 4382 EN Vlissingen
Voorgesteld door P. Bijloo
Afdeling Zeeland

Voorgesteld voor het
J U N IO R L ID M A A T S C H A P :
R. A. VA N BURKUM
Student Naut. Techn. Coll. N oorder
Haaks, Den Helder
Burg. A. Bontekoelaan 7, 7437 CP
Bathmen
Voorgesteld door A. J. van Zomeren
Afdeling: Amsterdam

B U R E A U V E R IT A S
P U B L IC A T IO N S
Behaviour o f line shafting and stern
gear
The cooperative research between
Bureau Veritas Paris, D elft University of
Technology, the Royal Netherlands Navy,
T N O /lw eco D elft and Waukesha Lips at
Drunen, has resulted in the publication of a
reference booklet. Bureau Veritas is hon
oured that her reputation in this field re
sulted in being asked to take part in the
research.
Besides, today’s trend o f energy saving
propulsion plants, require low rpm installa
tions, leading to very large and heavy pro
pellers o r devices such as the GRIM

Conversion o f cargo ships
The severe economic conditions o f today,
compel Owners to operate th eir ships as
efficiently as possible. Conversion is one
option. Mr. J. P. Latreille and Mr. Y. Dervin
o f BUREA VERITAS Head-Office in Paris
have prepared technical paper 8 5 /10.
This publication treats in particular the
problems related to structional modifica
tions and the compliance o f converted
ships w ith International Rules and Conven
tions, related to the problems, which may
occur after conversion, when it is neces
sary to check the alignment o f the propul
sive plant and to study the vibratory phe
nomena.
Copies are available from: Bureau Veritas,
Coolsingel 75, 3012 A D Rotterdam, tel.
010-119733.
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LEVERANCIER VAN ALLE SOORTEN BALLAST
40-50-60-73-80-105-125 mm vierkant. Gezaagd of gesneden in elke gewenste lengte.
Gestapeld of gebundeld. Tevens loodblokken en pons/stans-materiaal.

N ix n e t a

<2 >

b .v .

Rietgorsweg 5, 3356 LJ Papendrecht. Tel. (078) 157222. Tlx. 20513

VAN VOORDEN

VAN VOORDEN ZALTBOMMEL B.V. is een Speciaal Gieterij en één van de vier bedrijven van de VAN
VOORDEN GROEP. De activitetien van deze bedrijven richten zich vooral op de toelevering aan de
scheepsbouw/-vaart, de offshore en de baggerindustrie.
De Gieterij is gespecialiseerd in het ontwerpen en gieten van non-ferro scheepsschroeven tot een
diameter van 4 meter, zowel voor de koopvaardij, de Marine, de zeesleepvaart en de visserij, alsook voor
de binnenvaart. Zij voert verder gietopdrachten uit voor gietstukken tot 23 ton in hoogwaardige,
geavanceerde ferro-legeringen voor de baggerindustrie, de kranenbouw en andere industrieën. Als
zodanig neemt zij met haar ruim 100 medewerkers binnen de gieterijbranche in Nederland een unieke
plaats in.
Om ook in de toekomst voor de engineering van de scheepsschroeven de grote mate van specialistische,
technische know-how te kunnen garanderen heeft zij behoefte aan een

INGENIEUR SCHEEPSBOUW, ev. WERKTUIGBOUW
die in toenemende mate mede leiding zal geven aan de Technische Afdeling Scheepsschroeven en over
enkele jaren in staat moet zijn het hoofd van deze stafafdeling bij diens pensionering op te volgen.
Tot zijn taak behoren:
- het ontwerpen en construeren van scheepsschroeven
- opdrachtgevers adviseren inzake de opstelling en de plaats van de schroef rekening houdend
met voortstuwings- en trillingsvraagstukken
- administratieve voorbereiding en technische uitwerking van offertes en tekeningen
De functie-eisen zijn:
- HTS/TH-opleiding scheepsbouwkunde, eventueel werktuigbouwkunde
- enige jaren ervaring, bij voorkeur op een ontwerpafdeling of tekenkamer van een scheepswerf of
scheepsbouwkundig bureau
- bekendheid met het berekenen en beoordelen van torsietrilingen
- bij voorkeur ervaring met, maar minstens interesse in CAD/CAM
- behoorlijke mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, ook in Duits en Engels
- goede contactuele en leidinggevende kwaliteiten en een commerciële instelling
- een leeftijd van 30-40 jaar
Een psychologisch onderzoek behoort tot de sollicitatieprocedure.
Geïnteresseerden wordt verzocht hun schriftelijke sollicitaties met uitgebreid curriculum vitae vóór 15
maart 1986, met vermelding van het code T.A.B. in de linkerbovenhoek van de enveloppe te richten aan
de afdeling Personeelszaken van Van Voorden-Groep, (Oude Stationsweg 15), Postbus 67, 5300 AB
Zaltbommel.

EEN IJZERSTERK DUO
17-22 MAART 1986
Geopend van.- Maandag 17 lol en mei woensdag 19 maart en vrijdag 21 maart van 9.30-17.00 uur.
Donderdag 20 maart van 9.30-21.00 uur. Zaterdag 22 maart van 9.30- i 6.00 uur.

Jechni-ShcM VAT86

TECHNI-SHOW '86:W ijstnieuwewegen naar modernisering produktie-apparaal.
De belangrijkste vakbeurs voor de metaalindustrie met onder meer machines en gereedschappen
voor flexibele produktieautomatisering, CAD/CAM systemen, robotica, persluchtvoorzieningen,
verbindings-, en oppervlaktebehandelingtechnieken.
Alsmede machines en toebehoren voorhout- en kunststoffenbewerking.
V A T '8 6 : de Vakbeurs Algemene Toelevering.
De specifieke vakbeurs voor produkten en diensten ten behoeve van de metaal-, elektrotechnische-,
kunststoffen-en houtverwerkende industrie.

Dit ijzersterke duo verwacht óók u!

u

JAARBEURS
UTRECHT/HOLLAND

