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Het is een unieke gelegenheid, namens de
Nederlandse Motorenindustrie, verenigd
in GVM (Groep van Motorenfabrikanten),
een FME-branche om te praten over plan
nen, waar de Ministeries van Defensie en
van Onderwijs en het Nederlandse Be
drijfsleven tegelijk bij betrokken zijn. Plan
nen, die geboren zijn uit samenwerking
tussen geïnteresseerden uit de genoemde
nationale eenheden, en waarbij de basis van
werken zal zijn: ’SAMENWERKEN'.
Het is goed, wat achtergronden te vertel
len hoe het Wetenschappelijk Onderwijs,
de Koninklijke Marine en de Nederlandse
Motorenindustrie aan de praat zijn ge
raakt. Twee belangrijke zaken zijn hierbij:
Het enthousiasme en het niet aflatende
uithoudingsvermogen van de initiatiefne
mer, Prof. Dr. Ir. E. van den Pol; daarnaast
de behoefte van de motorenindustrie aan
’fundamenteel onderzoek’, naast de fabriekseigen produktontwikkeling. De eer
ste zaak behoeft geen verder betoog. Vele
aanwezigen hebben aan den lijve onder
vonden hoe een technisch officier zich ken
nelijk nautisch nogal thuisvoelt, als we kij
ken naar de fanatieke wijze, waarop een
koers is uitgezet en vervolgens wordt
gevolgd!
De tweede reden, de samenwerking, wel
ke uiteraard de voedingsbodem is van de
initiatiefnemer, vereist wat meer w oor
den to t uitleg. De Maritieme Techniek is
veelzijdig en behoorlijk gecompliceerd.
Een voorbeeld van de techniek is de diesel
motor; dit fenomeen, waar de energie uit
brandstof w ordt omgezet in arbeid, kent
een toenemend aantal eisen; eisen, welke
alleen maar veelvuldiger en strenger w o r
den. Ik noem de vermogens/gewicht ver* Toespraak van Ing. C. W . van Cappellen op de
Dies Natalis op 25 april 1986 van het Koninklijk
Instituut vo o r de Marine (KIM ) te Den Helder
en de ingebruikstelling van het platform dieselonderzoek ’D okkum ’.
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houding, het brandstof- en smeerolieverbruik, de milieutechnische eisen en de be
drijfszekerheid, en dat alles bij een prettige
prijs/kW verhouding.
Produktontwikkeling is een absolute
noodzaak om op vernuftige wijze ant
woord te geven op de afnemers- en gemeenschapseisen. Die eisen houden niet
op bij het produkt van een fabrikant, bijv.
een dieselmotor. We kennen immers een
interessante ontwikkeling, waarbij meer
en meer van een fabrikant w ordt gevraagd
zijn produkt uit te breiden to t een totaal
systeem, wat gebruiksklaar kan worden
geleverd en meer eigenschappen heeft dan
het leveren van arbeid alleen. De ontwik
keling van Total Energy systemen is hiervan
een goed voorbeeld, waarbij extra aan
dacht moet worden besteed aan de uit
stoot van afvoergassen. Het terugdringen
van milieubezwarende stoffen is hierbij een
technisch ingewikkelde en kostbare zaak.
Het zal duidelijk zijn dat de fabrikant de
handen vol heeft aan het peilen van de
marktbehoeftes en daarnaast het aanpas
sen van produkten en systemen aan die
behoeftes met behulp van de nieuwste
technische mogelijkheden, waarbij de mo
derne produktiewijze eenzelfde aandacht
moet hebben. Geen wonder, dat er grote
behoefte bestaat aan een vruchtbare, syn
chroon werkende inbreng van de W eten
schappelijke Instituten, welke het aandur
ven, bepaald fundamenteel onderzoek te
doen. De kans dat Nederland dan niet
alleen bijblijft, maar voorloopt in ontwik
keling, zal stijgen. Bovendien w ordt dan bij
het Wetenschappelijk Onderwijs bereikt,
dat de afgestudeerden een kennisniveau
hebben, waarmee zij de industrie in staat
stellen, haar innoverende en uitvoerende
taken te verrichten.
Het is goed te constateren dat Nederland
als belangrijk maritiem land nog steeds
industrieën heeft, die het tempo van ont
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H e t p la tfo rm D ieselonderzoek, h ie r nog in de vaart als H r. Ms. M ijnenveger 'D okkum

wikkeling bij weten te houden. Met klem
wijs ik erop dat deze constatering niet
alleen belangrijk is voor die industrieën,
maar voor de totale positie van Nederland
in de maritieme wereld. Koopvaardij, ma
rine, haveninrichtingen en offshore danken
hun positie voor een flink deel aan een
eigen technologisch achterland! Het is
goed dit te realiseren.
Technisch Onderwijs maakt vernieuwen
mogelijk en geeft een noodzakelijke aan
vulling van kennis bij het bedrijfsleven,
waarbij - vanuit de industrie gezien - dit
project t.b.v. het dieselonderzoek als
voorbeeld gesteld kan worden. Kijkend
naar het verleden, begon de techniek op
hoogst interessante wijze haar evolutie;
vaak theoretisch als basis - waarbij Rudolf
Diesel als voorbeeld dient - maar meestal
empirisch in uitwerking. Het technisch on
derwijs volgde met de noodzakelijke we
tenschappelijke onderbouwing van de in
dustriële trofeeën.
Door de opgebouwde kennis van krach
ten, systemen en processen ontwikkelde
de kennis van de techniek bij de universiteiten zich sneller dan in de bedrijven. Men
kon door meten en berekenen constate
ren en ook voorspellen waarom de motor
zich steeds beter ging gedragen, meer ver
mogen per liter cilinderinhoud kreeg etc.
etc., met als belangrijk verschijnsel: 'De
afgestudeerde ingenieurs kwamen als stu
178

wende krachten het bedrijfsleven binnen'.
Gelukkig is het nog zo, maar de produktontwikkeling in de bedrijven werd ook
effectiever en het rekenen en meten na
men daar ook toe. Gevaarlijk voor het
onderwijs w ordt het als van overheidswe
ge gezegd wordt: 'Kalm aan met de begro
ting op onderwijs!’ De kans bestaat dat de
kennisstroom omkeert, waarbij het be
staan van het wetenschappelijk onderwijs
ondermijnd zal worden. Dan zal ook het
bedrijfsleven achter raken bij het buiten
land, waar de onderwijsondersteuning wel
doorgaat. W at kan bijdragen to t het oplos
sen van iets, wat vast dreigt te lopen door
de kostenfactor? Het antwoord is TAAK
VERDELING.
De industrie zal en moet haar produktontwikkeling met haar ten dienste staande
middelen voortzetten. Het onderwijs kan
blijvend haar ondersteuning geven door,
binnen het haar te r beschikking gestelde
budget, extra aandacht te schenken aan:
- Doorgaande studies aan berekeningsen procestechnieken. Samenwerking met
het bedrijfsleven d.m.v. het uitvoeren van
afstudeeropdrachten.
- Het inrichten van laboratoria voor fun
damenteel onderzoek betreffende toe
komstige ontwikkelingen. Proeven met
slechter wordende brandstoffen, mogelijk
door kennis van verbrandingsprocessen en
een uitgekiende meettechniek, zoals gere

aliseerd op het Beproevingsplatform
'DO KKUM ’, is een voorbeeld waarvan de
Nederlandse Motorenindustrie overtuigd
is van succes in samenwerking. Een tweede
voorbeeld van onderzoek is het streven
naar een hoge graad van betrouwbaarheid
van de dieselinstallatie. Het beproevingslaboratorium zal als voortzetting dienen van
de inspanningen welke de fabrikanten aan
de dag leggen bij dit steeds belangrijker
wordende onderwerp.
Een goede samenspraak tussen de drie
genoemde instanties, waarbij de Koninklij
ke Marine én door haar KIM en de praktijk
ervaringen van haar vloot, een grote in
breng zal hebben, is noodzakelijk, maar zal
ongetwijfeld bijdragen aan een interessan
te en vruchtbare voortgang.
Professor van den Pol, met uw medewer
kers in het KIM wens ik u van harte geluk
met deze dag als bekroning van geloof in
succes. TH-Delft en KIM, gefeliciteerd met
deze bijzondere vorm van samenwerken.
De internationale erkenning van een mo
derne vloot zal beslist ondersteund w o r
den door de verrichtingen op dit dieselplatform. De herkenning van de schepen
zal afnemen door het absolute ontbreken
van dikke rookwolken uit de scheepsschoorstenen. Veel succes toegewenst
door de Nederlandse Motorenindustrie.
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■SAMENWERKING TUSSEN
TH-DELFT EN KIM’*
Tussen het KIM en de Afdeling der W erk
tuigbouwkunde van de TH-Delft bestaan
reeds jarenlang goede betrekkingen. Som
mige officieren van de Technische Dienst,
die hun studie aan het KIM hebben vol
tooid, worden door de Koninklijke Marine
in de gelegenheid gesteld een voortgezet
te opleiding aan de Afdeling der W erktuig
bouwkunde te volgen. Z o ’n opleiding is
thans goed geregeld, waarbij vrijstellingen
voor de studenten in onderling overleg
worden vastgesteld. Vele officieren van
het KIM behaalden op die wijze hun docto
raaldiploma aan onze afdeling. W ij, in Delft,
zien deze studenten gaarne. Het zijn over
het algemeen serieuze, hard werkende,
gedisciplineerde studenten, die hun studie
met goede resultaten afronden. O ok vol
gen sommige studenten bepaalde onder
delen van ons studieprogramma in hun
vijfde KIM-jaar. Thans zijn dat er een achttal
die, hopen wij, straks met goede herinne
ringen aan Delft hun studie in Den Helder
zullen afronden.
Vaak zijn goede banden ook het gevolg van
persoonlijke relaties tussen docenten van
KIM en TH. In het bijzonder wanneer do
centen taken uitoefenen bij beide instellin
gen kan dat to t zeer vruchtbare resultaten
leiden.
G rondslag gelegd d o o r P ro f. V in k e
In de jaren zestig was het vooral prof. ir. W.
Vinke, een dynamische persoonlijkheid,
maar ook een kleurrijke figuur die velen
van u zich nog zullen herinneren, die met
groot enthousiasme de samenwerking tus
sen KIM en TH benadrukte. Kapitein-luitenant ter zee ir. Willem Vinke van de Tech
nische Dienst werd in juli 1963 benoemd
to t buitengewoon hoogleraar in de Afde
lingen der Werktuigbouwkunde en der
Scheepsbouwkunde. Zijn grote en veelzij
dige ervaringen bij de Koninklijke Marine,
juist op het gebied van de inrichting en
beoordeling van moderne machinekamers
van schepen, waaraan uitermate hoge eisen
worden gesteld en zijn grote ervaring met
de meest moderne voortstuwingstechnieken, deed hem in alle opzichten aan
de gestelde eisen voldoen.
In zijn intreerede met als titel 'H et schip
vernieuwd, een dubbele opdracht’ pleitte
hij toen al voor de toepassing van digitaal
rekentuig. ’In onze marine leeft het visioen,
dat verleden en toekomst verbindt’, zo
stelde hij.
Voorwaarden daarvoor zijn:
- een nieuw geïntegreerde technologie
van het schip en
SenW 53STE IAARGANG NR I I

— een vernieuwde wetenschappelijk ge
richte opleiding, waarbij het belang van de
systeembenadering w ordt onderkend.
Prof. Vinke propageerde dan ook een ver
diepte en geïntegreerde studie van de ma
ritieme techniek als ontmoetingsveld van
scheepsbouwer, werktuigbouwer, regeltechnicus en - last but not least - econoom.
Zulk een studie zou een stimulans beteke
nen voor en richting geven aan ontwikke
lingen in de maritieme techniek. Ook de
maritieme industrie zou daar wel bij kun
nen varen. In 19 7 1 werd Schout bij Nacht
Vinke benoemd to t gewoon hoogleraar in
de scheepswerktuigkunde. Helaas kon hij
zijn plannen voor een geïntegreerde stu
dierichting en voor de inrichting van een
laboratorium voor scheepswerktuigkunde
niet realiseren. Hij overleed op 20 decem
ber 1973.
Opmerkelijk is, dat zoveel goede ideeën,
ontstaan in de jaren '60, door de proble
men in de jaren ’70 niet werden gereali
seerd en pas in de jaren ’80 weer actueel
zijn. De actualiteit van een geïntegreerde
opleiding op maritiem gebied komt thans
voort uit de ten gevolge van de bezuinigin
gen door de Minister van Onderwijs en
Wetenschappen afgedwongen fusie van de
Afdelingen der Maritieme Techniek en die
der Werktuigbouwkunde van TH-Delft.
Nu is iets dat w ordt afgedwongen zelden
populair. Toch spreekt zo’n integrale be
nadering de Afdeling der Werktuigbouw
kunde bijzonder aan.
O ffsh o re technologie
Het zijn vooral de ontwikkelingen van de
laatste jaren, die de Afdeling der W erk
tuigbouwkunde steeds meer bij het mari
tiem gebeuren betrekken. Het ontwikke
len, het ontwerpen en fabriceren van tech
nische systemen met daarin functioneren
de machines, constructies en apparaten
voor processen van allerlei aard, met de
daarbij behorende besturingen, vindt niet
meer alleen plaats met het oog op onshore
werkzaamheden. Werktuigkundige inge
nieurs worden steeds meer ingezet bij
offshore activiteiten, verband houdend
met de winning van koolwaterstoffen op
zee. Zulke activiteiten zijn sterk multidisci
plinair gericht en worden in Delft gecoör
dineerd door een interafdelingswerkgroep Offshore Technologie (WOT),
waarin vertegenwoordigers van een groot
aantal afdelingen en externe adviseurs uit
verschillende disciplines participeren. Ook
hier speelde het KIM een rol en het was
Commandeur van de Technische Dienst ir.

J. Rietman, die in de afgelopen jaren waar
devolle ondersteuning gaf aan de Delftse
Werkgroep Offshore Technologie.
Naast mijnbouwkundige aspecten zijn van
groot belang de civiele, de werktuigkundi
ge- en de maritieme aspecten. Er zijn voor
de civiele en de werktuigkundige aspecten
dan ook buitengewone hoogleraren be
noemd, terw ijl zojuist een benoeming van
een buitengewoon hoogleraar voor de ma
ritieme aspecten is afgekomen.
Naast het gebied van de werktuigkundige
offshoretechnologie zal ook het gebied van
de werktuigkundige maritieme techniek
nog verder worden uitgebouwd en in de
toekomst een zwaarder accent krijgen. De
vraag naar dit type werktuigkundig inge
nieur is groot, zodat er bij verschillende
afstudeerrichtingen reeds regelmatig stu
denten afstuderen, die maritiem of offshoregericht zijn. Een dergelijke opzet
leidt echter nog niet to t de zo gewenste
integrale aanpak. Een gedachte is om de
huidige studierichting Scheepsbouw- en
Scheepvaartkunde te laten uitgroeien to t
een nieuwe studierichting Maritieme
Techniek, die mede door W erktuigbouw
kunde zal worden gedragen. Op die wijze
kan gestalte gegeven worden aan een nieu
we studierichting, die voldoet aan door het
maritiem gebeuren gestelde eisen.
Door deze verbreding èn integratie wordt
bereikt, dat de expertise van de huidige
Afdeling der Werktuigbouwkunde, voor
zover van essentieel belang voor Maritie
me Techniek, toegevoegd w ordt aan de
aanwezige expertise op het gebied van de
scheepsbouw- en scheepvaartkunde.
H e t w e rk tu ig b o u w k u n d ig o n d e rw ijs
en onderzoe k
Het onderwijs en onderzoek bij de Afde
ling der Werktuigbouwkunde vindt thans
plaats in vijf divisies, die de komende jaren
to t vakgroepen worden omgevormd. Bij
het doen van keuzes hebben wij ons vooral
laten leiden door een op de marktsector
gericht technologiebeleid, rekening hou
dend met door de Commissie Wagner
genoemde kansrijke gebieden. Zo onstaat
het volgende beeld, weergegeven in tref
woorden:

*V oordracht d o o r prof. ir. G. Prins, dekaan van
de Afdeling der W erktuigbouw kunde T H D elft, te r gelegenheid van de viering van de Dies
Natalis op 25 april 1986 bij het Koninklijk Insti
tu u t vo o r de Marine te Den Helder.
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DIVISIE I
Technische Mechanica en Stromingsleer,
met aandacht voor de computational me
chanics.
DIVISIE II
Werktuigkundige meet- en regeltechniek,
cybernetische ergonomie en fijnmechanische techniek, met bijzondere aandacht
voor mens-machinesystemen en medische
techniek.
DIVISIE III
Transporttechnologie, onderverdeeld in
voertuigtechniek,
transporttechniek,
grondverzet,
offshoretechnologie
en
transportlogistiek. Bijzondere aandacht
w ordt gegeven aan de haventechnologie.
DIVISIE IV
Proces en Energie, in het bijzonder de
apparatenbouw voor de procesindustrie
on- en offshore, klimaatregeling en koudetechniek, energievoorziening en maritie
me motoren.
DIVISIE V
Produktie en Organisatie, waarbij de aan
dacht vooral gericht is op de flexibele
produktie-automatisering, de robotica, de
tribotechniek en de CAD/CAM-problematiek.
W ij menen met deze opzet een studierich
ting te hebben gecreëerd, waarbij het mul
tidisciplinaire en dienstverlenende karak
ter van Werktuigbouwkunde goed to t
haar recht komt en waarbij geanticipeerd
'wcK'to. v p vc^sMVisrJffjk
Zoals bekend kennen wij thans een tweefasen structuur. De eerste fase w ordt met
een doctoraal examen afgesloten en leidt
to t het ingenieursdiploma. De tweede fase
is een post-doctorale opleiding met ver
schillende mogelijkheden. Naast een vier
jarige tweede fase die met een promotie
w ordt afgesloten, zijn er interessante al
ternatieven. Daarbij denk ik aan een maxi
maal twee jaar durende opleiding to t tech
nologisch ontwerper/onderzoeker. Deze
studie zal een meer multidisciplinair karak
ter hebben, maar naast verbreding vooral
ook verdieping nastreven. Voor KIM-afgestudeerden liggen hier wellicht interessan
te mogelijkheden. Aan verdere uitwerking
wordt thans gewerkt.

Fusie m e t Scheepsbouwen S cheepvaartkunde
Wanneer er met Scheepsbouw w ordt ge
fuseerd, zou de cruciale betekenis van
Scheepsbouw- en Scheepvaartkunde to t
uitdrukking kunnen komen door de instel
ling van een zesde divisie voor Scheeps
bouw- en Scheepvaartkunde, waarbij het
afstuderen in de verschillende afstudeer
richtingen der Scheepsbouw- en Scheep
vaartkunde verzekerd blijft. Daarenboven
is het dan mogelijk samen, dus gedragen
door de zes divisies van de nieuwe Afdeling
voor Werktuigbouwkunde en Maritieme
Techniek, een studieprogramma voor ma
ritiem ingenieur te creëren, dat voorziet in
een behoefte van het bedrijfsleven. Een
versterking van de samenwerking tussen
KIM en TH Delft komt mede hierdoor dan
in een nieuw perspectief.
S chee psw e rktuigkundig onderzoe k
Een uitstekend voorbeeld van een groei
end samenwerkingsverband tussen KIM en
TH Delft Werktuigbouwkunde is de sa
menwerking bij het scheepswerktuigkun
dig onderzoek. Deze samenwerking kon
to t stand komen door de benoeming to t

buitengewoon hoogleraar bij de Afdeling
der Werktuigbouwkunde van de toenma
lige Stafofficier Materieel Onderzeedienst, prof. dr. ir. E. van den Pol. Deze
benoeming is in 1983 hernieuwd to t stand
gekomen met medewerking van de Minis
te r van Defensie en met steun van de
toenmalige Vlagofficier, belast met officiersvorming, Commandeur ir. J. Rietman
en is van groot belang in verband met de
ons opgelegde bezuinigingen.
Deze bezuinigingen zijn zeer ingrijpend,
omdat de Afdeling der Werktuigbouw
kunde het hooglerarencorps in enkele jaren to t de helft moet terugbrengen. Dat
kan uiteraard alleen door herstructure
ring. Reorganisatie betekent dat keuzes
moeten worden gemaakt en prioriteiten
moeten worden gesteld. Versterking van
het eerder genoemde maritiem element
en mede in verband daarmede een samen
werking met het KIM was voor ons dan ook
een aantrekkelijke gedachte. De keuze viel
daarbij op een samenwerkingsverband op
het gebied van de maritiem-geöriënteerde
dieselmotoren. Op die wijze was het mo
gelijk aandacht te blijven besteden aan ver
brandingsmotoren en dat te doen in sa-

PLATFORM
DIESELO N D ERZO EK

K O N IN K LIJK

IN STITU U T

V O O R DE M A R I N E

H eavy duty, viertakt dieselmotoren
Types: DR210, F240, S W 24 0 , S W 28 0 , TM 410, T M 6 2 0
Vermogensbereik: 3 0 0 -1 2 .7 0 0 kW (4 0 0 -1 7 .3 0 0 bhp)
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menwerking met een KIM-groep die borg
staat voor een zeer goed wetenschappelijk
niveau. Het belang was wederzijds: samen
zijn wij sterker.
Het onderzoekprogramma van het Labo
ratorium 'Maritieme Dieselmotoren’ van
de Afdeling der Werktuigbouwkunde van
TH Delft is thans geheel complementair
aan het voorgenomen verbrandingsonderzoek te Den Helder. Motoren met relatief
groot vermogen, gering gewicht en klein
volume zijn voor de Koninklijke Marine van
grote interesse, maar juist daar doen zich
problemen voor bij de toepassing van 'mo
derne brandstoffen'. In Delft w ordt nu

Nieuwe uitgaven
’BU R E A U V E R IT A S 1985 E D IT IO N
O F RULES A N D R E G U L A T IO N S
FOR T H E C L A S S IF IC A T IO N O F
M O BILE O FFSH O R E D R IL L IN G
U N IT S ’
First in a series which shall include three
sets of Rules applicable to mobile offshore
drilling units, offshore terminals and
offshore service units respectively, Bureau
Veritas Rules and Regulations for the Clas
sification of Mobile Offshore Drilling Units
are now available in the form of 'tentative
rules’ to be finalized within one year.
Already available are also Bureau Veritas
Rules and Regulations for the Classification
of Steel Ships and Offshore Units - Mate
rials, which are applicable to all units and, in
particular, to mobile offshore drilling units.
These Rules and Regulations for the Clas
sification of Mobile Offshore Drilling Units
include four parts, organized as follows:
P a rt I C lassification - surveys
This first part, as usual, deals with classifica
tion and in-service survey matters. It intro

gewerkt aan een studie, die moet leiden
to t een model, dat de ontsteking en de
verbranding van zulke brandstoffen in een
dieselmotor met directe inspuiting be
schrijft. De noodzakelijke toetsing van de
te ontwikkelen computerprogrammatuur
zal in de eerste fase met de in Delft ont
worpen proefmotor geschieden en in late
re fasen in Den Helder worden voort
gezet.
Bij de officiële start van het researchproject 'Moderne brandstoffen Koninklijke
Marine' aan boord van het unieke beproevingsplatform 'Dokkum', zal prof. van den
Pol zeker nog uitvoerig bij dit, tezamen

met de industrie, opgezette project stil
staan.
Het is uitermate verheugend dat dit soort
samenwerkingsverbanden thans goed van
de grond komen.
De Afdeling der Werktuigbouwkunde
hoopt haar bijdragen in de toekomst nog te
kunnen versterken. Onder de eminente
leiding van ons beider hoogleraar moet dit
project wel slagen. En daarmede is dan
weer aan een stukje werktuigkundige ma
ritieme techniek vorm gegeven. Met het
researchproject wensen wij het Laborato
rium voor Scheepswerktuigkunde veel
succes.

duces new class (service/type, transit and
site) notations adapted to the variety of
types and capabilities of offshore drilling
units and determines to which extent, tak
ing into account the peculiar character of
these units, in-service survey schedule may
be adapted keeping in mind both safety
requirements and practical possibilities.
Among the novelties incorporated within
this part, let us quote the Classification
Criteria Statement, attached to Classifica
tion Certificates, which defines the range
of transit, survival and operating conditions
(such as wave, wind, waterdepth for jackups, etc.) for which the unit is classed, and
requirements applicable to underwater inservice surveys liable, under enlarged con
ditions, to be provided in lieu of surveys in
drydock.

of the Rules.
New requirements concerning fatigue
analysis and mooring systems have in
particular been incorporated here.

P a rt 2 S tru c tu ra l safety
Here matters of naval architecture and
strength analysis are dealt with; stability
criteria are presented in a first chapter;
load determination and strength assess
ment methods are also presented leaving
the door open for alternative methods and
designs, while constructional details are
given as a guidance; towing and temporary
mooring equipment are the subject of
another chapter; finally, construction sur
vey and testing have their place in this part

P a rt 3 Facilities
This section gives requirements applicable
to piping systems, with new requirements
applicable to semisubmersible units ballast
systems, machinery, electrical systems, fire
safety and automation.
P a rt 4 A d d itio n a l and special m a rks
This fourth part includes chapters devoted
to position mooring equipment and life
saving appliances.
This new set of Rules takes into account the
intricacy and diversity of the offshore units
it deals with. It insists on a level of safety to
be reached rather than imposing priority
requirements, gives its place to IMO
MODU Code and, as a guidance when
National Rules are lacking, gives com
plementary precisions for application of
this Code. It should prove to be a sound
design guide for engineers and provide
Owners and Operators with the guaran
tee of quality they require from the instru
ments of their prospection and production
efforts.’

S W D I1 S 1 L
Stork-Werkspoor Diesel B.V.

and; Amsterdam (020) 520 39 11, Telex 14395; Zw olle (038) 97 17 17, Telex 42116
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water and the development of marginal
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structures. The aim of this article is to
compare the mooring criteria and the
mooring systems that evolve from these
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(MODUs) and floating production units
(FPUs) which are both based on catenary
moored structures. Such FPUs currently in
service have all been converted from drill
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made to the moorings, o r the mooring
design philosophy. The authors propose
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zoek (M IC /C M O ) u it de a rtik e 
len gepubliceerd, in de in te rn a 
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van de M a ritie m e - en O ffshore
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This paper illustrated its thesis by con
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vessels are used to carry out drilling, pro
duction of work-over activities above sub
sea wellheads. Thus, performance yard
sticks for such designs lay emphasis on
characteristics which assist the vessel’s
function. Four such yardsticks are consi
dered in this article in order of their per
ceived importance. These criteria are, of
course, also relevant for marine vehicles in
non offshore applications although the re
lative weights of the items may then be
different.
(0630100)
SW86-03-08
R & D: cutting costs to glimpse the unseen
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A number of drilling technology R & D
projects are underway that appear to be
quite different in aspect but they all have
the same main objective: to cut costs when
exploring for oil and gas. The falling oil
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R & D programme for drilling technology.
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Symp. (70080), 8604,/16, pg-l, nrpg-13
Structural reliability analysis techniques
have considerably evolved in the last de
cade. Early developments concentrated on
the study of individual components failure
modes. A structure such as a steel-jacket
offshore platform is however made of
many members which can each fail in var
ious failure modes. Hence, a system re
liability analysis is required for this type of
structure. A fter a brief review of those
structural reliability analysis techniques,
the methodology is described. Then, an
example of application is presented and
finally some conclusions are drawn.
(0630219)
SW86-03-10
Semisubmersible design considerations,
some new developments
Springett, C. N.; Praught, M. W.
Mar. Technology (01910), 8601, 23/1, pg12, nrpg-l I, gr-2, tab-1, drw-3, ENG
This paper reviews the basic stability con
siderations applied in the design o f semi
submersible drilling units. Rules and regula
tions governing the stability of mobi le drill
ing units (M O D U ’s) were first introduced
in the late 1960’s. There has been consider
able debate over the level of safety

achieved in the present generation of
MODU's based on existing rules. The
assumptions implied in the early rules are
discussed and the merits of a ’yardstick’
approach to the rules are presented. The
paper summarizes the evolution of stability
rules for mobile offshore drilling units and
describes how the rules have changed due
to public reaction to several major disas
ters.
(0630210)
SW86-03-II
Production platform automation
Arviset, D.; Cuxart, J.
Oil & Enterprise (02391), 8603,/32, pg-30,
nrpg-2, 0630518
The production satellite platforms are
often isolated and sometimes unmanned.
From an operational viewpoint, it is highly
advantageous that these platforms do not
require daily routine visits. On the other
hand, in this case the platforms must be
monitored and controlled automatically
and continuously to ensure maximum safe
ty. This function is now possible thanks to
the use of a highly reliable microcomputer
(automatic controller) capable of operat
ing in a sea-based platform environment
(humidity, salt mist, explosive atmosphere,
H28 ).

SW86-03-12
Semi-submersible, state o f the art
Bassiouny, A.H.
Jrnl of Arab Maritime Transport Academy,
II (1985) 21, p57, 2 Ipp (01358) (06301)
This paper of the state of the art in semi
submersible discusses the first designs of
semi-submersibles during the sixties. The
paper shows that semi-submersible has su
perior motion chararacteristics compared
with surface ships. The designs of semisubmersibles became very simplified and
highly stable due to the continuous im
provements and developments in their de
signs. The successful performance of semi
submersible beside the extensive resear
ches in ocean engineering extended their
use from drilling to production platforms,
crane and pipe laying barges, housing, ener
gy conversions, etc. Finally, the paper high
lights the future prospects of semi-sub
mersibles.
Fotokopieën
van
bovengenoemde
artikelen zijn verkrijgbaar bij: Maritiem In
formatie Centrum (MIC) Postbus 21873,
3001 A W Rotterdam, tel. 010-4130960,
tst 33. Bij aanvraag het SW-nummer ver
melden s.v.p. De bibliotheek van het MIC is
geopend op werkdagen van 09.00-16.30
uur.

SWDIESEL IN SCHIEDAM

Stork-Werkspoor Diesel opende op 25
april aan de Wilhelminahaven in Schiedam
een nieuwe service- en reparatiewerkplaats voor haar scheepsdieselmotoren.
Het complex dient voor de in Amsterdam
gebouwde SWD-motoren als uitvalsbasis
SenW 53STE jAARGANG NR 11

voor operaties in zowel geheel Nederland
als het buitenland. Voor in Zwolle ge
bouwde motoren w ordt vanuit Schiedam
alleen de regio Rotterdam bestreken en
verzorgt men de service voor de rest van
ons land en het buitenland vanuit Zwolle.

De twee service-filialen waren voorheen
gevestigd op verschillende locaties in Rot
terdam, ontoegankelijk voor schepen. In
Schiedam kunnen dank zij een eigen pier
met 7,5 meter waterdiepte alle voorko
mende motorreparaties en onderhouds
werk ook aan installaties, direct aan de
werkplaats worden uitgevoerd. Het com
plex in Schiedam ligt dichter bij de grote
werven, en beschikt over kantoorfaciliteiten voor rederij-superintendents.
In de speciaal ontworpen werkplaats werd
het machinepark niet alleen gestroomlijnd,
via een optimale indeling, maar tevens uit
gebreid. Zo werden ondermeer nieuwe
machines en een ultrasoon reinigingsappa
raat geïnstalleerd voor de speciale afdeling
voor onderhoud en reparatie aan brandstof-inspuitsystemen van alle merken, on
geacht fabrikaat dieselmotor. Om ook de
grootste SWD-motoren te behandelen
werd de constructie van het gebouw bere
kend op 32 ton hijscapaciteit en een zware
vloer aangebracht, terw ijl voorts een ma
gazijn werd ingericht met zo’n 6000 on
derdelen. Het complex is gelegen aan de
Havenstraat 24 in Schiedam (tel. 0104260055).
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DE SVV 280 DIESEL OP DE
HELLING
De zee is regelmatig een zeer vijandige
omgeving. Steeds weer blijkt dat om de
optredende gevaren te overwinnen, mens
en machine totaal op elkaar moeten kun
nen vertrouwen.
De voortgang in de techniek maakt het
mogelijk deze veiligheid steeds beter te
garanderen. SWDiesel heeft nu hierin een
forse stap gezet.
Een van de voornaamste eisen die gesteld
worden aan schepen en andere drijvende
installaties is dat er ook bij calamiteiten
energie c.q. stroom of vermogen geleverd
kan worden.
Zonder energie is men overgeleverd aan
de golven.
Analyse van recente ongelukken met plat
forms en schepen hebben uitgewezen dat
als de dieselmotoren en dieselgeneratorsets ondanks de grote slagzijhoeken waren
blijven draaien er mensenlevens gered had
den kunnen worden.
Uit deze ervaringen zijn zwaardere eisen
geformuleerd, waaraan SW Diesel nu heeft
voldaan. De SW 280 dieselmotor, die in
diverse cilinderconfiguraties w ordt ge
hot iwrl. (6-18 cilinders) vermoeensrange
van 1500-6000 kW (2000-8000 pk) is bij
uitstek geschikt voor deze toepassingen.
Om deze kwalificatie te kunnen verkrijgen
als noodstroom-aggregaat voor deze in
stallaties, was een scheefstellingsproef
noodzakelijk, waarbij de dieselmotor ge
durende 12 uren onder een hoek, in de
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langsrichting, van 33° en, in de dwarsrichting, van 15° (totaal scheefstand in langs
richting is dan 35°) was opgesteld.
Tijdens de voorbereidingen voor deze
proef in het voorjaar van 1986, toonde een
studie aan dat de meest ongunstige situatie
ontstond in geval van scheefstelling van een
V-m otor (V-hoek: 50°). Hierbij staat dan
tijdens de scheefstelling een cilinderrij on
der een hoek van 10° en de andere onder
een hoek van 40° ten opzichte van de
loodlijn.
De proef werd gedaan met een 12-cilinder
SW 280 V-motor.
Het axiaallager van de krukas dat in deze
opstelling een zeer belangrijk onderdeel
vorm t werd nog eens met een extra kracht
belast om de krachten die een krukas van
een 18 cilinder SW 280 zouden uitoefenen
op dit lager te simuleren. U it het feit dat de
typegoedkeuring voor noodstroomaggregaat is verkregen, blijkt al dat de proef zeer
succesvol is verlopen.
De test is uitgevoerd met een installatie
bestaande uit: de dieselmotor (12-cilinder
SW 280, compleet met motorgedreven
pompen voor smeerolie en koelwater),
een waterrem, samengebouwd op een fundatieplaat, die tevens de smeerolieaflooptank bevat.
De motor is voorzien van een zgn. 4Aserie drukvulgroep (BBC) en een elektro
nische regulateur (Woodward EGB-B).
Afgezien van enkele kleine aanpassingen

om de ontluchting en de smeerolieafloop
onder 35° in alle richtingen te garanderen,
is de motor in de normale standaarduitvoe
ring.
Zowel berekeningen als de beproeving
hebben uitgewezen dat het standaard ge
monteerde axiaallager van de krukas de
(extra) belasting kan opnemen.
B e p roevin gsprogram m a
Het beproevingsprogramma bevatte de
volgende aspecten.
Beproeven op maximaal vermogen en bij
maximaal toerental onder de reeds ge
noemde hellingen gedurende 12 aaneen
gesloten uren.
De laatste 6 uren gebeurde dit onder toe
zicht van vertegenwoordigers van diverse
keuringsinstanties te weten: Det norske
Veritas, Lloyds Register of Shipping, Germanischer Lloyd, American Bureau of Ship
ping en Bureau Veritas.
Het spreekt voor zich, dat aangezien de
proef op de zeer moderne, gecomputeri
seerde proefstand van SWDiesel in Zwolle
werd gedaan, er zoveel mogelijk gegevens
(temperaturen, drukken, etc.) werden
vastgelegd.
Gezien het feit dat er vele malen per mi
nuut werd gemeten en geregistreerd kon
het gedrag van de m otor tijdens de proef
nauwkeurig worden gevolgd en daarna uit
voerig worden geanalyseerd.
Zo werd gemeten dat de temperatuur van
het axiaallager slechts circa 5° hoger werd
dan die van een normaal horizontaal opge
stelde motor.
Gedurende de test werd een normaal
smeerolieverbruik gemeten, een en ander
als bevestiging van het afwezig zijn van
olielekkage c.q. van extra verbruik tijdens
deze proef.
Na de test werden onderdelen als zuigers,
drijfstangen, drijfstanglagers, cilinderdeksels, drukvulgroep, nokkenas en aange
bouwde pompen aan een nauwgezette in
spectie onderworpen. Ook hierbij werden
geen bijzonderheden geconstateerd.
Door de goede resultaten van deze test,
scheefstand onder een hoek van 35°, is
gebleken dat de betrouwbaarheid van de
SW 280 m otor ook onder deze omstandig
heden en bij maximaal vermogen en toe
rental, behouden blijft. D it is van groot
belang in de off-shore toepassing, waarbij
onder moeilijke omstandigheden de noodstroomvoorziening - vooral voor de z.g.
preferente groepen - in tact blijft.
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M.S. ’KONINGIN BEATRIX’
EEN LUXE CRUISE- VEERSCHIP
D o o r D . van d e r W e r f
voorgeschreven dat voldaan moest w or
den aan de NSI richtlijnen voor geluid.
Voor trillingen moest voldaan worden aan
de ISO/DIS/6954 voorschriften.

Scheepswerf Van der Giessen - de Noord
te Krimpen a/d IJssel verkreeg in septem
ber 1984 de opdracht voor de bouw van
een luxe cruise-ferry van de Stoomvaart
Mij. Zeeland voor de dienst Hoek van
Holland/Harwich. Het schip werd gedoopt
en te water gelaten door Hare Majesteit de
Koningin in november 1985. Het schip is
overgedragen op 16 april 1986 na een
geslaagde proefvaart.
A lgem een
De Stoomvaart Mij. Zeeland is opgericht in
1875 en is de oudste veerdienst in Neder
land tussen het vasteland van Europa en het
Verenigd Koninkrijk (U.K.) Men opende
een dienst tussen Vlissingen en Engeland,
die na de tweede wereldoorlog vanaf
Hoek van Holland vertrok. In 1978 werd
de ’PRINSES BEATRIX’ in de vaart ge
bracht en nu de zeer moderne ’K O N IN 
GIN BEATRIX’.
De nieuwe veerboot vervangt twee oude
re schepen op deze dienst. De beslissing
om één groot schip op deze dienst in te
zetten is om economische redenen, lagere
brandstofkosten en een reductie van be
manning.
Samen met de ’ST. NICHOLAS' van Sealink British Ferries (SBF) welke in 1983 is
gebouwd, w ordt nu de dienst onderhou
den tussen Hoek van Holland en Harwich.
De KONINGIN BEATRIX vertrekt dage
lijks van Hoek van Holland om 11.30 uur en
komt om ongeveer 17.30 uur (plaatselijke
tijd) aan in Harwich.
De terugreis begint om 21.45 uur. De
SenW 53STE IAARGANG NR 11

aankomst in Hoek van Holland is om 06.30
uur de volgende dag.
De ST. NICHOLAS doet deze dienst in
omgekeerde richting op dezelfde tijden.
De’ KONINGIN BEATRIX’ heeft op 22
april 1986 de eerste reis gemaakt van Hoek
van Holland naar Harwich en terug met
gasten en passagiers.
Het schip is geregistreerd in Nederland en
voldoet geheel aan de voorschriften van de
Nederlandse Scheepvaart Inspectie. Het
schip voldoet verder aan de voorschriften
van Det norske Veritas class
I A I , R280.
Car ferry, A, EO, pwdk, dk, (+ ), corr.
Teneinde geluidshinder te beperken was

IN D E L IN G V A N H E T SC H IP
De indeling van het schip onder het hoofd
dek (dek 3) is voornamelijk bepaald door
de waterdichte indeling. Het schip is ont
worpen als twee compartimenten schip.
D it betekent dat aan de wettelijke eisen
betreffende lekstabiliteit w ordt voldaan,
als 2 willekeurige aangrenzende comparti
menten lek zouden raken. Daarbij is een
gecombineerd systeem toegepast van
dwars- en langsschotten.
De ruimten waarin zich de machinekamers
bevinden zijn gescheiden door dwarsschotten. Verder naar voren zijn 2 langs
schotten geplaatst op een afstand van meer
dan 20% van de scheepsbreedte van de
huid. Op die manier was het mogelijk on
derdeks een lang compartiment te maken,
waar nieuwe auto's (export cars) kunnen
worden geplaatst.
Buiten deze langsschotten zijn een aantal voor het grootste deel droge - tanks aan
gebracht. Bakboord- en stuurboordtanks
zijn door dwarstunnels in de dubbele bo
dem met elkaar verbonden, om eenzijdig
vollopen in geval van een aanvaring te
voorkomen.
In het voorschip zijn boven de voorpiektanks de elektromotoren voor de boeg
schroeven opgesteld. Daarachter zijn
dieptanks voor drinkwater en waterballast.
De dubbele bodem in het voorschip bevat

Hoofdafmetingen (zie algemeen plan)
Lengte o.a.
Lengte l.l.
Breedte op spanten
Breedte over berghouten
Diepgang
Holte to t 3de
dek (schottendek)
Holte to t 4de dek
Holte to t 5de
dek
Holte to t 6de
dek (toegangsdek treinpassagiers)
DW T bij 6,20 m diepgang
Tonnage (bruto)
Proeftocht snelheid (bij 16.839 kW)
Maximum aantal passagiers
Capaciteit garage 2de dek (personenauto’s)
Capaciteit garage 4de dek (personenauto’s)
Capaciteit garage 5de dek (personenauto’s)
Stuwlengte voor trailers op dek 3

16 1,84 m
146,40 m
27,60 m
28,21 m
6,09 m
8,10 m
13,10 m
15,80 m
18,50 m
3.682 t
3 1. 189 t
21,0 m/h
2.100
55
104
122
ca. ! .000 m
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Ook bij een projektals
d e’KONINGIN BEATRIX”
werd Bell Lichtingeschakeld.
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Bell Licht bv is een gespecialiseerde onderneming op het gebied van lichttechniek
voor toepassing in de industrie, offshore, scheepvaart en utiliteit. De aktiviteiten strekken
zich uit van het adviseren, ontwerpen en begeleiden tot en met de komplete uitwerking
van zowel eenvoudige als gekompliceerde verlichtingsprojecten.
Het totale 'verlichtingsgebeuren' op de 'Koningin Beatrix’ werd ontworpen en uitgewerkt
door Bell Licht bv uit Numansdorp.
Het projekt kwam tot stand in nauwe samenwerking met:
Architektenburo: H. Gabriël, FinneOslo
Electrical Contractor: Van Rietschoten & Houwens, Rotterdam
Werf: v.d. Giessen de Noord, Krimpen a/d IJssel
Eigenaar: Stoomvaart Maatschappij Zeeland, Hoek van Holland
De installatie werd uitgevoerd met verlichtingsarmaturen van:
gJoiAMCOC

HOVIK.4i.YS Noorwegen

Bell Licht
dé specialist in
lichttechniek

Bell Licht bv - Torenstraat 59
3281 XN Numansdorp
Telefoon 01865 - 3111 * Telex 26401
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brandstofolie- en ballastwatertanks.
In een afzonderlijke pompkamer op de
dubbele bodem zijn de noodbrandbluspomp en een ’drenching’ pomp (voor het
blussen van brand op de autodekken) aan
gebracht. Tussen deze pompkamer en de
hulpmachinekamer bevinden zich de lin
nenkamers en een aantal slaapzalen met
gezamenlijke douches en toiletten.
In het achterschip op dek 2 zijn de provisieruimten. Daaronder is het ketelruim en
een ruimte met de dagtanks voor brand
stof en de smeerolie voorraadtanks.
Geheel achterin bevindt zich de stuurmachinekamer, omringd door ballasttanks.
Boven het hoofddek is over de gehele
lengte het grote autodek aangebracht. D it
dek, met een vrije hoogte van ruim 4,40 m
is voornamelijk bestemd voor het vervoer
van trailers. Personenauto’s worden ge
parkeerd in de grote garages op dek 4 en 5
in het achterschip.
De indeling van de accommodatie is voor
een groot deel bepaald door de plaats van
de drie grote dwarsscheeps geplaatste
brandschotten; deze lopen van de auto
dekken to t aan dek I I , en delen de accom
modatie in 4 compartimenten.
Het voorste compartiment is geheel be
stemd voor hutten. Deze zijn gunstig gele
gen, ver verwijderd van mogelijke lawaaibronnen, zoals de machinekamer en
schroeven, maar ook bars en dansvloeren.
Op deze wijze w ordt een zo goed mogelij
ke nachtrust gewaarborgd. In het daarach
ter gelegen compartiment bevindt zich het
centrale trappenhuis, met direct in de na
bijheid de 3 passagiersliften. De overige 2
compartimenten bevatten de zeer luxueus
uitgevoerde sociale ruimten.
A u to d e k in ric h tin g
Bij een schip van deze breedte is het ook
voor grote trailercombinaties mogelijk op
het rij dek te keren.
Een schip met uitsluitend hekdeuren,
waardoor geladen en gelost w ordt ligt dan
binnen de mogelijkheden. Daardoor kan
de investering in een kostbare boegdeur
achterwege blijven. Toch werd vooral op
aandringen van de Britse Stuwadoors voor
de ’KONINGIN BEATRIX’ gekozen voor
een uitvoering met boeg- en hekdeuren.
Uitgangspunt hierbij is, dat alle Ro-Ro ver
keer in Hoek van Holland gelost en geladen
wordt door de hekdeuren. In Harwich
gebeurt het lossen en laden via de boegdeuren.
Hierdoor kan het verkeer in principe
steeds rechtuit rijden en is de af te leggen
afstand van ieder voertuig in het schip kort
in vergelijking met een schip met alleen
hekdeuren. D it bevordert een vlotte ladingbehandeling. Een bijkomend voordeel
is dat het beheersen van de slagzij tijdens
het laden en lossen bij het 'doorrij’-systeem eenvoudig is, omdat er nauwelijks
dwarsscheeps transport plaatsvindt, dit in
tegenstelling to t een systeem waarbij de
186

auto’s moeten rondrijden.
Er zijn 3 naast elkaar gelegen waterdichte
hekdeuren aangebracht. Deze scharnieren
aan de onderzijde, zodat zij tevens als oprit
dienen. De beide buitenste deuren hebben
een rijbreedte van 4,60 m, de middenoprit
is 3,50 m breed. De 3 opritten zijn, inclusief
de scharnierend bevestigde wigvormige
vingereindflappen 7,40 m lang en geven
toegang to t dek 3.
Via de nieuwe landingsbrug in Hoek van
Holland (de grootste van Europa) en de 3
hekdeuren kunnen 3 rijen voertuigen tege
lijk zeer snel geladen of gelost worden.
Daarbij zijn de zijdeuren speciaal bestemd
voor trailers en vrachtvervoer. Personen
auto's rijden via de middendeuren en een
ophijsbare oprit naar dek 4 of via een
tweede oprit naar dek 5.
Aan de voorzijde van de garage op dek 4 is
zowel aan SB- als aan BB-zijde een ramp,
waarover de auto’s in Harwich weer naar
dek 3 kunnen afdalen. Het BB-gedeelte van
dek 5 bestaat uit 3 panelen, die tegen dek 6
gehesen kunnen worden. Hierdoor is de
hoogte boven dek 4 voldoende om daar
touringcars te kunnen vervoeren.
Het middelste paneel van dek 5 aan BB
zijde dient tevens als oprit, en kan naar
believen aan de vóór- of aan de achterzijde
scharnieren.
De boegdeur (zie foto 2) is een z.g. vlinderdeur, die bestaat uit een BB en een SB deel
welke om een verticaal scharniersysteem
kunnen draaien. De deurhelften worden
dus bij het openen horizontaal verplaatst.
Na het openen kan de gedeelde boegramp
worden neergelaten. Deze is ontworpen
voor het gelijktijdig laden of lossen van 2

rijen auto’s. De ramp heeft een totale
lengte van 13,83 m en een rijbreedte van
7,00 m.
De snelheid van laden en lossen in Harwich
wordt echter bepaald door de breedte van
de landingsbrug aldaar, welke slechts I rij
auto’s tegelijk kan verwerken.
Overeenkomstig de voorschriften is er
t.p.v. het voorpiekschot een grote water
dichte deur op het trailerdek aangebracht,
welke om de bovenzijde scharniert.
Zoals reeds opgemerkt is dek 3 speciaal
bestemd voor het vervoer van trailers. Er
zijn 4 'lanes’ aan elke zijde van de centrale
schacht. Voor het sjorren van de lading zijn
om de 3 m verzonken sjorpotten aange
bracht. De totale ’lane' lengte is ca. 1000 m
waardoor er plaats is voor 76 trailers met
elk een lengte van 12 m. Aan SB zijde is in
dek 3 een waterdicht uitgevoerde ramp
aangebracht, welke toegang geeft naar dek
2 voor export-auto’s. Deze oprit is zo
uitgevoerd, dat de ramp naar behoefte
zowel aan de voorkant alswel aan de ach
terkant kan scharnieren, zodat de ramp
voor beide rijrichtingen kan worden ge
bruikt.
Aan BB zijde zijn in dek 3 twee luiken
aangebracht, één boven elke machineka
mer, voor het transport van grote reservedelen, terwijl in het achterschip een luik is
voor het laden van proviand en andere
voorraden.
Alle ramps en luiken, alsmede de huiddeuren, 2 op dek 6 als toegang voor treinpassagiers en 2 op dek 3 voor het aan boord
nemen van de loods en bevoorradingsslangen (brandstof, smeerolie en drinkwater).
Deze deuren, ramps en luiken zijn ontwor-

2. Boegdeur
SenW 53STE IAARGANG NR 11

requires

competitive solutions
m.s. ’Koningin Beatrix’ - the largest and most modern
passenger and car ferry on the North Sea. The customer Stoomvaart Maatschappij Zeeland, the Netherlands required quick delivery of an ultramodern ship which combined
elegance, comfort, efficiency and reliability. Late in 1984 van der
Giessen - de Noord was contracted to build a 2100-passenger
500-automobile ferry to serve the Hook of Holland -Harwich route.
The van der Giessen - de Noord engineers were required to deve
lop a ship that provided the minimum noise and vibration as well
as a futuristic interior which would provide special appeal to
passengers on this highly competitive route. High density car and
truck capacity was required and at the same time fast turn
arounds necessitated extra large on and off ramps. The unique in
door constmction hall of van der Giessen - de Noord and the expe
rienced construction organisation made a short delivery time of
the m.s. 'Koningin Beatrix’ possible. The contract was signed in
late 1984 and the ship was launched in late 1985. Delivery of the
ship in April of 1986 was exactly on schedule. A special tribute to
the combined experience and efforts of client, engineers, desig
ners, builders and the special indoor construction facility of van
der Giessen - de Noord.

- de Noord N.V.
23, SCHAARDIJK, RO. BOX 1, 2920 AA KRIMPEN AAN DEN IJSSEL, TELEPHONE 010 - 411 0460 / 01807 - 12144, TELEX 22428, TELEFAX 01807 - 18180
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pen en geleverd door Kvearner AB te
Gothenburg.
De bediening geschiedt hydraulisch, de 3
daarvoor benodigde pompaggregaten zijn
opgesteld in een van de machinekamers.
De diverse bedieningspanelen worden via
een ringleidingsysteem gevoed.

welke gebruik moeten maken van rol
stoelen.
Alles bij elkaar zijn er 559 passagiershutten
met totaal 1296 bedden. In de slaapzalen op
dek 2, speciaal bestemd voor toeristen die
hun eigen slaapzak meenemen, is nog plaats
voor 108 personen in 2-hoog kooien.

V e n tila tie
Het ventilatiesysteem van de autodekken
is ontworpen voor een 10-voudige lucht
verversing tijdens de vaart en een 20voudige ventilatie tijdens het laden en los
sen. Hiertoe zijn op het bakdek voor het
dekhuisfrontschot 4 fans aangebracht. Het
zijn omkeerbare axiale fans met 2 toeren
en een maximum capaciteit van 85.000
m3/uur totaal. Zes soortgelijke fans zijn
aangebracht op de kampanje (dek 5).
Het ventilatiesysteem is erop berekend,
dat of de voorste fans of de achterste fans
alleen voldoende zijn om de uitlaatgassen
van de automotoren uit het schip te zuigen.
Om dode hoeken in de garages te voorko
men zijn aan BB en SB zijde aan de voorkant
van de garages op dek 4 en dek 5 extra fans
geplaatst, welke lucht laten circuleren via
jalouzieën in de huid.
Op dek 3 midscheeps aan SB zijde is een
extra mechanische toevoer voorzien, wel
ke gebruikt w ordt bij het transport van
paarden of andere levende have.
De garage op dek 2 heeft afzonderlijke
machanische ventilatie. Op alle autodek
ken is een branddetectiesysteem aange
bracht. Op de autodekken 3,4 en 5 zijn te r
bestrijding van brand vastopgestelde
sproeisystemen aangebracht.
Alle autodekken zijn aangesloten op een
gesloten TV systeem, waarvan de beeld
schermen in het stuurhuis zijn opgesteld.

P ublieke ru im te n
De publieke ruimten bevinden zich achter
het centrale trappenhuis. Op de dekken 4
en 5 zijn vier ruimten ingericht met stoelen
met verstelbare rugleuning (air seats),
waarin men desgewenst kan slapen tijdens
de overtocht. Er zijn daar echter ook TV
toestellen opgesteld.
Op dek 6 is de grote entreehal; voetgan
gers betreden het schip via de grote huiddeuren. Een geheel nieuwe overdekte toegangsbrug met een ’tapis roulant’ zorgt
voor de verbinding tussen het NS station
Hoek van Holland en het schip. Ook in
Harwich is een geheel nieuwe passagiersbrug gemaakt.
Achter de info-balie bevindt zich een ruim
300 m2 groot winkelcentrum, het 'N orth
Sea Shopping Centre’ waar tijdens de
overtocht artikelen belastingvrij te koop
zijn. Aangrenzend is er een Souvenirwin
kel. De rest van dek 6 w ordt in beslag
genomen door een smaakvol ingerichte 2e
klasse salon, met aan BB en SB zijde een bar;
bevoorrading geschiedt via de centraal ge
legen pantry.
Aan BB zijde in de salon is er een casino en
een met roestvrij staal beklede dansvloer
met disco verlichting.
Een monumentaal uitgevoerde trap leidt
naar dek 7, het restaurantdek. Aan SB zijde
bevindt zich een grote keuken, bestaande
uit een warme en een koude sectie, met
daartussen de spoelkeuken met afwasma
chines. De gehele keukenuitrusting is uit
gevoerd in roestvrij staal, ook de wanden

Passagiers a cco m m o d atie
De doelstelling van de rederij bij de bouw
van de KONINGIN BEATRIX is geweest,
een veerschip te bouwen met meer com
fort voor de passagiers, dan to t nu toe voor
zo’n schip gebruikelijk is.
Deze doelstelling is door Van der Giessende Noord, in samenwerking met het archi
tectenbureau Gabriel Finne te Oslo voor
een groot deel gerealiseerd.
Zeker in de 6 1 luxe hutten voor 2 of 4
personen komt men niets te kort, terw ijl
de 8 suites, met een zit- en een slaapgedeel
te van alle gemakken zoals radio en TV zijn
voorzien.
Ook de kleinere hutten voor 2 of 4 perso
nen zijn keurig ingericht. Alle hutten zijn
voorzien van een geprefabriceerde natte
cel, met daarin een wasbak, een douche en
een wc.
De systeemwanden van de hutten bestaan
uit een sandwichconstructie, opgebouwd
uit 2 dunne staalplaten met daartussen een
geluidisolerende kern. Twee luxehutten
zijn geheel aangepast voor lichamelijk ge
handicapten terw ijl ook in de rest van het
schip rekening is gehouden met personen,
SenW 53STE IAARGANG NR 11

en het plafond van de keuken zijn met
roestvrije staalplaat bekleed.
Een brede dienstgang verbindt deze ruim
ten en geeft toegang to t de restaurants.
Vóór de keuken is het zeer luxueus inge
richte 'REMBRANDT’ a la carte restau
rant. D it geheel in blauw en w it uitgevoer
de restaurant met een sfeervolle verlich
ting biedt plaats aan 234 personen.
Achter de keuken is het self-service res
taurant. D it in geel en groen uitgevoerde
restaurant doet veel zakelijker aan. Niet
temin kan men er gezellig zitten.
Opvallend, en waarschijnlijk nog nooit op
een schip toegepast is de roterende cafetaria-counter (foto 3) met een diameter van
ruim 5 m. Op één van de 12 uitgifteplaatsen
langs de omtrek kan men rustig wachten,
to t de gewenste spijzen langskomen. Met
dit systeem is een snelle bediening moge
lijk. Anders dan bij een niet roterend cafe
taria wordt het tempo hier niet bepaald
door de langzaamste kiezer.
Het self-service restaurant biedt plaats aan
261 personen. Voor passagiers die geen
behoefte hebben aan een volledige maaltijd
is er een coffee-shop met 97 zitplaatsen.
De aankleding is vergelijkbaar met die van
het self-service restaurant. Indien daaraan
behoefte is kunnen deze 2 ruimten gecom
bineerd worden.
Op dek 8 zijn twee bioscopen ingericht
met elk ongeveer 50 zitplaatsen. De bio
scopen kunnen ook voor conferenties
worden gebruikt. Speciaal voor Seminars
zijn er aan SB zijde 2 salons met stapelmeubilair. Naar behoefte kunnen deze ruimten
worden opgesplitst in kleinere ruimten
m.b.v. vouwwanden.
Het achterste deel van dek 8 wordt inge
nomen door de I ste klas salon (zie foto 4).
Ook hier weer een bar aan weerszijden van
de centrale pantry. De aankleding met
gestoffeerde kuipstoelen rond een hard-

3. Ronddraaiend buffet
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AMW - a reliable name in
Marine Equipment and Propulsion Systems
AMW offers a large range of marine
equipment and propulsion systems of the
most renowned makes to shipping and
offshore industries.
All complete, and designed for a long,
trouble-free life. And what’s more,
competitively priced!

AMW has a long experience, can give you
expert advice, understanding your
requirements and knowing the answers to
these, and lends an excellent service for all
installations supplied. A long list of
references is proof of this.
AMW deserves your reliance.
If you wish know more, just phone for
detailed information and/or documentation.

AMW
bv commercial and engineering consultants for

DRIVE SYSTEMS
MACHINERY &
EQUIPMENT
Veersedijk 99 - P.O. Box 39 - 3340 AA Hendrik Ido Ambacht/Holland
Telephone 01858-16166* - Telex 29488 - Telefax 18878
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ren in bedrijf is de vaarsnelheid ongeveer
17 mijl/uur.
De opstelling van de voortstuwingsmoto
ren in 2 machinekamers is o.a. zó gekozen
om op de terugreis onderhoud te verrich
ten in die machinekamer waar de voortstu
wingsmotoren niet in bedrijf zijn, zodoen
de heeft men geen last van geluid tijdens
onderhoudswerkzaamheden. De voort
stuwingsmotoren zijn aan de vertragingskasten gekoppeld d.m.v. flexibele in- en
uitschakelbare Vulkan koppelingen. Via de
vertragingskasten (zie foto 6) fabrikaat
Lohmann & Stolterfoth type Navilus GVE
1100 A met een overbrengingsverhouding
van 600 naar 175 omw/min., worden de
schroefassen met verstelbare LIPS schroe
ven aangedreven, de diameter van de
schroeven is 4300 mm.
De schroefbladen hebben een grote
'skew-back' en ontlaste bladtip. Hierdoor
worden de drukvariaties op de huid, welke
trillingen kunnen veroorzaken, zo gering
mogelijk gehouden.
De 2 voortstuwingsmotoren, die één
schroefas aandrijven, zijn voorzien van een
installatie welke automatisch het vermo
gen gelijk verdeelt over de 2 motoren
volgens het master-slave principe.
Wanneer één van de motoren stopt w ordt
automatisch de spoed van de schroef van de
betreffende aandrijving versteld om over-

4. Eersteklas salon met bar en dansvloer
houten dansvloer maakt een voorname
indruk. Bijzonder geslaagd is ook het nabij
de ingang gelegen 'Casino Royal’.
Verdeeld over alle dekken zijn publieke
toiletgroepen. Ook gokautomaten en au
tomaten met videospelletjes staan hier en
daar in groepjes op de verschillende dek
ken. Voorts is er een kinderspeelplaats. De
wanden en beschieting van de publieke
ruimten zijn opgebouwd uit onbrandbaar
Cape Marine Board, met een hardplastic
finish. De plafonds zijn lichtgewicht, geïso
leerde Dampa-piafonds.
De ondervloeren zijn lichtgewicht mortel
vloeren. Waar nodig voor geluidsisolatie
zijn zwevende vloeren aangebracht. In de
publieke ruimten en in de huttensecties
zijn op de vloer smaakvolle tapijten aange
bracht. In de trappenhal is een polyvinyl
vloerbedekking toegepast.
B em anningsaccom m odatie
De 139 bemanningsleden zijn onderge
bracht op het achterste deel van dek 9 en
het gehele dek 10.
Ook de hutten voor de bemanning hebben
een eigen wastafel, douche en wc in een
geprefabriceerde natte cel. Evenals bij de
passagiershutten zijn de systeemwanden
en het meubilair geleverd door H.W. Metallbau GmbH.
Op dek 9 bevinden zich de recreatieruim
ten voor de officieren en bemanning. De
daarnaast gelegen eetsalons hebben een
gezamenlijke cafetaria counter en een
goed ingerichte pantry.
Op het I0e dek is aan de voorkant het
geheel gesloten stuurhuis; hier zijn ook het
radiostation, de hutten van de gezagvoer
der, de hoofdwerktuigkundige, een eige
naarshut en een hobbyruimte. Verder zijn
er een hospitaal, de apotheek en kantoren
188

5. Hoofdmotor
voor de dek- en machïnedienst.
Op het hoogste dek zijn de ventilatoren
voor de luchtbehandelingsinstallatie ge
plaatst, de liftmachines en de schoorsteen.
M A C H IN E K A M E R -IN S T A L L A T IE
V o o rts tu w in g sin sta l la tie
De voortstuwingsinstallatie is onderge
bracht in 2 door een waterdicht schot
gescheiden machinekamers.
In de voorste machinekamer zijn de 2 bui
ten voortstuwingsmotoren geplaatst en in
de achterste machinekamer de binnen
voortstuwingsmotoren.
Deze voortstuwingsmotoren van het fa
brikaat MAN/B&W type 8L/40/45 (zie fo
to 5) leveren elk een maximum vermogen
van 4840 kW (6600 pk) bij 600 omw/min,
totaal maximum vermogen is 19.360 kW
(26.400 pk).
De overtocht naar Harwich w ordt met 4
motoren in bedrijf gevaren, met een snel
heid van 2 1 mijl/uur en een vermogen van
87% van het maximum vermogen. Omdat
voor de terugreis naar Hoek van Holland
meer tijd beschikbaar is, w ordt dan norma
liter met 2 voortstuwingsmotoren in be
drijf gevaren. Met 2 voortstuwingsmoto

7. Asrem
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als u geen enkel risico mag lopen

...moet u contact opnemen met
een produktspecialist
Econosto heeft van die specialisten.
Gespecialiseerd op uw terrein. Zodat ze u
een juist en verantwoord advies kunnen
geven. Onze produktspecialisten kunnen u
alles vertellen over klep- en schuifafsluiters,
kogelkranen of vlinderkleppen, verdeel
kasten of S.O.S.-afsluiters. Maar Econosto
heeft bijvoorbeeld ook specialisten op het
terrein van de stoomtechmek, deskundigen
die thuis zijn in de scheepsbouw en
specialisten met tientallen jaren ervaring
in de verwarmings- en luchtbehandelingstechniek.
Essentieel bij advisering is
objectiviteit. Tenminste dat is de mening
van onze produktspecialisten. Daarom heeft
Econosto een breed en veelzijdig
programma. Opdat wij kunnen kiezen uit
verschillende alternatieven om in iedere
situatie de beste aanbieding te maken.

ieconosTOj
\

✓

het beste produkt op de juiste plaats

Zo ook voor wat betreft
de appendages voor de scheepsbouw.
Econosto levert het breedste programma
dat beantwoordt aan de eisen die de markt
- dus u (en de verschillende keuringsinstanties) - stelt. Een programma van
wereldklasse. Direct uit voorraad.
Econosto N.V, Rotterdam, Tel. 010-4245600
Rotterdam, Amsterdam, Groningen,
Enschede, Eindhoven.

belasting van de andere m otor te voor
komen.
De voortstuwingsmotoren worden vanuit
de controlekamer of ter plaatse bij de
motoren gestart, daarna w ordt overge
schakeld naar het stuurhuis, waar de verde
re bediening plaatsvindt. Elke schroefas is
voorzien van een asrem (foto 7) dit is
gedaan om te voorkomen dat wanneer een
van de voortstuwingsunits is gestopt deze
schroef gaat meedraaien.
D ieselgeneratoren
Er zijn 4 dieselmotoren voor de generatoraandrijving geïnstalleerd (zie foto 8). Deze
motoren zijn van het fabrikaat Stork
Werkspoor Diesel (SWD) type 6 SW 280,
elk met een vermogen van 1550 kW (2 100
pk) bij 900 omw/min; tijdens de vaart zijn er
2 in bedrijf.
8. Dieselgenerator

Per machinekamer zijn er 2 dieselaggregaten tussen de voortstuwingsmotoren ge
plaatst. Buiten de machinekamer is er een
dieselmotor-gedreven
noodgenerator
geïnstalleerd van het fabrikaat Caterpillar,
met een vermogen van 4 15 kW (565 pk) bij
1800 omw/min.
S to o m in s ta lla tie
De stoominstallatie (zie foto 9) bestaat uit
2 oliegestookte stoomketels van het fabri
kaat Aalborg, elk met een capaciteit van 5 1.
stoom per uur bij een druk van 7 bar; een
van de ketels is geschikt om sludge te
verbranden.
Er zijn 2 afvoergassenketels geïnstalleerd,
I per 2 hulpmotoren, per twee motoren is
de capaciteit 1000 kg stoom per uur met
een stoomdruk van 7 bar.

9. Stoomketels

10. Koelwaterpompen
SenW 53STE IAARGANG NR. 11

P ersluchtsysteem
Voor de gecomprimeerde lucht zijn een
viertal compressoren geïnstalleerd.
- Drie zoetwater-gekoelde startlucht
compressoren met een uitlaatdruk van
30 bar, fabrikaat Deno en
- één regel- werklucht compressor met
een uitlaatdruk van 8 bar.
Voor het starten van de voortstuwings
motoren zijn er 2 startluchtvaten van elk
10001. inhoud en een maximum druk van
30 bar, voor de hulpmotoren is er I
startluchtvat met een druk van 30 bar.
Om de koppelingen tussen de voortstu
wingsmotoren en de vertragingskasten
te bedienen zijn er 2 luchtvaten geïnstal
leerd.
Er is I werkluchtvat met een inhoud van
1500 I. en een druk van 8 bar. Voor de
regellucht is er een droger met een
capaciteit van 40 m3/uur.
Z o u tk o e lw a te rs y s te e m .
Voor het zoutkoelwatersysteem zijn 4
koelwaterpompen geïnstalleerd, 2 voor de
achterste machinekamer en 2 voor de
voorste machinekamer (zie foto 10).
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Diesel Power
The complete Diesel engine programme for ferries

proving their reliability, either in
single or multi-engine plants, on
board many ferries operating on

long and short routes alike. With
its engine programme covering
the output range from 500 to
14000 kW, M.A.N.-B&W is able to
supply the right propulsion plant
for every ferry.
M.A.N.-B&W four-stroke engines the optimal alternative for the
most economical solution.

FS 2 5 e

Ferries, ports, coasts and con
tinents are connected by time
tables that are accurate down to
the last minute. Under such
circumstances the reliability of
the propulsion plant assumes
particular importance. For some
decades now M.A.N.-B&W fourstroke Diesel engines have been

M .A .N .- R o llo

B .V .

Postbus 275, 2501 CG Den Haag, tel 070 - 46 97 11
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besteden, lig t ook v o o r de hand: ECCE w il
een g ro te r aandeel verw erven in bouw - en
w eg- en w aterbouw kundige projecten.
En vooral vo o r het laatste is de overheid,
zowel landelijk als op gem eentelijk niveau,
de belangrijkste opdrachtgever.
De 'NO NONSENSE AANPAK' speelt een

employment charters
& consulting engineers
weken kan worden van de trad itio n e le m a

voornam e rol bij ECCE en deze kom t prettig
over bij de vele opdrachtgevers.
Klanten m et een reputatie, die ECCE ruim te
bieden te anticiperen in hun projecten.
Het is bew ust gekozen dat ECCE zich o pstelt
als 'p ro je cto n d erste u ne r' i.p .v . het geves

begintijd, nl. in het jaar 1982 toen zij m et vier
man personeel startten.

tigde teken- en adviesbureau.

nier van uitbesteden. Vele ECCE m edew er
kers hebben m et plezier gew erkt aan deze

Veel hadden zij die tijd niet te bieden of

is,

boeiende en veel om vattende opdracht en

m isschien toch w el, nl. een grote dosis

SCHEEPSBOUW m achine-/apparatenbouw ,

zijn m om enteel intensief betrokken bij nieu

energie en de w il om je als 'd ienstverlener' te

piping en ac/cv-installatietechniek.

we scheepsbouw- en offshore projecten.

onderscheiden. N a tu u rlijk speelt daarbij een

Ook in engineeringsw erk v o o r kleinere vaar

heldere visie een voornam e rol alsm ede de

ELEKTROTECHNIEK
lich t- en krach tstro o m in sta lltie s, m eet- en

tuigen o.a. sleepboten, brandblusboten, pa

prom otie van die visie bij elke m ogelijke

regeltechniek (in stru m e n ta tio n )

trouillevaartuigen e.d. is de nodige kn o w 

opdrachtgever.

BOUWKUNDE

how verkregen en staat ECCE zijn 'm a n 

O pdrachtgevers die durven te breken met

w o n in g - en u tilite itsb o u w

De h o o fddisciplines waarin ECCE werkzaam
zijn:

WERKTUIGBOUWKUNDE

en

netje'.

bepaalde tradities.

CIVIELE TECHNIEK

Een zo gunstig m ogelijke (risico )sp re id in g ,

W aaronder to e kom stig e klanten die zichzelf

weg- en w aterbouw kunde, beton- en staal

juist als het gaat om de bezettingsgraad en de

de vraag stellen: welke taken en werkzaam 

constructies.

planning, is typerend v o o r de ECCE o rg a n i

heden kunnen w ij overlaten aan organisaties

Er bestaan vele afgeleide specialisaties en

satie m et als gevolg de gewenste fle xib ilite it

en/of m ensen die het beter, goedkoper,

toepassingsgebieden. O rganisatorisch ge

voor haar opdrachtgevers. Er w o rd t tijd ig

sneller, kortom e fficiënter vo o r ons kunnen

zien biedt ECCE u proje cto n d e rste u n in g via

gestreefd naar nieuwe opdrachten en daarin

doen. Daar ben je er na tuu rlijk nog niet mee.

weloverw ogen

scoort ECCE ruim sch o o ts.

ECCE m aakt zijn opdrachtgevers inzichtelijk

t.w .:

wat de ECCE-dienstverlening in h o u dt, en

* Projectm anagem ent

wat deze dus betekent vo o r zijn b e d rijf en

* C onstructionm anagem ent

vo o r zijn m edewerkers.

* Basic- en Detailengineering

UITBREIDING VAN DE
ACTIVITEITEN
Momenteel zijn negentig m edewerkers in

gekozen

dienstengroepen

* CAD. Com puter Aided D rafting

CONTROLEERBARE KWALITEIT

* P rocurem ent

Ook w erkt vo o r dit bureau engineeringsper-

Over kw aliteit binnen de dienstverlening kun

* Projectservices

soneel op zogenoem de 'jo b -c o n tra c tin g '-

je eindeloos praten, beter is het deze m .b .v .

* Tekengroep vo o r Revisies, M odificaties

basis, oftewel v o o r de d u u r van een bepaald

norm en en voorwaarden vast te leggen. Het

vaste dienst bij ECCE.

en Updating

project. In totaal een respectabel aantal,

overleg tussen opdrachtgever en o p d ra ch t

* Leidingregistratie en C artografie.

beweert de heer M aitim o .

nem er bepaalt in deze zin ook w anneer en

Binnen

Opdam vervolgens: daar komen in 1986 nog

hoe het begrip 'goed is goed genoeg' in

klant/opdrachtgever optim aal ondersteund.

± vijfe n tw in tig m edewerkers bij, maar dan

relatie staat m et de prijs die vo o r uitvoering

Desgewenst kan volkom en geïntegreerd,

wel in eerste instantie volgens het principe

deze

dienstengroepen

w o rd t

de

betaald w o rd t.

dus te zamen m et uw te a m , to t effectieve en

van 'jo b -c o n tra c tin g '.

ECCE zo rg t dan wel dat het ook 'g oe d ' is en

efficiënte

Het lig t nl. niet in de bedoeling in een kort

com pleteert haar dienstverlening m et 'b o r

gaan, volgens het principe van:

tijdsbestek er een te g ro o t o f massaal (m in 

ging' en garanties alsm ede m et correcte

capaciteitsaanvulling waar dit m ogelijk en

nazorg.

w enselijk is. ECCE biedt u deze d ienstverle

tekenaars, constructeur-tekenaars, desig

PRIVATISERING

treffe n , zonder structu re le problem en op de

ners, expeditors, inkopers en inspectors

Het is ook niet zo ve rw on d e rlijk dat Opdam

etc. lig t er voldoende w erk klaar om op te

en M aitim o zulke grote voorstanders zijn van

der flexibel) bureau van te m aken. Maar voor
deze nieuw aan te trekken em ployés zoals:

'p riva tise rin g '.

Al is het, m et een d u idelijk, en volgens

Zij worden ook regelm atig benaderd van

Opdam en M aitim o ook eerlijk ve rw achtings-

overheidszijde om hun visie en vooral ook

beeld, v o o rlo p ig eerst v o o r de d u u r van de

hun aanpak eens te komen toelichten.

onder handen zijnde en nieuw te starten

En zowaar, het is niet alleen m ogelijk men er

projecten.

enthousiast vo o r te krijgen, maar het ook te

Ook ontw ikke lt zich binnen het bureau het

gaan toepassen.

CAD-gebeuren. Binnen deze a fkorting van

Kijk, zegt O pdam , het is fe ite lijk een kwestie

Com puter Aided Design, staat de D v o o rlo 

van goede vo o rlich tin g . Je eerste en vo o r

pig vo o r D rafting, produktie in deze zin is

naamste doel is het acceptatieproces bij de

voor ons het eerst noodzakelijke en haal
bare.

toekom stige opdrachtgever, respectievelijk

De twee directeuren herinneren elkaar aan de

worden

overge

ning, zodat u capaciteitsm aatregelen kunt

pakken.

VISIE

taakverdeling

hals te halen.

Voor nadere in fo rm atie of een v rijblijvend
onderhoud:
ECCE b .v ., Jan van N assaustraat 23
2 5 9 6 BM 's-G ravenhage.
Telefoon 0 7 0 -2 4 4 3 7 3 *

de beslissers op het juiste niveau te bre n g e n ,
dan pas ben je eraan toe de ju iste dienstverle
ning aan te bieden.
Het fe it dat w ij daar zoveel aandacht aan

J. F. M. Maitimo
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Voor het hulpkoelwatersysteem zijn er 2
zoutkoelwaterpompen geïnstalleerd in de
voorste machinekamer. Tevens zijn er 3
koelwaterpompen voor de airconditio
ning installatie in deze ruimte geplaatst.
Z o e tk o e lw a te rs y s te e m .
Het zoetkoelwatersysteem is uitgevoerd
als een centraal koelwatersysteem met
een laag- en hoogtemperatuur gedeelte,
het koelsysteem is gesplitst in voorste en
achterste machinekamer. Voor het lageen hogetemperatuur gedeelte zijn elk 4
pompen geïnstalleerd, 2 per machineka
mer, waarvan I als stand-by pomp. Voor
het hogetemperatuur gedeelte zijn het
zelfde aantal pompen geïnstalleerd.
Voor het hulpbedrijf zijn er 2 lage- en 2
hogetemperatuur pompen geplaatst, I van
de pompen als stand-by. De koelwater
pompen zijn van het fabrikaat HAMWORTHY.
De koelers in deze systemen zijn uitgoevoerd als plaatkoelers.
Sm eeroliesysteem .
Per voortstuwingsunit zijn er 6 smeerkoeloliepompen geïnstalleerd, 2 per
voortstuwingsmotor waarvan 1 stand-by,
en 2 per tandwielkast waarvan I als standby, de stand-by pomp is elektrisch gedre
ven. Elke generatormotor is ook voorzien
van 2 smeeroliepompen, I aangedreven
door de m otor en I elektrisch gedreven
stand-by pomp.
De smeeroliekoelers voor de voortstuwingsmotoren zijn plaatkoelers, de koe
lers van de hulpmotoren en tandwielkasten
zijn pijpkoelers. Het smeeroliesysteem is
voorzien van automatische terugspoelfilters, fabrikaat BOLL & KIRCH.
Elke voortstuwingsmotor heeft zijn eigen
smeerolie separator. Voor de hulpmoto
ren zijn 2 separatoren geplaatst.
B randstofsysteem
Voor de zware olie zijn er 2 trimpompen
elk met een capaciteit van 35 m3/uur, de
dieselolie trimpomp heeft een capaciteit
van 3,6 m3/uur. Voor het separeren van de
zware brandstof zijn er 2 volautomatische
Alfa-Laval separatoren van het type ALCAP geïnstalleerd, per separator is de ca
paciteit 3200 l/uur, tevens is er een brandstoffiltrator fabrikaat BOLL & KIRCH
geïnstalleerd. Voor de hulpmotoren is er
een brandstofblender. De brandstoffilters
zijn uitgevoerd als automatische terugspoelfilters.
Het brandstofsysteem voor de voortstuwingsinstallatie is per 2 motoren uitge
voerd met 2 boosterpompen en 2 circulatiepompen. Voor de hulpmotoren is het
zelfde systeem geïnstalleerd als voor 2
hoofdmotoren. Per voortstuwingsunit zijn
er 2 brandstofverwarmers, I met stoomverwarmingen I elektrisch verwarmd. Per
2 hulpmotoren is hetzelfde aantal verwarmers geplaatst.
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Een brandstof-viscositeitsregelaar is in elk
brandstofsysteem geïnstalleerd.
De voortstuwingsinstallatie is uitgevoerd
met een brandstof-econometer. Deze in
stallatie is verbonden met het log, de
brandstofmeters van de voortstuwingsmotoren en de verstelinrichting van de
voortstuwingsschroeven.
Als men het traject Hoek van Holland naar
Harwich in een bepaalde tijd wil afleggen
worden in een computer de volgende ge
gevens ingevoerd: de afstand, de tijd, de
stroomsnelheid van het water en de wind
snelheid, ook reageert deze installatie op
ondiepten in het te varen traject. Met deze
installatie is het mogelijk het meest econo
mische brandstofverbruik te realiseren.
De gegevens voor deze installatie worden
in het stuurhuis ingevoerd, aldaar is ook
een indicatiepaneel te r controle van het
resultaat.
D rin k - en w asw atersysteem
Het drink- en waswater w ordt in het schip
gedistribueerd door 2 x 2 pompen : I stel
pompen voor de bovenste dekken en I stel
pompen voor de lagere dekken. Om het
warmlopen van de pompen te voorkomen
wanneer geen water wordt afgenomen
zijn overstortkleppen gemonteerd. Met
dit systeem heeft men geen hydrofoor
tanken nodig. Elke pomp heeft een capaci
te it van 30 m3/uur.
Voor het warme water zijn er 2 circulatiepompen en twee met stoom verwarmde
vaten elk met een inhoud van 6000 I.
Ook is er in de nodige waterbehandeling
voorzien. Voor het ketelwater is er een
verdamper met een capaciteit van 20m3
per dag.
Lens- en ballastsysteem
Het lens- en ballastsysteem is verbonden
met 4 lens-ballast-algemene dienst pom
pen, één van de pompen is een zuigerpomp, vervolgens kunnen de hoofd-zoutkoelwaterpompen als noodlenspomp
dienst doen.
Er is een lenswater separator met een
kleine vuilwaterpomp voor dagelijks
gebruik.
R ioo lw atersystee m
Het afvoerwatersysteem van de WC's is
aangesloten op een vacuüm systeem, dit
systeem is gekozen om het zoetwaterver
bruik zo gering mogelijk te houden.
Het systeem is zowel aan SB als aan BB
voorzien van een opvangtank met een 'orca’ chemische behandelingsinstallatie.
Het overboordwater voldoet aan de eisen
welke gesteld worden door IMO, MAR
POL, Baltic Sea Convention, US-Coast
Guard, D O T en Noorse Standaard No.
6073 vacuum sewage system.
Het water van de wastafels, douches en
vloerspuien gaan direct overboord.

P roviand koel- en v rie s in s ta lla tie
De proviand koelinstallatie bestaat uit 3
compressor units;
- I unit voor proviandruimen voor groen
ten + 4°C, en voor gekoelde dranken
+ 8°C.
- I unit voor 2 proviandruimen met een
temperatuur van -22° C.
- I unit is stand-by voor de beide syste
men. Het koelmiddel is R 22.
De installatie werd geleverd door Koeltechnisch Bureau GEBEKO BV. te
Schiedam.
Brandblussysteem
Op alle dekken is een brandblus ringleiding
geïnstalleerd, deze leiding is permanent
onder druk voor direct gebruik. Voor de
machinekamers en het ketelruim is een
Halon 1301 blusinstallatie geïnstalleerd.
Ook het dek waar export auto’s worden
vervoerd is voorzien van een Halon brand
blussysteem Op de autodekken is boven de
auto's een sproeisysteem ’drench system’
aangebracht dat vanaf een centrale plaats
per sectie bediend kan worden.
Er is een brandmeldsysteem geïnstalleerd
met indicatie o.a. in het stuurhuis. Men kan
de ventilatie-openingen en ook de brand
deuren, uitgevoerd als schuifdeuren, op
afstand sluiten.
Lu chtbe handelingsinstalla tie
De publieke ruimten en de hutten van de
passagiers en bemanning worden voorzien
van behandelde lucht.
Bij een buitenluchtconditie in de zomer van
+28°C en 75 % relatieve vochtigheid
wordt een binnenconditie van + 23°C en
50% relatieve vochtigheid onderhouden.
De verwarming voor de w inter is bere
kend op een binnentemparatuur van
22°C bij een buitentemparatuur van
- 15°C.
In de machinekamer zijn 2 elektrisch ge
dreven Carrier koelunits opgesteld van het
semi-gesloten type.
Een pijpsysteem met circulatiepompen ligt
door het gehele schip en is verbonden met
de luchtbehandelingsinstallaties. Deze in
stallaties zijn opgesteld in drie grote fanka
mers op dek I I . Elk van de drie hoofdbrandsecties heeft zijn eigen geheel ge
scheiden a.c.-installatie. Verwarming ge
beurt met stoom. Hiertoe zijn in één van de
fankamers 2 stoom-warmwater warmte
wisselaars geïnstalleerd, die water leveren
van 90/70°C. Om de installatie niet te
groot te maken en een redelijk rendement
te verzekeren, worden de hutten met
30% gerecirculeerd en de publieke ruim
ten met 50%. De retourlucht w ordt via de
corridors en filters door de ventilatoren
aangezogen.
In de hutten van de passagiers en de beman
ning w ordt de lucht gedistribueerd d.m.v.
een ’duoduct’-systeem; er is een leiding
met warme lucht en een met gekoelde
lucht. De gewenste temperatuur w ordt bij
SenW 53STE jAARGANG NR I I

van otterloo
Interieurbouw
projektinrichting
Capelle a/d IJssel
tel. 010-450 55 44
telex 24265 ot sb

inrichtingen en speciaal meubilair
• luchthavens
• kantoren
• banken
• musea
• ziekenhuizen
• raadhuizen
• kerken
• winkels
• kantines
• herenhuizen

van otterloo maakt’t
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een constante totale luchtstroom verkre
gen door de verhouding van warme en
koude lucht te wijzigen. De regeling w ordt
verkregen via een instelbare pneumatische
thermostaat.
De publieke ruimten hebben zoneregeling
van de temperatuur om in elke ruimte de
hoeveelheid lucht centraal uit de controle
kamer in de machinekamer te kunnen re
gelen. Bijzondere aandacht is besteed aan
het onderdrukken van het geluid van de
uitblaasmonden.
Iedere publieke ruimte heeft zijn eigen
luchtbehandelingsinstallatie. De toe- en afvoerlucht van de keuken is geheel geschei
den van die in de aangrenzende eetzalen.
De afzuigventilatoren van de keuken zijn
zo bemeten dat een onderdruk t.o.v. de
eetzalen onderhouden wordt. D it is ge
daan om te voorkomen dat men in de
eetzalen de kooklucht uit de keuken ruikt.
De airconditioninginstallatie werd gele
verd en geïnstalleerd door de firma Van
Swaay.
A n k e r- en m e e rg e re i,
stuurm achines
Op het hoofddek voor zijn 2 anker-verhaallieren geïnstalleerd, en op het achter
dek 2 verhaallieren (zie foto 11 en foto 12).
Elke lier is voorzien van twee ontkoppel
bare verhaaltrommels en twee verhaalkoppen. Op de trommels is 110 m staal
draad met een diameter van 30 mm, de
trekkracht is 160/64 kN bij 19/38 m/min.
De lieren zijn hydraulisch gedreven en zijn
ingericht voor automatisch meren, ze zijn
vervaardigd bij Machinefabriek IJmuiden,
de hydrauliek is van Brattvaag. De lieren
zijn lokaal en op afstand bedienbaar.
In de stuurmachinekamer zijn 2 stuurma
chines opgesteld van het rotary vane type
370/45 fabrikaat Porsgrunn (zie foto 13).
De stuurmachines hebben elk hun elektrohydraulische aandrijving en zijn synchroon
gekoppeld, maar het is ook mogelijk om elk
roer afzonderlijk te bedienen. D it heeft
een voordeel bij het manoeuvreren als b.v.
de BB schroef stuwkracht naar voren geeft
en de SB schroef stuwkracht naar achteren.
De 2 roeren zijn van het semi-gebalanceerde type, de maximum roerhoek is 42°.

II. Anker-verhaallieren op het voordek

12. Verhaallieren achter

Boegschroef in s ta lla tie
Om het schip beter te kunnen manoeuvre
ren zijn in het voorschip 2 elektrisch gedre
ven boegschroeven geïnstalleerd van het
fabrikaat LIPS. De schroeven zijn voorzien
van verstelbare bladen, elke schroef heeft
een stuwdruk van 11 ton bij een vermogen
van 735 kW.
S ta b ilisa to re n
Teneinde het comfort van de passagiers
tijdens zeegang te verhogen zijn een stel
elektro-hydraulische
Simplex-Compact
stabilisatoren type SK 40 fabrikaat HDW
en ontwerp AEG geïnstalleerd. Het vinoppervlak is 10,4 m2, de maximum werkSenW 53STE 1AARGANG N R J j

13. Stuurmachines
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Dit realiseren wij, als vooraanstaand elektrotechnisch
installatiebedrijf in Europa, met ruim 1800 medewerkers.
Specialisatie: het ontwikkelen en leveren van geavanceerde
(computer) systemen en installaties ten behoeve van
Industrie, Utiliteit en Schepen.
Ook voor de Ferry ’Koningin Beatrix’ hebben wij de volledige
elektrische installatie ontworpen, vervaardigd en
geïnstalleerd.
Technologie op hoogstaand niveau, vandaar die stap dichter
bij de toekomst.
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Met vestigingen in AMSTERDAM

sluisjesdijk 155
postbus 5054
3008 AB rotterdam
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hoek is 20°; 10° naar boven en 10“ naar
beneden. De rolreductie bij een snelheid
van 19,5 mijl/uur en een golfhoek van 5° is
87%.

het volume in een daaraan gekoppelde
stalen container met een inhoud van 8 m3.
Deze w ordt regelmatig verwisseld voor
een lege container.

L ifte n
Voor het verticale transport van de passa
giers zijn 2 liften geïnstalleerd voor 600 kg
of 8 personen bij een hijssnelheid van 0,8
m/sec. Een van de liften is geschikt voor het
gebruik door personen in een rolstoel.
Voor vracht en bemanning zijn er 2 liften
elk met een capaciteit van 1400 kg. Er is
voorts nog I lift voor het vervoer van
linnenwagens voor schoon- en vuil linnen
goed met een capaciteit van 1200 kg. Deze
lift w ordt ook voor passagiers gebruikt en
heeft een capaciteit voor 16 personen.
Verder is er nog een lift voor het verticale
transport van voedsel, deze lift heeft een
capaciteit van 50 kg.

C o n tro le k a m e r m a ch in e -in sta lla tie
De controlekamer van de machine-instal
latie is gesitueerd in de hulpmachinekamer.
De bedieningshandels, aanwijsinstrumenten etc. voor de verstelbare schroeven,
hoofdmotoren, hulpmotoren zijn bijeen
gebracht in een dwarsscheeps geplaatste
controle tafel.
Vanaf deze tafel kunnen hoofd- en hulpmo
toren en de belangrijkste hulpwerktuigen
gestart en gestopt worden. De stand-by
pompen starten automatisch.
Voor de bewakingsinstalfatie en andere
nodige voorzieningen zijn de richtlijnen
van NSI en DnV voor onbemande machi-*
nekamers gevolgd.
Voor de bewakingsinstallatie van de machi
nekamer en de nautische instrumenten is
gebruik gemaakt van geavanceerde mi
croprocessor techniek. Ongeveer 500
punten zijn aangesloten, welke constant
gecontroleerd worden. Er zijn 335 aan/uit
alarm contacten en 160 analoge signalen,
verder zijn voor de navigatie instrumenten
32 alarm aansluitingen.
Voor het meten van de inhoud en het
niveau van o.a. brandstof- en ballastwater
tanken zijn er 20 meetpunten op dit sys
teem aangesloten.

14. Reddingboten
W a te rd ic h te de uren en b randdeuren
De waterdichte deuren kunnen centraal
vanuit het stuurhuis gesloten worden. Ge
sloten deuren kunnen te r plaatse geopend
worden teneinde normaal verkeer moge
lijk te maken, deze manoeuvre is zichtbaar
in het stuurhuis, op een paneel w ordt de
situatie van elke deur met open/dicht-indicatie aangegeven.
De branddeuren in de schachten worden
gesloten met een contragewicht, de
branddeuren welke normaal open zijn,
worden opengehouden door een mag
neet. Deze deuren zijn in zones verdeeld
en kunnen vanuit het stuurhuis gesloten
worden. Er zijn zowel schuifdeuren als
draaideuren. Enkele zware schuifdeuren
zijn voorzien van een luchtcilinder, om in
noodgevallen de gesloten deur te kunnen
openen.
Slagzijcom pensatie-systeem
Om tijdens het laden van voertuigen de
slagzij te compenseren is er een pomp met
een capaciteit van 600 m3/uur geïnstal
leerd, deze pomp is aangesloten op 2 tanks,
één aan SB-zijde en één aan BB-zijde. De
pomp is omkeerbaar en w ordt automa
tisch gestuurd door een slagzijindicator.
De installatie is van het fabrikaat Frank
Mohn.
Reddingsm iddelen
Vooruitlopend op het van kracht worden
van de ' 1983 Amendments’ op de SOLAS1974 voorschriften is met S.l. overeenge
komen, dat de reddingsmiddelen van de
'KONING IN BEATRIX’ reeds geheel zou
den voldoen aan hoofdstuk 3 van deze
’Amendments’. De reddingsmiddelen zijn
dan ook bijzonder up to date.
Er zijn 6 halfgesloten reddingsboten, elk
voor 150 personen voorzien van een luchtgekoelde dieselmotor en 2 eveneens half
gesloten man-overboord-boten, elk voor
60 personen, ook voorzien van luchtgekoelde dieselmotoren.
192

De boten zijn van het fabrikaat Mulder &
Rijke en zijn opgesteld onder zwaarte
kracht davits, van Schat Davit (zie foto 14).
Verder zijn er 72 stuks opblaasbare red
dingsvlotten voor 25 personen elk. Deze
zijn opgesteld onder 18 handbediende
vlottenkranen (zie foto 15). De verzamel
plaatsen voor de opvarenden in geval van
nood zijn zoveel mogelijk binnen gesitu
eerd. In de buurt van deze verzamelplaat
sen zijn zwemvesten in kasten en kisten
opgeborgen.
A fv a lv e rw e rk in g
Voor het verwerken van verpakkingsma
teriaal van de winkel is er een pakketten
pers geïnstalleerd voor blokken van 50 kg.
Voor alle andere afval is er een stortkoker
met luiken op verschillende dekken. De
stortkoker eindigt in een automatische
wormpers, fabrikaat ICOVA, op dek 3.
Deze perst het afval samen to t I /8 deel van

Door middel van een computer contro
leert men de afvoergassen temperatuur
van de voortstuwings motoren. Per cilin
der is een meetpunt, dat vergeleken w ordt
met een gemiddelde temperatuur.
Deze gemiddelde temperatuur behoort
bij een door de motorleverancier bepaalde
waarde. Met dit systeem kan men contro
leren of de betreffende m otor overbelast
is, De grenswaarden voor deze tempera-

15. Reddingvlotten
SenW 53STE IAARGANG NR 11

A L F A -L A V A L

IN D U S T R IE B.V .

For bnr. 935 of Van der Giessen-de Noord we delivered the following equipment:
Ship’s heavy fuel oil of 380 cSt at 50 degr.C. will be cleaned by Alfa-Laval's latest designed
ALCAP cleaning system, consisting of two FOPX 609 TFD selfcleaning separators with a flow
control disc. The main feature is to be able to clean fuels with a density up to 1013 kg/m3 at 15
degr.C. and viscosities up to 700 cSt/50 degr.C.
Ship’s lube oil of the main-engines will be cleaned by four WHPX-ALFAX separators, with the
feature of reducing oil losses during discharges.

Lube oil for the auxiliary en
gines will be cleaned by two
Alfa-Laval selfcleaning se
parators, type MAPX 204.
All separators are electroni
cal controlled by means of
EPC 30 discharge units; the
ALCAP separators are con
trolled by a Microprocessor,
type MARST 1.
All auxiliary equipment for
controlling of the systems is
mounted and cabled on a
standardized panel.
Fresh water will be genera
ted by a NIREX seawater
distiller, type JWP-26-C80
with a capacity of 20 m3/24
hrs. which reduces the heat
losses of the jacket water
cooling system. The use of
excellent materials as titani
um for the internal part re
duces corrosion problems.
The main engine lube oil
coolers, four in total, are of
the A10-BFD type.

The centralized cooling system consists furthermore of four plate heat exchangers, type A10BFM, used as low temperature coolers. Two plate heat exchangers, type AM10-FM are used as
high temperature coolers.
For the auxiliary cooling system two plate heat exchangers, type A10-BFM, were delivered as
low temperature coolers, two AM10-FM types are used as high temperature coolers.

A LFA-LAVA L

I n d u s t r i e B . v . P.b. 341, 1180 AH Amstelveen
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turen zijn geprogrammeerd bij een varië
rend vermogen.
De alarmindicaties en aanwijzigingen van
druk, temperatuur en tank inhouden w o r
den op een beeldscherm zichtbaar ge
maakt. Deze beelschermen zijn o.a. opge
steld in de machinecontrolekamer, het
stuurhuis en in de verblijven van de betref
fende officieren. Het ’ALPHAPROM’ sys
teem is ook aangesloten op een schrijfma
chine welke op vastgestelde tijden in w er
king w ordt gesteld, zwarte te x t is normaal,
rode te xt is abnormaal.
De controle-installatie is geïnstalleerd en
geleverd door de firma CSI te Vlaardingen.
Tegen de achterwand van de controleka
mer is het hoofdschakelbord geplaatst.
Hierop kan de belasting van de generato
ren afgelezen worden, en tevens de gene
ratoren op en van het hoofdschakelbord
geschakeld worden.
De controlekamer is voorzien van een
airconditioning unit.

16. Stuurconsole

N A U T IS C H E IN S T A L L A T IE S
H e t stu urhu is
Op het navigatiedek aan de voorzijde van
het dekhuis is over de gehele breedte van
het schip een stuurhuis gesitueerd. De
vleugels van het stuurhuis steken buiten de
romp van het schip uit, dit is gedaan om bij
het afmeren de situatie beter te kunnen
overzien. Het stuurhuis is geheel gesloten,
de navigatieapparatuur en de besturingsinstallatie is tegen het frontschot geplaatst
{zie foto 16). In het midden is de stuurstand, aan 8B zijde daarvan is de console
voor de bediening van de voortstuwingsinstallatie en de boegschroeven (zie foto 17).
Aan SB zijde van de stuurstand is de console
voor de navigatie geplaatst.
Achter de stuurstand is een console met
o.a. de bediening van een gesloten TVsysteem voor observatie van de autodekken (zie foto 18). Op de brugvleugels aan
SB en BB zijde is ook een bedieningsconsole voor de voortstuwingsinstallatie en de
boegschroeven (zie foto 19). De kaartenkamer aan SB zijde is afsluitbaar met een
gordijn. De volgende navigatie-instrumenten zijn in het stuurhuis opgesteld:
- I Racal - Decca MK 7 gyro compass.
- I Decca Navigator MK 52.
- I Racal - Decca radar type ACS 1690
- I Racal - Decca radar type ARPA1690/90.
- 2 Racal - Decca kleuren radars type RM
970/6 BT.
- I Koden type KS 526 MK richtingzoeker.
- I Koden F X 759 S weerkaart ont
vanger.
- I Simrad ED 162 echolood.
- I Simrad NL doppler log met aanslui
ting voor o.a. het meet- en regelsysteem
voor economisch brandstofverbruik.
- I Lehmkul digitale giro, type LR 22.
- I Racal - Decca auto-pilot type 585 C.
SenW 53STE IAARGANG NR 11

I 7. Bedieningsconsole voortstuwing en boegschoeven

18. Paneel voor o.a. gesloten T.V.-systeem
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groothandel in staal, draadprodukten, ijzerwaren en scheepsbeslag
HW 50 SCHEEPSACCOMMODATIE
De passagiers- en bemanningsaccommodatie aan boord van de 'Koningin Beatrix' is geheel opgebouwd uit HW 50
komponenten.
Het uitgangspunt van de fabrikant Horst Warneke is het toepassen van nieuwe materialen, die voldoen aan de
geldende imco- en solas regels t.b.v. brandbeveiligheid en geluidsisolatie eisen en produktie methodes te kombineren, waaruit een goed doordacht modulair bouwsysteem is ontstaan. Dit heeft ook tot gevolg, dat door toepassing
van voorgefabriceerde systeembouw kortere montagetijden haalbaar zijn, hetgeen kostenverlagend werkt op de inbouwkosten met betrekking tot de accommodatie ten opzichte van conventioneel inbouwen.
Het leveringsprogramma is in drie hoofdgroepen ver
deeld:
1) Badcabines
opgebouwd uit verzinkt stalen frame, buitenzijde voor
zien van Rockwool isolatie. De wanden en de vloer
zijn geheel betegeld. De standaard cabine is voorzien
van een gepatenteerde draaibare wastafelmoduuldeur,
waardoor alle aansluitingen te bereiken zijn, zodat een
inspektiedeur in de gang overbodig is. De badcabine
wordt d.m.v. flexibele slangen aangesloten, zodat geluidsoverdracht tot een minimum beperkt wordt. De
badcabines worden geheel kompleet, inclusief deur,
geleverd.
2) HW 50 Accommodatie systeem
- HW-R-50-SV wandelement B-15, niet brandbaar,
opgebouwd uit 2 verzinkte staalplaten met Rockwool
kernisolatie, dikte 50 mm., naar keuze bekleed met
PVC folie of hard laminaat. Het is ook mogelijk i.v.m.
gewichtsbesparing, de wanden te leveren met alumini
um platen.
De panelen zijn aan beide zijden voorzien van het HW 50
haaksysteem, waarmee de panelen onderling in elkaar
verhaakt worden.
- HW-R-50 deuren B 15, niet brandbaar, met Rockwool
kern. Deze worden kompleet met stijlen, kop- en voetstuk
geleverd en in het systeem gewoon als wandelement ver
werkt.
- HW-R-50 plafondelement B 15, niet brandbaar, opge
bouwd uit 2 verzinkte staalplaten met Rockwool kerniso
latie, dikte 40 mm., één zijde voorzien van PVC folie. Het
plafond is tot 3 meter vrijdragend, hetgeen grote voorde
len biedt m.b.t. de geluidsisolatie.
3) Meubelen
Deze zijn opgebouwd uit aluminium, of aluminium frames,
die afgewerkt woren met hardlaminaat beklede platen in
diverse dessins. Het leveringsprogramma bestaat o.a. uit
enkele en dubbele kooien, Pullmann klapkooien, gepaten
teerde klapsofa's, kasten, buro’s, kaptafels enz.
De 'Koningin Beatrix’ is geheel uitgerust, met Trio-ving
sloten. De passagiershutten zijn voorzien van Trio-ving
kaartsloten.

H.W. Metallbau en Trio-ving Scheepssloten worden in de Benelux vertegenwoordigd door:

N.V. HANDELSMAATSCHAPPIJ ZWIJSEN & CO
POSTBUS 145 3340 AC HENDRIK IDO AMBACHT
A 20

-

I Observator MK 52 magnetisch
kompas.
- I Skanti RTF installatie SSB MG, type
TRP 6000.
- I Sait-Aries 3 Saturn 3 Inmarsat sateliet
communicatie ontvanger.
- I windsnelheidsmeter.
R adiostation
In het op het navigatiedek gelegen station
zijn de communicatiemiddelen onderge
bracht, welke voor schip en passagiers
noodzakelijk zijn.
De hoofd- en hulpzenders zijn gelijk uitge
voerd zodat ze elkaar geheel kunnen ver
vangen.
De telefoon kan op de automatische tele
fooncentrale geschakeld worden.
ELEKTR ISC H E IN S T A L L A T IE
De elektrische installatie van het schip
werd geleverd door Van Rietschoten en
Houwens. Het totaal geïnstalleerd generatorvermogen van 6200 kW kan opgewekt
worden door vier luchtgekoelde genera
toren, fabrikaat Holec (zie foto 20) van elk
1475 kW, 900 omw/min aangedreven
door een SW 280 dieselmotoren één
noodgenerator van 415 kW, 1800 omw/
min gedreven door een Caterpillar diesel
motor. Deze m otor start automatisch in
geval de spanning van het hoofdbord
wegvalt.
Alle generatoren zijn geschikt voor paral
lel bedrijf en zijn ontworpen voor 3 fase
draaistroom, 440 V, 60 Hz cos. cp = 0.8.
De noodzakelijke voorzieningen zijn ge
troffen om de dieselgeneratoren direct
vanuit de controlekamer te kunnen star
ten. Het hoofdschakelbord is dwars
scheeps geplaatst in de machinecontrolekamer, de hoofdrail is in een SB en een BB
bedeelte uitgevoerd met op elk deel 2
generatoren geschakeld.
De voeding hoofdbord-noodbord w ordt
door een schakelaar gekoppeld. De wal
aansluiting is geschikt voor 440 V, 600
Amp, 60 Hz. en kan in het olielaadstation
aangekoppeld worden.
De noodverlichtings-installatie is aangeslo
ten op 2 transformatoren van elk 60 kVA,
440/220 V. Er is ook een 24 V. batterijinstallatie voor het alarmsysteem, naviga
tie en omroep (PA)-systeem.
De 220 V verlichting van het gehele schip is
met fluorescentie lampen uitgevoerd, uit
gezonderd in de salons en eetzalen waar
voor de sfeerverlichting hoofdzakelijk
gloeilampen zijn toegepast.
Een ’sound powered’ telefoon systeem
zorgt voor de communicatie tussen het
stuurhuis en de machinekamer, de stuurmachinekamer, de boegschroefruimte, de
hut van de gezagvoerder, en van de
HWTK; ook het 'safety' station is op deze
installatie aangesloten.
Er is een automatische telefooninstallatie
met een elektronische centrale en ca. 50
194

19. Besturingsconsole op de brugvleugel

20. Generator

aansluitingen. Deze installatie kan ook als
'talk-back' installatie gebruikt worden. Er
is ook een walaansluiting op het telefoon
systeem die gebruikt kan worden aan de
kade te Hoek van Holland.
Een VHF installatie met 55 internationale
kanalen is in het stuurhuis geïnstalleerd.
Het gehele schip is voorzien van luidspre
kers voor het omproepen van berichten,
dit systeem is gekoppeld aan een muziekin
stallatie. Er zijn op een aantal plaatsen in het
schip TV sets opgehangen, waarmee men
mededelingen aan de passagiers kan doen.

In een vroeg stadium werd ECCE b.v.
Teken- en Adviesgroep uit ’s-Gravenhage
betrokken bij de ’detail-engineering’ voor
o.a. het ’staal’, werktuigbouwkundige in
stallaties, het tekenen van de accommoda
ties, fundaties, pijpleidingsystemen alsme
de het interieurgedeelte. Ook het optisch
tekenen en het coderen in 'Nals', werd in
het kader van produktievoorbereidende
werkzaamheden voor een aanzienlijk deel
aan ECCE uitbesteed, alsmede electrical &
instrumentatie engineering, testwerkzaamheden en het ’inbedrijfstellen’.
Dat het schip niettemin op tijd werd opge
leverd is een niet geringe prestatie.
Tijdens de bouw was er steeds een uitste
kende samenwerking tussen de w erf en de
rederij, die het keuren van tekeningen en
het toezicht tijdens de bouw had uitbe
steed aan ALPHA ENGINEERING in Be
verwijk.
Met het in dienst stellen van de ’KO N IN 
GIN BEATRIX’ heeft de Stoomvaart Maat
schappij Zeeland de beschikking gekregen
over een schip, dat zowel voor het passa
giers- als het vrachtvervoer over de
Noordzee aan zeer hoge normen voldoet.

N a w o o rd
Van der Giessen-de Noord is er in geslaagd
dit fraaie, uiterst gecompliceerde schip in
slechts 20 maanden na ondertekening van
het bouwcontract aan de rederij op te
leveren.
Daarbij waren de omstandigheden voor de
w erf uitermate moeilijk. Immers, tijdens
de bouw van dit schip maakte de regering
bekend, dat de steun aan de w erf aanzien
lijk zou worden verminderd.
D it was voor de directie van de w erf aanlei
ding een opdracht voor een soortelijk
schip voor North Sea Ferrie’s te annuleren,
en een groot deel van het personeel te
ontslaan.
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SMIT NIGERIA
Op 5 april werd bij de scheepswerf Tille in
Kootstertille de haven- kustsleepboot
'Smit Nigeria’ te water gelaten. Het betrof
de eerste uit een serie van vier sleepboten
die worden gebouwd in opdracht van Smit
Internationale Havensleepdiensten B.V. in
Rotterdam. De sleepboot heeft een lengte
van 28,60 meter bij een breedte van 9,00
meter, een holte van 4,20 meter en een
diepgang van 3,30 meter. De voortstuwing
geschiedt door twee Stork-Werkspoor
Dieselmotoren die ieder een vermogen
van 1200 pk hebben, afgesteld op 900 pk.
Verder heeft de 'Smit Nigeria’ twee ver
stelbare schroeven in straalbuizen en flaproeren. De sleepboot is uitgerust met een
zeer krachtige brandblusinstallatie van
twee spuitkanonnen. Na de oplevering zal
het schip Vaargebied F krijgen met als
thuishaven Rotterdam.
(Foto Jaap Knigge)

’LINGEDIJK’

Op 26 april werd bij de scheepswerf Ferus
Smit B.V. in Foxhol de coaster ’Lingedijk’
te water gelaten. De coaster werd ge
bouwd in opdracht van de heer C. Vermeu
len uit Geldermalsen. Het schip heeft een
lengte van 64,20 meter bij een breedte van
SenW 53STE IAARGANG NR 11

10,20 meter, holte van 4,00 meter en een
diepgang van 3,30 meter. De hoofdmotor
is een Caterpillar met een vermogen van
775 pk bij 1600 omw/min. De twee hulpmotoren zijn een Valmet 4 11 CS met een
vermogen van 69 pk en een Valmet 3 11 CG

met een vermogen van 39,5 pk. Het schip
zal na de oplevering de Middelandse Zee en
de Noordzee gaan bevaren en als thuisha
ven Geldermalsen krijgen.
(Foto Jaap Knigge)
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A lgem een
Op 2 april 1986 vond de overdracht plaats
van de kust- en binnenvaarttanker 'PALAMAS’ aan de Belgische Rederij Ringoot uit
Borgerhout.
Het vaartuig dat w ordt toegevoegd aan
een vloot van binnenschepen van deze re
derij is het eerste schip dat niet alleen op
binnenwateren vaart maar ook als kust
vaartuig mag worden gebruikt.
Het schip is ontworpen voor het vervoer
van olieprodukten en chemicaliën van de
klasse Kx - KIs - K In - K2 en K3.
Hoofdafmetingen (zie algemeen plan).
Lengte o.a. 103,35 m; Lengte l.l. 99,95 m;
Breedte 12,00 m; Holte 5,20 m; Diepgang
(op zee) 3,17 m; Diepgang (op binnenwa
teren 5,20 m; Laadvermogen (op zee)
2.400 ton; Laadvermogen (op binnenwate
ren) 4.600 ton; Tankinhoud 4.340 m3; Bru
to tonnage 1.599 ton; Kruiplijn minimum
7.00 m; Snelheid 11 mijl/uur.
De bouw vond plaats onder toezicht van de
Belgische Scheepvaart Inspectie en Bureau
Veritas.
Het casco werd gebouwd bij Scheepswerf
en Machinefabriek ’De Biesbosch’, het installatiewerk werd uitgevoerd door Ma
chinefabriek ’Breko' te Papendrecht.
Het casco is uitgevoerd met een enkelschroefs achterschip, met lang doorge
trokken tunnel, ingebouwd in de rompconstructie, zonder straalbuis.
De constructie van dit gecompliceerde
schip dat niet alleen als binnenvaartuig
maar ook voor de kustvaart geschikt
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moest zijn werd mede mogelijk gemaakt
door goede samenwerking met de Belgi
sche Scheepsvaart Inspectie en Bureau
Veritas.
De TALAMAS’ is van voor naar achter
onderverdeeld in de vóórpiek, hulpmachinekamer, een kofferdam, 2 x 6 lading tanks,
een pompkamer, de machinekamer, achterpiek en stuurmachinekamer.
De piektanks worden gebruikt voor ballast
water, de brandstofvoorraadtanks zijn aan
S.B. en B B. zijde in de machinekamer aan
gebracht.
In de machinekamer vóór is een nooddynamo en een diesel gedreven boegschroef
geïnstalleerd.
De boegschroef heeft een stuwdruk van 3
ton, het manoeuvreren w ordt hierdoor
vergemakkelijkt, deze boegschroef is van
het fabrikaat ’Breko’. De boegschroef is te
bedienen vanuit het stuurhuis.
De twee roeren zijn gekoppeld en verbon
den met een Breko hydraulische stuurmachine; de maximum roeruitslag is 95° op
de binnenwateren en 35° op zee.
M achine in sta lla tie .
In het achterschip en in het voorschip is een
machinekamer geïnstalleerd. In de achtermachinekamer zijn de volgende werktui
gen geplaatst:
a. Een voortstuwingsmotor fabrikaat
Deutz type SBV 6M628, met een ver
mogen van I 100 kW ( 1500 pk) bij 1000
omw/min.
De m otor drijft een schroef met een
diameter van 1720 mm aan via een om-

keerreductiekoppeling van het fabri
kaat ’Reintjes’ type W AV 1830, vertra
ging 3.1 : I.
b. Twee diesel gedreven generatoren elk
met een vermogen van 60 kVA bij 1500
omw/min. Een van de generatorsets is
in de vóórmachinekamer geplaatst. De
diesels zijn van het fabrikaat DAF.
c. Twee dieselmotoren voor het aandrij
ven van de ladingpompen. Een van de
ladingpompmotoren is gekoppeld aan
een brandbluspomp voor de schuimbrandblusinstallatie.
Voorts twee startlucht compressoren,
2 ballast/lenspompen, een lenswaterseparator, een hydrofoor installatie met
een warmwatervat.
E lektrische in sta lla tie
De volgende elektrische systemen zijn
geïnstalleerd:
- 380 V, 50 Hz net voor krachtstroom.
- 220 V. 50 Hz net voor verlichting.
- 24 V gelijkstroom voor navigatie en
noodverlichting.
De elektriciteit w ordt opgewekt door
twee diesel gedreven generatoren van elk
60 kVA. De generatoren zijn van het fabri
kaat Stamford. De elektrische installatie
werd verzorgd door de firma Alewijnse.
Lading in sta lla tie
In de pompkamer zijn twee ladingpompen
opgesteld van het fabrikaat Bornemann elk
met een capaciteit van 475 m3/uur. De
pompen worden aangedreven door diesel
motoren welke in de machinekamer zijn
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geplaatst, de aandrijfas is voorzien van een
gasdichte doorvoering in het machinekamerschot.
De ladingtanken zijn van twee 300 mm
diameter leidingen voorzien welke door
middel van een cross-over aangesloten zijn
aan de zuigzijde van de lading pompen.
De twee pompen persen gezamenlijk op
één persleiding de lading naar het hoofd
dek, deze leiding is aangebracht vanaf de
pompkamer to t de kofferdam vóór.
Er zijn drie plaatsen voor een walaanslui
ting; I bij de pompkamer, I midscheeps en
I op het voorschip. De ladingtanken zijn
voorzien van een vapour-back leiding met
een diameter van 150 mm. De tankaansluiting is 100 mm diameter.
Elke ladingtank is voorzien van een toe
gangsluik, een press/vac. klep, een niveau
meetinstallatie, high level alarm en een
vlotter voor niveau alarm. Het tankniveau
kan zowel lokaal als in het stuurhuis afgele
zen worden.
Elke ladingtank is voorzien van twee tankwasopeningen voor verplaatsbare tankwasmachines.
Brandblus- en re d ding sm id d ele n.
In de machinekamer is het mogelijk om een
van de twee dieselmotoren van de ladingpompaandrijving te koppelen met een
brandbluspomp. Deze pomp is aangesloten
op een schuimcompound tank. Op het
hoofddek zijn drie schuimkanonnen ge-

plaatst om oliebranden te kunnen blussen,
ook zijn er slangaansluitingen op het
hoofddek.
De machinekamer en de pompkamer zijn
voorzien van een Halon I 301 blusinstalla
tie. Bij elke walaansluiting zijn 2 draagbare
poederblussers van 25 kg geplaatst, totaal
6 blussers; er zijn verder nog brandblussers
in de machinekamer en de accommodatie
geplaatst.
De reddingsmiddelen betaan uit een stalen
10 - persoons viet voorzien van een 16 kW
(22pk) dieselmotor, er zijn verder een 10persoons vlot en twee 6-persoons vlotten.
D e k w e rk tu ig e n
Op het vóórdek is een elektrisch gedreven
ankerlier geïnstalleerd voor 2 ankers. Ach
te r de accommodatie is een zelfde anker
lier geplaatst voor I anker. De ankerlier op
het achterschip kan ook vanuit het stuur
huis bediend worden.
Het stuurhuis kan hydraulisch in hoogte
versteld worden en de grote mast hydrau
lisch gestreken.
A c c o m m o d a tie
De accommodatie bestaat uit de volgende
compartimenten;
- Het eigenaarsverblijf, met een woonka
mer, een slaapkamer, een badkamer en
een keuken.
- De stuurman en de machinst hebben elk
een éénpersoons hut.

- Twee 2 persoons hutten voor de be
manning.
- Er is een gemeenschappelijke douche,
w.c. en toilet ruimte.
Grote aandacht is geschonken aan de ac
commodatie, waarbij uitsluitend brand
vrije materialen zijn toegepast, terw ijl een
zeer goede isolatie ervoor zorgt dat het
motor lawaai in de accommodatie en het
stuurhuis niet boven de 70dB(A) komt.
N autische in s ta lla tie
In het stuurhuis is aan de voorzijde een
console geplaatst voor de navigatie. Deze
tweedelige console omvat een deel voor
de navigatie op de binnenwateren geschikt
voor eenmans radarvaart en een deel voor
de navigatie op zee.
Tussen de twee panelen zijn de radars
geplaatst en de bediening van de voortstuwingsinstallatie en de stuurinrichting.
De nautische installatie omvat voorts,
twee radarinstallaties, een marifooninstallatie, een log, een bochtaanwijzer, een
radiotelefonie-installatie, een echolood,
een magnestich compas, een gyro-compas
en een automatische stuurinrichting.
Conclusie
Het eindresultaat van dit mooie schip en de
korte bouwtijd was alleen mogelijk door
een goede samenwerking tussen eigenaar,
classificatie, bouwwerf en de machinefa
briek ’Breko'.

Nieuwe uitgaven
’K O E L T E C H N IE K en
KO ELSCHEEPVAART’
door A. W. C. Alders
Uitgegeven door de 'Stichting Studiefonds
voor de K.H.V.’ Afm. 19,5 x 26 cm, 203
blz. Prijs ƒ 42,50. Franko toezending volgt
na overschrijving van dit bedrag op giro
678923 t.n.v. GAK Studiefonds te Amster
dam onder vermelding van 'Koeltechniek'.
De schrijver, oud-gezagvoerder op koelschepen en daarna docent bij het Hoger
Zeevaartonderwijs, heeft zijn lange artike
lenreeks 'Het vervoer van koel- en vriesladingen per schip' in het Vaktechnisch Tijd
schrift voor de Kleine Handelsvaart samen
gevat en up to date gebracht in het onder
havige studieboek, dat in een lacune voor
ziet.
In de laatste decennia heeft de koeltech
niek zowel als het transport van gekoelde
en bevroren goederen een grote vlucht
genomen, vooral ook bij de kleine handels-
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vaart en de visserij. Het is dan ook vanzelf
sprekend, dat een grote behoefte aan ken
nis op dit terrein bestond bij zowel de
nautische en de technische staf aan boord
van de schepen, als bij de walorganisaties.
De genoemde artikelenreeks van de heer
Alders heeft in belangrijke mate in deze
behoefte voorzien, en van meet af aan een
grote belangstelling getrokken door de
vorm waarin op begrijpelijke wijze de ken
nis van theorie en praktijk werd gebracht.
Zo is thans een compleet handboek samen
gesteld voor het efficiënt vervoer van
koel- en vriesladingen aan boord van sche
pen in de grote en kleine handelsvaart en de
visserij. Door zijn systematische indeling,
de beschrijvende en verhalende tekst
vorm, en de goede typografische uitvoe
ring is een prettig leesbaar boek to t stand
gekomen dat ook als naslagwerk thuis
hoort in de bibliotheek van iedereen, die
beroepshalve met koel- en vrieslading te
maken heeft of denkt te krijgen! Van de

inhoud kan een indruk worden gegeven
door vermelding van de titels van de voor
naamste hoofdstukken: WarmteleerLuchtbehandeling - De isolatie van het
koelruim - De installatie en het koelmiddel
- Het thermostatisch expansieventiel Compressoren - Containerisatie in de
koelvaart - De inrichting van een modern
koel-containerschip - Koel- en vriestechniek bij de visvaart - Ontvangst en vervoer
van de lading - Algemene richtlijnen voor
het vervoer van koelladingen - Vlees als
lading - Voorwaarden scheepsvervoer
groente en fr u it- Fruit als koel lading - Het
opsporen van fouten.
Een doeltreffende Appendix met tabellen,
gebruikelijke symbolen, koeltechnische en
ladingtechnische gegevens en een tre f
woordenregister besluiten dit van harte
aanbevolen studieboek.
Ir J- N. J.
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NIEUWSBERICHTEN

Tewaterlatingen
Lelystad
Op 3 mei j.l. werd de hopperzuiger ’Lely
stad’ op de w erf van Scheepswerf en Ma
chinefabriek 'De Merwede’ te Hardinxveld-Giessendam met goed gevolg te wa
ter gelaten.
Het schip, één van de grootste hopperzuigers te r wereld, w ordt gebouwd in op
dracht van de Amsterdamse Ballast Bagger
en Grond B.V., een groepsonderneming
van de Ballast Nedam Groep N.V.
De doopplechtigheid werd verricht door
de Minister van Verkeer en Waterstaat,
Mevrouw Drs. N. Smit-Kroes.
Een bijzonderheid van het ontwerp is de
geringe diepgang, slechts acht meter, ge
combineerd met een laadvermogen van
13.200 ton. Het schip, dat vergaand is
geautomatiseerd, is mede geschikt voor
werk in rotsachtige bodem.
Hoofdgegevens
Lengte o.a. 136,95 m, lengte 11 132,25 m,
breedte 26,00 m, holte 8,80 m, diepgang
max. 8,00 m, hopperinhoud 10.300 m ,
laadvermogen 13.200 ton, baggerdiepte
34,00 m, diam. zuigbuizen (2) 1200 mm,
vermogen voortstuwing 10.370 kW to 
taal, snelheid (geladen) 15,2 mijl/uur, ver
mogen hulpmotoren (2) 2790 kW totaal,
vermogen boegschroeven (2) 375 kW elk,
baggerpompen (2) 1850 kW elk.
Het schip is uitgerust met 2 hoofdmotoren
van SW Diesel type SW 9 TM 410 elk met
een vermogen van 5185 kW die twee
verstelbare schroeven aandrijven en te 
vens zijn gekoppeld aan 2 generatoren van
6 kV met een vermogen van 6000 kVA.
Voor een goede manoeuvreerbaarheid is
het schip uitgerust met twee boeg
schroeven.
Als hulpmotoren zijn 2 SW Diesel moto
ren type 6SW 280 geïnstalleerd die 2 gene
ratoren van 1800 kVA aandrijven.
De accommodatie voor 37 bemanningsle
den is volledig airconditioned.
Het schip w ordt gebouwd onder toezicht
van Bureau Veritas voor de klasse I 3/3 E *i*
hopperdredger Deep Sea - Aut. M.S. Het
schip zal eind augustus 1986 worden opge
leverd.
S m it N ig e ria
Op 5 april 1986 is met goed gevolg te
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watergelaten de sleepboot ’Smit Nigeria’,
bouwnummer 250 van Tille Scheepsbouw
B.V. te Kootstertille, bestemd voor Smit
Internationale Havensleepdiensten B.V. te
Rotterdam. D it schip is de eerste van een
serie van vier haven/kustsleepboten.
Hoofdafmetingen zijn: lengte 25,00 m;
breedte 8,70 m en holte 4,20 m.
In dit schip worden geïnstalleerd twee
Stork-Werkspoor hoofdmotoren type 6
FHD 240 met een vermogen van elk 880 pk
bij 850 omw.min.
De sleepboot w ordt gebouwd onder toe
zicht van Bureau Veritas voor de klasse:
I 3/3 E + Tug Deep Sea AUT-MS.
Linged ijk
Op 26 april 1986 is met goed gevolg te
watergelaten het motorschip ’Lingedijk’,
bouwnummer 243 van Scheepswerf Ferus
Smit B.V. te Foxhol, bestemd voor de Heer
C. Vermeulen te Geldermalsen.
Hoofdafmetingen zijn: lengte 60,00 m,
breedte 10,50 m en holte 4,00 m.
In dit schip worden geïnstalleerd: een Ca
terpillar .hoofdmotor, type 3508 DI-TA
met een vermogen van 775 pk bij 1600
omw/min, een Valmet hulpmotor, type
4 11 CS met een vermogen van 69 pk bij
1500 omw/min en een Valmet hulpmotor,
type 411 CG met een vermogen van 39 Zi
pk bij 1500 omw/min.
Het schip w ordt gebouwd onder toezicht
van Bureau Veritas voor de klasse: I 3/3 E +
Cargoship Deep Sea.
S m it S iberië en S m it Polen
Bij Barkmeijer Stroobos B.V. te Stroobos
en Tille Scheepsbouw B.V. te Kootstertille
zijn op 16 mei met goed gevolg de haven/
kustsleepboten ’SMIT SIBERIE’ en 'SMIT
POLEN’ te water gelaten.
Deze schepen worden gebouwd voor re
kening van Smit Internationale Haven
sleepdiensten B.V. te Rotterdam en zijn
onderdeel van een totaalopdracht van 4
identieke haven/kustsleepboten, welke
Conoship uit Groningen voor deze rederij
in opdracht heeft.
De hoofdafmetingen van deze schepen:
lengte over alles 28,60 m lengte l.l. 25,00 m,
breedte op spant 8,70 m, holte 4,20 m,
diepgang 3,40 m.
Ten behoeve van de voortstuwing zijn
twee SWD-motoren van het type 6 FHD
240 geïnstalleerd met een vermogen van
880 kW (1200 pk) bij 850 toeren, die via
een tandwielkast met een vertraging van
3,2:1, ieder een 3-blads verstelbare
schroef aandrijven.

Voor het totale hulpvermogen zijn twee
Volvo Penta dieselsets geïnstalleerd met
elk een vermogen van 35 kW. Voor brand
bestrijding in de havens en voor de kust zijn
op het topdek twee blusmonitoren ge
plaatst met een capaciteit van 300 m /uur.
De sleeplier heeft een trommel met een
trekkracht van 15 ton en een verhaalkop en
wordt hydraulisch aangedreven.
Verder bestaat de dekuitrusting o.a. uit
een Mampaye sleephaak en een dubbele
ankerlier.
Voorde navigatie, communicatie en bestu
ring zal het schip beschikken over een
magnetisch- en een girocompas, 2 radars, 2
echoloden, I radio zend- en ontvangstin
stallatie, 2 VHF’s en I automatische piloot.
Deze sleepboten worden gebouwd onder
toezicht van Bureau Veritas en de Neder
landse Scheepvaartinspectie.
De oplevering zal eind juni 1986 plaats
vinden.
Lorelay
Op zaterdag 26 april 1986 werd, liggend
aan de werf van Boele’s Scheepswerven en
Machinefabriek te Bolnes, het m.s. ’LORE
LAY' gedoopt door Mrs. Helen Meek,
echtgenote van Mr. P. W. Meek, Managing
Director of North Sea Sun Oil Ltd.
Het betreft de vroegere bulkcarrier 'N A 
TALIE BOLTEN’ die, in de korte tijd van 10
maanden in opdracht van Allseas Marine
Contractors door Boele werd verbouwd
to t pijpenlegger, waarnaast het schip te
vens nog dienst kan doen als trenching
support, diving support-, crane-, construction en accommodation vessel.
Van het oorspronkelijke schip werd het
achter gedeelte to t machinekamerschot
verwijderd. Het schip werd voorzien van
een hekdeur zodat met pijpen geladen
barges het ruim in kunnen varen.
In het voorschip werd een nieuwe machine-installatie geplaatst welke diesel-elektrisch voorstuwing en dynamic positioning
verzorgt (in totaal 7 schroeven).
Het schip werd verder o.a. voorzien van
een 300 t SWL mastkraan, accommodatie
op het voorschip voor totaal 176 perso
nen, benevens een 6-punts anker systeem.
De verbouwing vond plaats onder toezicht
van Lloyd’s Register of Shipping voor de
klasse 100AI ’Barge cargoes only’, LA, Hh
LMC, UMS, DP(AA), PCR - with the descriptive notes: pipelaying-, crane-, construction-, trenching support-, diving sup
port-, accommodation vessel.
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Proeftochten

T rito n
Op 29 april 1986 heeft met goed gevolg
proefgevaren het motorschip ’TRITON’,
bouwnummer 551 van Bodewes’ Scheeps199

werven B.V. te Hoogezand, bestemd voor
B.V. Tribecka te Groningen.
De hoofdafmetingen zijn: lengte 59,98 m,
breedte 11,70 m en holte 4,70 m.
In dit schip werden geïnstalleerd een MAK
hoofdmotor, type 6 Mu 452 met een ver
mogen van 1197 pk bij 375 omw/min, 2
Scania hulpmotoren, type D 8 M met een
vermogen van elk 97 pk bij 1500 omw/min
en een Valmet hulpmotor, type 4 11 C met
een vermogen van 48 pk bij 1500
omw/min.
Het schip werd gebouwd onder toezicht
van Bureau Veritas voor de klasse: I 3/3 E+
Cargoship Deep Sea.

Offshore
N o rth sea o il m ap published
A new edition of the 'Oil Map’, which gives
information on all existing oil and gas fields
in the N orth Sea, areas licensed for ex
ploration, and oil and gas pipelines, has
been published by the Highlands and Islands
Development Board, based in Inverness in
the Scottish Highlands. Additional tables
include a list of oil fields in production with
details of waterdepth, peak output and an
estimate of the total reserves, as well as a
table of fields under development with
start-up dates and estimated total re
serves.
Graphs on drilling activity and a compari
son of oil and gas production with con
sumption are also included, along with in
formation on areas of development and
facilities available in the Cromarty Firth the main service area of the N orth Sea.
The full-colour map, which measures 92cm
by 83cm, is recognised as being one of the
most complete to be produced. It uses
information from the UK Department of
Energy, the Industry Department for Scot
land and commercial sources.
(LPS).
E kofisk could subside fu r th e r ten
m e tre s
Norway's Ministry o f Petroleum and Ener
gy believes that the Ekofisk field in the
North Sea could subside a further one to
ten metres. The degree o f possible subsi
dence is still very uncertain - even 16
months after it was first observed.
So far more than tw o thousand million m 3
of gas has been pumped back into the
reservoir in order to maintain the pressure
there. Some estimations indicate that using
the gas in this way, instead of sending it
through the pipeline to Emden in West
Germany has reduced the Ekofisk sales by
25%, though this figure has not been con
firmed by either the Norwegian state oil
company Statoil o r the operator on the
field, Phillips Petroleum.
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Up to February of this year the seabed
beneath the Ekofisk tank had subsided 3,2
metres, sinking at a rate of 50 centimetres a
year since 1979/80. Phillips has now sub
mitted a report to the Ministry of Pe
troleum and Energy and to the Ekofisk
group concerning measures to counteract
the subsidence, and to protect the plat
forms against the so-called hundred-yearswave. The report is based on a theoretical
subsidence of 6 metres. The solution which
Phillips propose is to jack up all the plat
forms with the aid of hydraulic computersteered jacks. The legs of the platform wil
be cut, jacked up, and afterwards welded
on to the extensions. The operation saves
both time and money, as all the planning can
be done on land and the w ork can be
carried out in connection with normal
maintenance of platforms. The jack-up will
take place next summer and will cost in the
region of 214 to 280 million USD.
(norinform)
O il com panies dem and ta x re lie f
The oil companies operating on the
Norwegian continental shelf of the North
Sea, with the exception of state oil com
pany Statoil, have presented the N orw e
gian authorities w ith a joint demand for tax
relaxations and an alteration in other
framework conditions. All the companies
are members of the Norwegian industrial
association of oil industries (NIFO). NIFO
believes that unless taxation is relaxed, the
consequences tor tuture prospecting and
developing activities in the N orth Sea will
be severe. Several companies are forced to
reduce production levels.
This is the first time that so many NIFO
members stand behind a joint demand. It is
the drastic fall in the oil prices that has
brought the oil companies such a major loss
in earnings both in Norway and the rest of
the world.
(norinform)
M e rg er creates N o rw a y ’s biggest
o ffsh ore shipping com pany
The Norwegian supply-ship companies
Stad Seaforth Shipping and Wilhelmsens
Offshore Services have agreed to a mer
ger. The new company will be given the
name Offshore Support Services and will
be Norway’s biggest undertaking within
the supply and stand-by vessel sector, and
one of the ten biggest in the world.
Wilhelmsen w ill take into the merger 12
wholly owned supply ships, and eight on
management contracts. Stad Seaforth has
nine vessels. In addition, Offshore Support
Services will take care of other Wilhelm
sen interests in 41 supply ships mainly
operating in US and Brazilian waters.
Wilhelmsen Offshore Services is organized
separately from the Wilh. Wilhelmsen
shipping company. The supply ship merger
has, therefore, no immediate connection
with the reductions which are to take place
at Wilh. Wilhelmsen.

The 20 ships which wili constitute the fleet
of the new concern are nearly all under
Norwegian flag. Two ships operating off
Benin in West Africa are in danger of being
registered abroad, but otherwise there are
no concrete plans on flagging out the ships.
Offshore Supply Services will be organized
as a limited partnership company with a
liability capital of around 29 million USD.
(norinform)
Less d rillin g a c tiv ity w ith o u t ta x
re lie f
Figures from the Petroleum Directorate
on probable drilling activity on the N orw e
gian continental shelf this year are too
optimistic. While the Directorate calcu
lates on 4 l wells, the figure will probably be
less, according to a fresh questionnaire
among operator companies.
The organization behind the study is the
Norwegian industrial society for oil com
panies (NIFO), which has all the 15 oper
ator companies and the Fina oil company
behind it. The results of the questionnaire
show that drilling will be reduced by more
than one third, as the estimate at the begin
ning of the year was 63 wells.
W ith a reservation for what can ensue in
the 11th round of concessions this autumn,
the prospects for next year are even
gloomier. The level of activities will prob
ably be about half of that in 1985, or 25
wells. None of the oil companies have
definitely stated that they will apply in the
next concession rouno. ineir intentions
are, however, the same. They will give
priority to prospecting rather than to de
lineation wells. The pessimism following
the oil price crack is also apparent in other
ways. All the development plans for margi
nal fields in the N orth Sea have been
shelved, and the companies are having
second thoughts about the larger fields
too. W ith present oil prices, it does not pay
to develop either the Snorre field in the
North Sea, or the Draugen o r Heidrun
fields on the Haltenbanken offshore mid
Norway. The gigantic Troll field too may
lie untouched unless the companies are
given a guarantee o f tax relief before the
sales deal is negotiated.
(norinform)
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Sloop van b u lk c a rrie rs d it ja a r naar
record
Als het huidige slooptempo voor droge
bulkcarriers zich de rest van het jaar voortzet, dan zal het totaal in '86 uitkomen op
een record-niveau van boven de 9,1 mln
ton van vorig jaar. In het eerste kwartaal
van dit jaar is er gemiddeld voor ongeveer
1,25 mln dwt per maand aan bulkcarriers
aan sloopwerven verkocht. In veel gevalien
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gaat het om schepen die bevracht zijn voor
een bestemming in het Verre Oosten en
vervolgens worden verkocht aan een w erf
in China of Taiwan. Veel van deze tonnage
is van Griekse of Liberiaanse origine.
De opleving op de sloopmarkt (die de
laatste tijd overigens licht dalende prijzen
te zien geeft) begon in november toen een
record-niveau van 1,29 mln ton werd gere
gistreerd. D it niveau werd in februari roy
aal overschreden met 1,73 mln ton, ge
volgd door de maand april met 1,44 mln
ton. Sinds het begin van het jaar zijn er 147
bulkcarriers voor de sloop verkocht, goed
voor een niveau van bijna 5 mln ton dwt,
ofwel bijna de helft van het totale niveau in
1985, zo blijkt uit cijfers van het Londense
scheepvaartbureau
Howard
Houlder
(Chartering) Itd.
De gemiddelde leeftijd van de slooptonnage heeft de afgelopen tijd zeer sterke fluc
tuaties laten zien, maar bedraagt op het
moment ongeveer 19 jaar. Overigens
komt een aanvaardbare marktsituatie
daarmee nog lang niet in zicht omdat de
totale vloot ten gevolge van nieuwbouw
de afgelopen maand nog is toegenomen, en
wel to t 197 mln ton. Het aantal opgelegde
bulkcarriers is de afgelopen maand overi
gens afgenomen met acht schepen to t 206
stuks, in tonnage van 6,6 to t 6,3 mln ton.
(DS 5-5-’86)
Taiw an h e lp t w e rf m e t lage re n te lening
De Taiwanese regering is reders die in dat
land schepen willen laten bouwen een lage
re rente op leningen gaan aanbieden. Voor
niet-Taiwanese reders gaat het om een
daling van 9 naar 8 pet, en voor Taiwanese
van 8,5 naar 7,5 pet. De stap moet het
orderboek bij de Chjna Shipbuilding C or
poration weer opvijzelen. Deze w erf ver
wacht over het volgende maand aflopende
boekjaar een verlies te moeten boeken van
$ 30 mln, ondanks personeelsafvloeiingen.
De w erf leverde vorig jaar I 3 schepen af
met gezamenlijk ruim I mln dwt, maar
heeft momenteel nog maar een orderboek
van acht schepen met 556.000 dwt, zo
meldt Lloyd’s List aanvullend.
(DS 12-5-86)
Jaarverslag G erm a nisch er Lloyd
Eind vorig jaar waren er in het register van
Germanischer Lloyd 3788 schepen geregi
streerd met een gezamenlijke brt van
16,23 mln ton. Eind 1984 waren dat 3811
schepen met 16,57 mln bruto registerton.
In de loop van 1985 werden 196 zeesche
pen opgeleverd met Germanischer Lloyd
classificatie, aldus het onlangs gepubliceer
de jaarverslag.
Het GL-register te lt schepen uit 107 lan
den, waarbij de Duitse vlag de boventoon
voert met 31,6 procent. Daarna volgen
Panama, Griekenland, Liberia, Cyprus, Sin
gapore, Spanje, Brazilië en China. Het clas
sificatiebureau had vorig jaar een omzet
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van DM 93,3 mln, 400.000 mark minder
dan in 1984. Het boekingsoverschot (GL is
een vereniging zonder winstoogmerk) liep
met DM 1,2 mln terug to t DM I mln.
Tijdens het verslagjaar heeft GL er verte
genwoordigingen bij gekregen in Dubai,
Malta, Kaapstad, Szczecin, Sao Paolo, San
tos, Belem, Porto Allegre en Fortaleza.
(DS I 3-5- 86)
A m e rika a n s scheepsbouw plan
Een initiatief van het Amerikaanse Congres
om scheepswerven in de Verenigde Staten
een aantal noodzakelijke bestellingen voor
de bouw van handelsschepen te geven,
boekt steeds meer vooruitgang in Wash
ington. De regering en de marine blijven
zich voorlopig tegen het plan verweren,
maar worden zwaar onder druk gezet
door het Congres zelf en de maritieme
industrie.
De huidige situatie voor de Amerikaanse
scheepswerven is niet bijzonder rooskleu
rig. Hoewel er door militaire opdrachten
voldoende werk is, zijn de commerciële
bestellingen bijzonder matig. Voornaam
ste oorzaak hiervan zijn de hoge kosten van
de Amerikaanse scheepsbouw. Volgens de
regering en de Amerikaanse marine moet
slechts een aantal werven operationeel
blijven in verband met defensie-doeleinden. Op grond van dit beleid besliste de
regering de meeste scheepsbouw-toelagen in te trekken, wat de commerciële
werven in ernstige problemen bracht. De
tewerkstelling in die sector is met meer
dan de helft gedaald sinds Reagan vijf jaar
geleden president van de Verenigde Staten
werd.
Wijziging
Het Amerikaanse Congres daarentegen
heeft meer waardering voor de defensieaspecten van een degelijk maritiem beleid.
Al een aantal malen hebben congresleden
getracht een gedeelte van de scheepsbouwsubsidies opnieuw in te voeren, waar
zij echter niet in slaagden. Een oorzaak kan
misschien zijn dat zij rechtstreekse steun
voorstelden, wat de regering telkens af
wees. Onlangs wijzigden de congresleden
echter hun tactiek en stelden voor dat de
marine in plaats van de Maritime Administration zou uitmaken welke soorten han
delsschepen er nodig waren. Deze schepen
zouden dan in vredestijd aan Amerikaanse
reders kunnen worden vercharterd of ver
kocht.
Eind vorig jaar kwamen de congresleden
overeen 852 miljoen dollar opzij te zetten
voor het plan. Dat geld zou in een nieuw
fonds gestoken worden, dat gevoed zou
worden door de inkomsten via charters of
verkoop van schepen.
Door de Navy en Defensie in het plan te
betrekken, maakt het ’Build en Charterplan' veel meer kans op slagen. De regering
en de marine zijn to t nu toe echter nog niet
overstag gegaan.

Subsidie
Volgens de twee partijen betekent het plan
een regelrechte subsidie aan de werven.
Bovendien vinden de regering en de mari
ne het Build en Charterplan niet rendabel,
omdat zij berekend hebben dat van de 852
miljoen dollar slechts tien to t twaalf sche
pen kunnen worden gebouwd, die de rege
ring 60 miljoen dollar aan inkomsten uit
charters zouden opbrengen. D it betekent
dat er elk jaar opnieuw geld in het fonds zou
moeten worden gestort.
Volgens de Maritime Administration dient
de particuliere sector de kosten van een
moderne vloot te dragen. De regering kan
helpen door het reders gemakkelijker te
maken om schepen in het buitenland te
bestellen zonder dat zij daardoor eventue
le operationele subsidies en voorkeurvrachten verliezen,
De maritieme industrie is echter bijzonder
enthousiast over het plan. Het Congres
lijkt het eveneens voor het grootste deel
eens te zijn over het programma. En ook in
marinekringen en hoge regeringskringen
vindt het plan steun, ondanks het officiële
standpunt van beide partijen. Verwacht
w ordt nu dat de regering onder deze grote
druk haar standpunt zal wijzigen, waardoor
eventueel volgend jaar de Amerikaanse
scheepswerven iets van hun verloren sub
sidies zullen terugkrijgen.
(ED 7-5-’86)
P erkins k o o p t G a rd n e r
Perkins Engines, een vooraanstaande on
derneming op het gebied van ontwerp,
ontwikkeling en verkoop van dieselmoto
ren, heeft plannen bekendgemaakt om de
dieselmotoractiviteiten van L. Gardner
and Sons Limited, een onderdeel van de
Hawker Siddeley-groep, over te nemen.
De onderneming zal doorgaan onder de
naam L. Gardner and Sons Limited, fabri
kant van gespecialiseerde dieselmotoren,
maar zal een dochteronderneming van de
Perkins Engines Group worden. De onder
neming is gevestigd in de Patricroft-fabriek
in Eccles bij Manchester en haar verkoopnet zal ongewijzigd blijven.
Nog maar twee jaar geleden nam de in
Groot-Brittannië gevestigde Perkins En
gines de Rolls-Royce dieselmotoractivitei
ten van Vickers Plc over. D it heeft Perkins
in staat gesteld de positie als aanbieder in
de marktsectoren van de autoindustrie,
scheepsbouw, militaire toepassingen en industriemotoren aanzienlijk te verstevigen
met een compleet programma van moto
ren van 2,6 kW (3.5 pk) to t 894 kW ( 1.200
pk).
Perkins Engines Group Limited is zelf on
derdeel van Massey-Ferguson Limited, de
grootste fabrikant van landbouwtrekkers
te r wereld.
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R. A. VAN HESSEM
Afdeling: Groningen

Kon. N e d llo yd G roep
Tijdens een receptie aan boord van het m.s.
’Nedlloyd Dejima’ op 22 april j.l. nam de
heer j . de N e e f afscheid van vele relaties
en kennissen bij het neerleggen van zijn
functie als Chief Operating Officer Ned
lloyd Lijnen B.V.
Ter gelegenheid van de verjaardag van
Hare Majesteit de Koningin werd de heer
De Neef onderscheiden met het Officiers
kruis van de Orde van Oranje Nassau.
Per I mei droeg de heer De Neef zijn
functie over aan zijn opvolger de heer Ir.
Th. M. O ostingen.

J. A. KOSTENSE
Afdeling: Rotterdam

Ing. N . A . A . D irkse
Per I mei j.l. werd de heer Ing. N. A. A.
Dirkse benoemd to t algemeen directeur
van het Elektrotechnische Installatiebedrijf
Batenburg B.V. te Rotterdam. Tevens
werd hij opgenomen in de Raad van Advies
van de houdstermaatschappij Batenburg
Beheer N.V. In deze Raad van Advies heb
ben de directeuren zitting van de acht
werkmaatschappijen die to t de groep
behoren.

L. C. P. VAN DER POLS
Afdeling: Rotterdam

W . B a kke r
Tijdens een drukbezochte receptie op I 3
mei j.l. in het Nedlloydhuis, nam de heer W.
Bakker afscheid van vele relaties en beken
den. Wegens het bereiken van de pen
sioengerechtigde leeftijd zal hij zijn
dienstverband met de Kon. Nedlloyd
Groep per I juli a.s. beëindigen.
De heer Bakker was to t nu toe actief bij het
Verenigingsleven betrokken; hij was be
stuurslid van de afdeling ’Amsterdam’ van
onze Vereniging en van de Netherlands
Branch van het Institute of Marine Engineers.
Hij gaat zich in de toekomst vestigen op de
Virgin Islands.

ING. P. G. W. VROLIJK
Afdeling: Rotterdam

IR. R. L. KRABBENDAM
Afdeling: Rotterdam
F. VAN NOOIJEN
Afdeling: Groningen
B. OHLSEN
Afdeling: Rotterdam
F. VAN DER PLAS
Afdeling: Rotterdam

E. S. REEDERS
Afdeling: Amsterdam
ING. R. P. R. ROELOFS
Afdeling: Groningen
M. M. SCHEEN
Afdeling: Groningen

Gepasseerd v o o r h e t
Jun io r Lidm aatschap:
A. W. G. HEMLER
Afdeling: Rotterdam
A. F. VAN DE LANGENBERG
Afdeling: Rotterdam
R. A. REIJES
Afdeling: Rotterdam

Ballotage
Gepasseerd v o o r h e t
gew oon lidm aatschap:
J. C. CHRISTIAANSE
Afdeling: Rotterdam
L. VAN EENENAAM
Afdeling: Rotterdam
P. G. A. GERRETSEN
Afdeling: Groningen
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Nieuwe uitgaven
M A R IT IE M E O N T P L O O IIN G V A N
DE S O V JE T-U N IE
Een speciale uitgave van Het Marineblad
van de Kon. Ver. van Marine-Officieren
Formaat A.4. 162 pag.; rijk geïllustreerd
96ste jaargang no. 2. Verkrijgbaar via Uitg.
C. de Boer jr., Postbus 1918, 1200 BX
Hilversum, tel. 035-11023.

Door het Koninklijk Instituut van de Mari
ne werd een symposium georganiseerd,
dat geheel aan de recente ontwikkeling van
de maritieme macht van de Sovjetunie ge
wijd was. Het was een goede gedachte van
de Koninklijke Vereniging van Marine-Officieren, aansluitend op dit symposium, alle
gehouden inleidingen in nummer 2 van het
februarinummer van dit jaar van het Mari
neblad te bundelen. Tevens voegde men in
dit blad drie artikelen over dit onderwerp
toe, die door buitenlandse maritieme des
kundigen speciaal voor dit nummer ge
schreven worden.
Hierdoor is een waardevol nummer van
het Marineblad ontstaan waarin men in een
goed afgerond geheel praktisch alle aspec
ten van het Maritieme handelen van de
Sovjetunie kan vinden. Daarbij valt o.a. op
dat er terecht sprake is van een verontrus
tende opkomst van de maritieme macht
sedert de jaren zestig. Een macht die behal
ve een oorlogsvloot ook een krachtige
koopvaardij- en vissersvloot omvat. Dat de
Sovjetunie zich ter zee van een gedegen
economische en militaire grondslag heeft
voorzien en dat tegen de verwachting in de
politiek-militaire besluitvorming aller
eerst het primaat van de politiek is.
Van 1960 to t 1985 is de koopvaardijvloot
van de Sovjetunie op de wereldranglijst van
de I 3e to t de 5e plaats opgeklommen,
waarbij het groeiend aandeel van de Sovjet-lijnen en de constante prijs drukkende
werking die uitgaat van de tariefonderbiedingen van deze lijnen een reeële bedrei
ging voor het Westen betekenen.
De Sovjetunie, die nummer een is in olieen aardgasproduktie te r wereld, is zowel
voor de export als voor het exploreren in
hoge mate afhankelijk van het Westen. In
de maritieme dimensie van het buitenland
se beleid van de Sovjetunie w ordt in het
vastgestelde beleid, de civiele elementen
sterker benadrukt dan de militaire.
Tot de militaire hoofddoelstellingen van de
maritieme strategie stelt men de bescher
ming van het moederland door het voeren
van een op verdedigingszones gebaseerd
concept van voorwaartse verdediging.
In de drie speciale artikelen worden moge
lijke maritieme acties bij een eventuele 3e
wereldoorlog, de bouw van een groot
vliegdekschip en de samenwerking met de
derde wereldlanden behandeld.
Het goed verzorgde en ruim geïllustreer
de nummer laat de gehouden lezingen
goed to t hun recht komen. Daar de onder
werpen van zeer wezenlijk belang zijn en
ook het geheel boeiend geschreven is kan
dit nummer ieder te r lezing aanbevolen
worden.
Dr. Ir. K. J. Saurwalt
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