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Wat de Koninklijke Nedlloyd Groep reeds 
voorspelde is in het eerste halfjaar bewaar
heid: de winst is fors gekelderd, van ƒ 60,2 
miljoen in het eerste halfjaar 1985 to t 
ƒ21,7 miljoen in de eerste zes maanden 
van 1986, zelfs meer dan de halvering die 
verwacht werd. H ier staat echter tegen
over, dat de verwachting is, dat in de twee
de helft van het jaar de resultaten die van de 
eerste helft aanzienlijk zullen overtreffen. 
De omzet van de groep is met 17 pet 
gedaald to t ƒ 2.044 miljoen. Het is de da
ling van de dollarkoers die in belangrijke 
mate de oorzaak is van de vermindering 
van het bedrijfsresultaat met 39 pet.
Het was de sector zeescheepvaart -  verre
weg de voornaamste activiteit van de 
Groep -  waar de grootste klap viel. Hier 
liep de omzet terug met 26 pet van ƒ 1.341 
to t ƒ 988 miljoen. Als gevolg van de over
capaciteit aan scheepsruimte, die een per
manent karakter dreigt te zullen krijgen, 
stonden de resultaten van de lijndiensten 
onder druk. Om hier verbetering in te 
brengen werden maatregelen to t rationa
lisering genomen. Het effect daarvan zal 
echter pas in de tweede helft van d it jaar 
merkbaar worden. T o t deze maatregelen 
behoren het annuleren van de dienst USA- 
Midden Oosten en de start van de Noord- 
Atlantische diensten.
De verliezen in de sector droge bulk w o r
den geaccentueerd door de lage dollar
koers. De exploitatie van de produkten- 
tankers kon nog geen bevredigend niveau 
bereiken. O ok de resultaten van het zware 
zeetransport bleven negatief. Daarente
gen kon in korte lijnvaart een bevredigend 
positief resultaat bereikt worden.
De lage prijzen die voor aardolie betaald 
werden waren er de oorzaak van dat de 
resultaten in de Energie-sector teruglie
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pen. De omzet kwam van ƒ 204 miljoen op 
ƒ119 miljoen, hetgeen ruimschoots een 
halvering betekent. De uitgaven met be
trekking to t exploratie werden dan ook 
getemporiseerd, populair gezegd op een 
laag pitje gezet. Bij de booractiviteiten op 
zee was er emplooi voor vrijwel alle een
heden, echter tegen belangrijk lagere ta
rieven dan vorig jaar.
Als uit deze overheersend trieste gang van 
zaken één conclusie kan worden getrok
ken dan is het wel deze, dat de waardever
mindering van de dollar en de lage aardolie- 
prijzen er de grootste schuld aan hebben, 
zonder dat er ook maar iets kan worden 
ondernomen om in deze situatie verbete
ring te brengen, dat wil dus zeggen dat 
Nedlloyd daar op geen enkele wijze in
vloed op kan uitoefenen, en op een ’deus ex 
machina’ kan niet worden gerekend.

De scheepshypotheekbank
O ok de Nederlandse scheepshypotheek
bank z it met de uiterst zorgelijk gebleven 
situatie van de wereldscheepvaart. De le
ningenportefeuille verminderde van 
ƒ 1.121 miljoen to t ƒ 1.086 miljoen. O ok 
hier is het de invloed van de waardevermin
dering van de dollar die de activiteiten van 
de Bank parten speelde. In verband met de 
situatie in de scheepvaartwereld heeft de 
Bank besloten om het gehele bruto resul
taat van het eerste halfjaar -  ƒ 6,9 miljoen 
tegen ƒ 12,6 miljoen in 1985 -  toe te 
voegen aan de Voorziening algemene be
drijfsrisico’s. D it lijk t een verstandige 
maatregel te zijn want niemand kan met 
enige zekerheid voorspellen hoe de toe
stand in de wereldscheepvaart zich verder 
zal ontwikkelen. O ok al zegt de Bank te 
hopen het resultaat in het tweede halfjaar 
te kunnen verbeteren. Zij onthoudt zich

357



echter van een uitspraak ten aanzien van 
het resultaat in het gehele jaar 1986, dit 
gezien de onzekerheid die allerwege be
staat met betrekking to t de ontwikkeling 
van de vrachtprijzen en de marktwaarden 
van de schepen.

De wereldscheepsbouw
Volgens Lloyd's Register Merchant Ship- 
building Return waren op 30 juni van dit 
jaar in de gehele wereld in aanbouw en/of 
bestelling 1418 koopvaardijschepen met 
een gezamenlijke inhoud van 23,6 miljoen 
brt, vergeleken met 2197 van 24,27 mln 
b rt aan het eind van het Iste kwartaal. Van 
het totaal op 30 juni waren 1418 schepen 
14,80 mln b rt reeds in aanbouw, zodat nog 
slechts 8,80 mln b rt resteerden om mee te 
beginnen. Het volume van deze nog te 
bouwen scheepsruimte nam in het 2e 
kwartaal af met 0,65 mln ton. Ruim 78 pet 
van het wereldorderboek is gepland voor 
oplevering tegen eind volgend jaar. Nieu
we opdrachten die in het 2e kwartaal w er
den geboekt beliepen 2,8 mln ton, dat is ca
0.8 mln ton minder dan in het I e kwartaal. 
Tien jaar geleden, op 30 juni 1976, was 67,1 
miljoen ton in aanbouw en/of bestelling, 
thans dus een derde daarvan. Vijfjaar later, 
medio 19 8 1, was d it cijfer gedaald to t 37,5 
mln ton, nadat al eerder, medio 1979, een 
dieptepunt was bereikt met 25,36 mln ton. 
Daarna volgde een geleidelijke stijging to t 
de reeds genoemde 37,5 mln ton medio- 
1981, gevolgd door een inzinking to t  26,6 
mln ton eind maart 1983, waarna een groei 
inzette die duurde to t 32,62 mln ton aan 
het eind van dat jaar. Daarna begon de 
inzinking to t 23,63 mln ton m edio-1986. 
Gezien de miserabele situatie op de nieuw- 
bouwmarkt lijk t het echter niet uitgeslo
ten dat de afneming van de omvang van de 
nieuwbouwopdrachten mogelijk nog ver
der zal gaan.
De DDR slaagde er in het 2e kwartaal in de 
meeste opdrachten te verwerven 
(333.000 ton). Zuid-Korea kreeg de 
grootste klap (-321.000 ton), gevolgd 
door de BRD (-207.000 ton), Italië 
( - 138.000 ton) en Japan ( - 115.000 ton). In 
de scheepsbouw is in de jaren na de Twee
de W ereldoorlog heel wat veranderd. Er 
presenteerd zich thans een totaal ander 
beeld. Landen, die toen op scheepsbouw- 
gebied volslagen o f nagenoeg onbekend 
waren, vindt men vandaag de dag als de 
prominenten op de wereldranglijst van 
scheepsbouwende naties; Zuid-Korea als 
nr. 2 met 3,75 mln ton; Brazilë als 4 met
1, 14 mln ton; Polen als 5 met 1,10 mln ton; 
Roemenië ais 6 met 0,74 mln ton; Joegosla
vië als 8 met 0,69 ton; DDR als 9 met 0,66 
mln ton; Spanje als 10 met 0,52 mln ton. Zij 
hebben traditionele scheepsbouwlanden 
als Engeland, Nederland, Frankrijk en De
nemarken naar lagere regionen verdron
gen. Italië is het enige land dat zich tussen 
deze nieuwkomers in de nieuwbouw op de 
7de plaats tussen Roemenië en Joegoslavië

heeft weten te handhaven en wel met 0,70 
mln ton. Japan zit gebeiteld op de eerste 
plaats met 8,70 mln ton. De Chinese Volks
republiek heeft in aanbouw en bestelling 
0,64 mln ton en Taiwan 1,03 mln ton. Om 
politieke redenen heeft Lloyds Register 
hen samengevoegd to t een totaal van 1,67 
mln ton, waarmee zij na Zuid-Korea op de 
3e plaats staan. Taiwan w ord t aangeduid als 
een Chinese provincie.
De algemene conclusie uit het kwartaals- 
overzicht van Lloyd's kan zijn dat de dalen
de tendens in de nieuwbouw zich nog 
steeds gestaag voortzet, en dat er weinig 
hoop is om aan te nemen dat er een verbe
tering zal intreden.

De baggerwereld
De situatie in de baggerwereld is vandaag 
de dag niet zo rooskleurig. Het jaarverslag 
van de Vereniging 'Centrale Baggerbedrijf 
laat daar geen tw ijfe l aan bestaan. In de 
eerste plaats is de investeringscyclus in het 
baggerbedrijf gedurende de laatste vijftien 
jaar steeds korte r geworden. D it heeft to t 
gevolg dat de schepen, economisch gezien 
-  sneller verouderen, en de markt vraagt 
wat betreft de in te zetten materieeltypen 
om beweeglijkheid. Het voortdurende di
lemma van de baggerondernemers is dus 
duidelijk: investeren en desinvesteren. In 
1984 en 1985 lagen de desinvesteringen, 
dat w il zeggen sloop en verkoop van mate
r ie e l-  boven het gebruikelijke niveau, ech
te r niet voldoende om het ontstaan van 
overcapaciteit te voorkomen. Conse
quentie daarvan is, dat de thans optreden
de overcapaciteit ontaard is in een prij
zenslag die hier en daar zelfs to t prijsdum- 
ping leidt.
In ieder geval moet echter gesaneerd w o r
den. Echter niet zó, dat nieuwe investerin
gen, die zonder meer vereist zijn om de 
buitenlandse concurrentie voor te blijven, 
worden geblokkeerd.
De Vereniging w ijst er -  en terecht -  al 
jaren met grote nadruk op de onjuistheid 
van het schenken van baggermaterieel aan 
ontwikkelingslanden en pleit voor het als 
ontwikkelingshulp financieren van door 
Nederlanders uit te voeren werken in de 
natte waterbouw.
Want wat zien wij in de huidige situatie 
gebeuren? D oor Nederland voor binnen
lands gebruik aan ontwikkelingslanden ge
schonken baggerschepen, die vervolgens 
op de wereldmarkt verschijnen en met 
staatssubsidies en lage lonen de Neder
landse baggeraar wegconcurreren. Stank 
voor dank zou men dus kunnen zeggen. 
Het is duidelijk de overheid die deze dwaze 
van iedere zakelijkheid gespeende transac
ties in de hand werkt. Geen wonder dat de 
Nederlandse baggeraars zich over zoveel 
verkeerd gebaseerde 'offervaardigheid' 
boos maken. En al te goed is nog steeds 
buurmans gek.
De slechte situatie in de baggerindustrie 
vindt bevestiging in het halfjaarlijkse be

richt van Volker Stevin. De omzet daalde, 
hetgeen in hoofdzaak het gevolg was van 
de vermindering van vooral bagger- en 
offshorewerken in het binnenland. Ook 
hier ligt de oorzaak bij de dalende olieprij
zen waardoor er minder geïnvesteerd 
werd in de olie- en gassector.

De offshore-industrie
De slechte situatie in de offshore-industrie 
komt duidelijk naar voren uit het fe it dat 
IHC Caland, om het voortbestaan van het 
bedrijf te verzekeren, genoodzaakt is dras
tisch het mes te zetten in een aantal activi
teiten en in het personeelsbestand. In de 
eerste helft van het jaar werd een verlies 
geleden van ruim ƒ 31 miljoen tegen een 
winst van bijna ƒ 8 miljoen in de eerste zes 
maanden van het vorige jaar. Het bedrijf 
heeft nog 570 werknemers. D it bestand 
moet echter met 140 verminderd worden 
en dat betekent ook dat aan gedwongen 
ontslagen niet te ontkomen valt.
O ok hier zijn de lage en onzekere olieprij
zen de oorzaak van het verlies en van de 
inkrimping van het personeel. D it heeft als 
consequentie gehad dat vrijwel alle olie
maatschappijen hun budgets voor explora
tie en produktie fors hebben verminderd. 
1HC Caland waagt zich niet aan een voor
spelling met betrekking to t de resultaten in 
het lopende jaar. Het bedrijf gaat er in het 
ergste geval van uit, dat er vóór 1990 geen 
verbetering zal intreden, dat wil zeggen in 
de olieprijzen. In het beste geval zullen zij 
to t ultimo 1987 instabiel blijven. Daarna zal 
er een geleidelijk herstel komen to t aan 20 
dollar per vat. Het gevolg daarvan zal een 
geleidelijk herstel van de investeringen in 
de olie-industrie zijn na het dieptepunt dat 
eind 1987 bereikt werd.
Het plan om het voortbestaan van de on
derneming te verzekeren voorziet in een 
eenmalige versterking van de liquiditeit 
met ƒ 27 miljoen. D it bedrag moet voort
komen uit de verkoop van een aantal belan
gen in binnen- en buitenland. D it alles bete
kent echter nog niet, dat de toekomst op 
slag zonnige aspecten gaat vertonen, maar 
wèl dat er mogelijkheden geschapen zijn 
om de moeilijke jaren te overbruggen.

Optim istische geluiden
Er bestaan goede vooruitzichten voor pro- 
duktentankers als we deze voorspelling 
van D rewry Shipping Consultants Ltd in 
Londen mogen geloven. De reden daarvan 
is, dat de handel in olieprodukten in het jaar 
1990 dermate gegroeid zal zijn, dat er 
steeds meer vraag naar scheepsruimte 
voor het vervoer daarvan zal ontstaan. De 
behoefte aan de speciale tonnage die daar
voor benodigd is zal met zo' n zeven mil
joen ton toenemen. De groei van de handel 
in olieprodukten w ord t veroorzaakt door 
de toenemende vraag er naar in Noord- 
Afrika en in het Midden-Oosten voor de 
levering ervan, een vraag die zich richt op 
Europa en de Verenigde Staten. De laatste
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tijd is het vervoer van olieprodukten bij de 
verwachtingen ten achter gebleven. 
Overigens hebben de vrachten voor het 
vervoer van ruwe olie vandaag de dag het 
hoogste niveau van de afgelopen vijf en een 
half jaar bereikt. Het grote ladingaanbod 
heeft inmiddels ook al een teko rt aan

scheepsruimte to t gevolg gehad, in het 
bijzonder in de Perzische Golf. met u iter
aard als gevolg stijging van de vrachtnote- 
ringen.
Noorse reders onderhandelen over de 
bouw van acht tankers, waaronder één 
VLCC van 300.000 ton draagvermogen.

Het lijk t niet onmogelijk dat een en ander 
verband houdt met de wat meer hoopvolle 
gang van zaken in de tankervaart.

vHK

HD 36 ’VOLHARDING’

Op 6 september is bij Tille Scheepsbouw 
B.V. in Kootstertille de ko tte r 'Volhar
ding’, HD 36 met goed gevolg te water 
gelaten. Het vaartuig werd gedoopt door 
de 82-jarige heer H. Bais, van de rederij 
Zijlstra te Den Helder, voor wie het schip 
uiteindelijk zal gaan varen. De hoofdafme
tingen zijn:
Lengte: 40.00 meter 
Breedte op het spant: 8.00 meter 
Holte op halve lengte: 4.70 meter 
Diepgang op halve lengte: 3.75 meter 
De hoofdmotor is een Stork Werkspoor 
Dieselmotor met een vermogen van 2400 
pk. Deze d rijft een 4-blads schroef aan met 
een diameter van 3 meter, in een straalbuis. 
Het schip heeft verder twee dieselgenera
toren van elk 125 kVa. T o t de installaties 
van het schip zullen tenslotte onder meer 
uitgebreide vries- en visinstallaties 
behoren.

(foto  Jaap Knigge)

FRISIAN SHIPYARD OLAF
GEBORGEN

De bouw van de Frisian Shipyard in Harlingen vordert goed. In augustus werd m et het 
dichtmaken van de overkapping begonnen.

Luchfoto Flying Focus Castricum

Met het binnenbrengen op I 3 augustus 
voltooide Smit-Tak Internationaal Zee
sleep en Bergingsbedrijf de berging van de 
Duitse coaster 'O la f die op 7 juli kapseisde, 
geladen met 3555 ton giftig vliegas. 3800 
ton hefvermogen was nodig om het schip 
bovenwater te brengen.
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UNOCAL 'HELDER B’ TRIPOD 
TOWER PLATFORM (TTP)
Innoverend Platform Ontwerp wordt werkelijkheid

door Ing, C. Dam

Inleiding
Unocal Netherlands Inc. uit Den Haag 
heeft als eerste oliemaatschappij te r we
reld een Tripod Tower Platform (TTP) 
geïnstalleerd in het Q l - blok op het Ne
derlandse deel van de Noordzee.
Het ontwerp is uitgevoerd door Heerema 
Engineering Service B.V. uit Leiden, het 
basis idee van d it platform is ontleend aan 
het reeds in 1979 door Heerema Engineer
ing Service B.V. ontwikkelde principe on t
werp van een zespoots constructie, welk 
ontwerp in de daarop volgende jaren via 
enige varianten is geëvalueerd to t een plat
form ontwerp, op basis van het -  Tripod 
concept -  dat zowel geschikt is voor diep 
water als voor ondiep water (20-350 m). 
In nauwe samenwerking met A/S Norske 
Shell hebben uitgebreide haalbaarheids
studies reeds in 1981 resp. 1984 aange
toond dat d it Tripod concept geschikt is 
om te worden toegepast op het 340 m 
diepe Troll-veld in het Noorse deel van de 
Noordzee, waar A/S Norske Shell als toe
komstige operator gaat optreden; het 
operationele dekgewicht van d it platform 
bedraagt 60.000 ton, figuur I toont een 
foto van de maquette.
Zeker nu met de lage olie- en gasprijs komt 
het erop aan om de investeringskosten van 
een platform zo laag mogelijk te houden. 
Eerdere studies van Heerema Engineering 
Service B.V. van het TTP platform concept 
hebben reeds aangetoond dat aanzienlijke 
gewichtsbesparingen to t zo'n 50 procent 
haalbaar zijn ten opzichte van conventione
le jacket platform constructies.

Tabel I. Comparison Jacket vs TTP 
Two wells, 400 M T topside weight, 27 m 
water depth

JACKET TTP

Weight structure 370 MT 243 MT
(Structureel gewicht) (100%) (66%)
Weight piles 400 MT 113 MT
(Gewicht heipalen) (100%) (28%)
Total weight 770 MT 326 MT
(Totaal gewicht) (100%) (42%)

Tabel I geeft een gewichtsvergelijking aan 
tussen een TTP platform concept en een 
platform met een jacket als onderbouw,

beide platforms zijn geschikt voor 2 put
ten, een waterdiepte van 27 m en een 
dekgewicht van ca. 400 ton. De overige 
criteria zijn constant verondersteld bij d it 
vergelijkingsonderzoek en de gevonden 
verschillen zijn dan ook aanzienlijk. 
Identieke studies zijn ook uitgevoerd voor 
diverse platforms waarbij men het aantal 
putten heeft laten variëren tussen I en 4; 
uit figuur 2 b lijkt dan ook dat voor margina
le velden b.v. I -2 putten d it TTP platform 
concept ongekende perspectieven biedt. 
In aanvulling op de gewichtsbesparing 
geeft de vrij eenvoudige geometrie van het 
ontwerp en de repeteerbaarheid van de 
elementen de fabrikant, voor het ’Helder 
B’ TTP platform, Heerema Havenbedrijf
B.V. alle mogelijkheden de fabricage te 
vereenvoudigen en deels te automatiseren 
en wel in het bijzonder op het gebied van 
het laswerk, waardoor de kosten per ton 
verwerkt staal sterk dalen.
Hierbovenop komen dan nog de betrekke
lijk lage installatiekosten buitengaats, daar 
het gehele 'Helder B’ TTP platform als een 
geheel platform is geïnstalleerd door 
Heerema Marine Contractors S.A.
Het ligt dan ook voor de hand dat de 
belangstelling van alle andere oliemaat-

WEIGHT
IN

TONNES

No OF W ELLS
NOTE -W 6TERDEPTH IS - 2 7  m (L  A T ,}

-  INFORMATION IS OBTAINED FROM 4 - PILE PLATFORMS IN DUTCH SECTOR OF THE NORTH SEA 
-F O R  JACKET AND PILES A SCATTER RANGE IS SHOWN TO ALLOW FOR VARIATIONS IN LEG 

SPACINGS

Fig- 2.

Fig. I. General Arrangement

360 SenW 53STE IAARGANG NR 20



schappijen voor d it TTP platform concept 
groot is.

Offshore Locatie
Unocal Netherlands Inc. is reeds vanaf 
1982 actief als operator in het Q  blok, welk 
blok op ongeveer 30 mijl ten westen van 
Den Helder ligt. Tussen 1982 en 1984 
heeft Unocal de volgende olieproduceren
de platformcomplexen in produktie ge
bracht, elk bestaande uit een produktie 
platform en een putten platform t.w.:
-  Helm-Veld

4 poots produktie platform 
4 poots putten platform

-  Helder-Veld
4 poots produktie platform 
6 poots putten platform

-  Hoorn-Veld
4 poots produktie platform 
6 poots putten platform.

Alle drie de platformcomplexen zijn d.m.v. 
onderlinge zeeleidingen met elkaar ver
bonden en voeren alle gewonnen en voor
bewerkte ruwe olie af via het Helm pro
duktie platform d.m.v. een 20 inch zeelei- 
ding naar de opslaginstallatie van Unocal in 
IJmuiden,

Figuur 3 geeft een overzicht van de ge
noemde velden.
Het onbemande ’Helder B’ TTP satelliet 
platform is geplaatst op 2,2 km van het 
bestaande 'Helder A ’ produktie platform- 
complex met als coördinaten 52° 55' 
44,84" N en 04° 04' 34,35" E.

De verwachte piekproduktie van d it mar
ginale veld w ordt geschat op 9000 b/d. De 
geschatte levensduur van dit veld w ordt 
gesteld op 5-10 jaar waarbij de initiële 
produktie voor ongeveer 100 procent uit 
ruwe olie bestaat doch deze situatie zal 
snel verslechteren waarbij de olie/water- 
verhouding oploopt naar 1:9.
Alle onbewerkte gewonnen ruwe olie 
w ordt via een onderlinge zeeleiding naar 
het ’Helder A ’ produktie platform ge
pompt, waar de ruwe olie w ord t ontdaan 
van water, zand, etc. en w ord t daarna 
afgevoerd door de centrale 20 inch zeelei
ding naar de olie opslag in IJmuiden.
Om te voorkomen dat van d it marginale 
veld nog meer olie in de formatie zou 
weglekken, waardoor de aantrekkelijk
heid van het veld verder zou verslechteren, 
moest om to t een verantwoorde ontw ik- 
kelingsbeslissing te kunnen komen aan de 
volgende hoofdcriteria worden voldaan:
a. Lage investeringskosten, verkregen 

door:
-  laag ontwerpgewicht
-  lage fabricagekosten
-  lage installatiekosten
-  lage apparatuurkosten door het ont

breken van scheidingsapparatuur.

b. Korte bouwtijd, s trik t volgens bouw/

Fig. 4.

installatieschema en binnen het budget 
(z.g. turn-key contract).

Unocal is dan ook van mening dat de totale 
ontwikkelingskosten van d it marginale 
veld, welke de 9 miljoen U.S. dollar niet 
overschrijden, verantwoord zijn.
Mocht aan de verwachte levensduurcrite- 
ria van het veld niet worden voldaan, dan 
kan het platform altijd op betrekkelijk een
voudige wijze als geheel worden overge
plaatst naar een andere locatie.

’H elder B’ T T P  P latform  O ntw erp
Het ontwerp van het Tripod Tower Plat
form is uniek door zijn eenvoud, zeker 
voor wat betreft de onderbouw (sub
structure) van de Tripod (figuur 4).
De ’Helder B’ Tripod onderbouw bestaat 
uit een verticale centrale hoofdkolom van 
84 inch met een variërende wanddikte van 
1,102 inch to t 2 inch afhankelijk van de 
plaats in de kolom.
Deze centrale hoofdkolom die rust op het 
basisframe w ord t d.m.v. drie zijpoten van
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30 inch afgesteund via de heipaalgeleidin- 
gen die in het basisframe zijn geïntegreerd. 
Het basisframe is opgebouwd uit pijpstuk- 
ken (bracings) met een diameter van 30 
resp. 24 inch.
De geometrie van d it ontwerp is zo simpel 
dat het belastingspatroon van de elemen
ten zich gemakkelijk laat voorstellen. 
Heerema Engineering Service B V. heeft 
dan ook in de loop van de jaren voor dit 
Tripod ontwerp uitgebreide statische, dy
namische en vermoeidheidsberekeningen 
ontwikkeld.
Typische bijkomstigheden van dit ontwerp 
zijn de gecementeerde verbindingen te r 
plaatse van:
a. Kolom/zijpoten.

De drie zijpoten zijn gelast aan een 
geleidebus, die om de kolom is gescho
ven, de ruimte tussen geleidebus en 
kolom w ord t opgevuld met een speciaal 
cementmengsel.
Het voordeel van deze constructie is:
1. verlaging van de lokale spanningen in 

de kolom
2. t.g.v. I . verbeterde vermoeidheids- 

sterkte
3. verbeterde 

fabricage/installatietechniek.
b. Heipaalgeleiding/heipaal.

De heipalen met een diameter van 42 
inch zijn to t een diepte van 30 m in de 
zeebodem geslagen en de ruimten tus
sen heipaalgeleidingen en heipalen is 
opgevuld met de eerder genoemde 
speciale cement.
Het voordeel van deze verbinding is:
1. niveaucorrectie van het platform ti j

dens installatie is eenvoudig te ver
wezenlijken

2. goede distributie van de horizontale 
en verticale krachten via de heipaal
geleidingen op het basisframe

3. platform is eenvoudig te verw ij
deren.

Samenvattend kunnen in aanvulling op de 
eenvoud van het ontwerp van het TTP 
platform de volgende karakteristieke 
eigenschappen en voordelen nog eens 
worden opgesomd:
-  Relatief lage golfbelasting.
-  Gunstige vermoeidheidssterkte.
-  Effectief/gering gebruik staal t.b.v. con

structie en heipalen.
-  Lage eenheidskosten t.g.v. gering aantal 

verbindingen en hoge graad van repe- 
teerbaarheid van de eenheden.

-  Produktieleidingen, boorputgeleidings- 
buizen (conductors), kabels, etc. kunnen 
in de kolom gemonteerd worden en zijn 
dientengevolge gevrijwaard van mecha
nische beschadigingen en niet onder
worpen aan vermoeidheid.

-  Geheide/gecementeerde fundatie ge
schikt voor alle Noordzee bodemcondi- 
ties incl. ongelijkmatige zeebodem.

-  Tijdens fabricage en i nstallatie kan van de 
bestaande technieken gebruik worden 
gemaakt.

-  Betrekkelijk korte fabricage/installatie- 
tijd.

-  De putten kunnen worden geslagen 
voordat het platform is geïnstalleerd.

-  Gemakkelijke inspectie (gering aantal 
verbindingen) en minimale onderhouds
kosten.

-  Fenders, ladders, opofferingsanodes, 
etc. kunnen op eenvoudige wijze w o r
den vervangen.

-  Economisch toepasbaar in waterdiep
ten tussen 20 en 350 meter.

Het enige nadeel van d it Tripod ontwerp, 
dat ook geldt voor de Monopod ontw er
pen is dat een realistische risico-analyse 
voor d it soort ontwerpen op zijn plaats is. 
De ’Helder B’ Tripod bovenbouw (dek- 
constructie) is heel eenvoudig gehouden, 
daar er geen specifieke processcheidings- 
apparatuur is geïnstalleerd en de dekuit- 
rusting beperkt is to t:
-  ontvangstinstallatie voor maximaal 2 

putten
-  eenvoudige controlekamer
-  noodvoorzieningsstation, met evt. t i j

delijke accommodatie voor 4 personen
-  aluminium helikopterdek geschikt voor 

SN-61 helikopters.
In het aluminium helicopterdek is een ver
wijderbaar paneel aangebracht zodat 
m.b.v. een jack-up boorplatform de twee
de put in de toekomst geboord kan w or
den en/of putstimulatie kan worden uitge
voerd.

Tabel II. Technische Gegevens 
'Helder B' Tripod

Waterdiepte
Operationeel dekgewicht 
Putten
Max. produktiecapaciteit
Max. golfhoogte
Golfperiode
Max. bodemuitschuring
Min. airgap tijdens extreme stormconditie
Ontwerp levensduur
Verwachte levensduur (veld)
Max. aangroeiing

Inwendige leidingen in kolom 
2 -  boorputgeleidingsbuizen 
I -  riser 
I -J -tube
I -  zeewaterleiding 
I -  afvalleiding

Gewichtsopbouw: dek
Tripod
heipalen

Diameter hoofdkolom 
Diameter zijpoten 
Diameter kolomgeleidebus 
Diameter heipaalgeleiding 
Diameter heipalen

Certificatie: Lloyd’s Register of Shipping

Voor een samenvatting van de technische 
randvoorwaarden van het ’Helder B' T ri
pod platform w ord t verwezen naar tabel II.

D oor Lloyd’s Register is onafhankelijk van 
de berekeningen van de ontwerper en op 
verzoek van Unocal een volledige structu
rele analyse uitgevoerd, om aan de w ette 
lijke verplichtingen to t  het verkrijgen van 
een structureel veiligheidscertificaat te 
voldoen.
De door Lloyd’s Register uitgevoerde on
afhankelijke analyses zijn gebaseerd op de 
door Unocal verstrekte rapporten, teke
ningen, specificaties, Lloyd’s Register's da
ta bankgegevens en Lloyd’s Register’s 
computerprogramma’s, figuur 5 A, B, C, D, 
en E.

Deze onafhankelijke analyse kan in het kort 
als volgt worden samengevat:
1. Statische analyse, waarbij de kritische 

condities t.g.v. golf/stromingsbelastin- 
gen, windbelastingen en dekbelastingen 
worden beoordeeld tijdens de z.g. 100- 
jarige stormconditie alsmede tijdens de 
z.g. stilwaterconditie.

2. Analyse van de fundering incl. beoorde
ling van de grondmechanische aspecten, 
heipaalpenetraties, platformveiligheid, 
etc. d.m.v. z.g. ’Dummy Pile’ computer
programma’s.

3. Beoordeling van de gehele structurele 
analyse van de Tripod onderbouw en

27 m
200 t  
2
9000 b/d 
15 m
12.0 sec.
3.0 m 
1,48 m 
15 jaar 
5 -10 jaar 
3 inch

30 inch 
8 inch 
10 inch 
10 inch 
4 inch

70 t
160 t  
80 t

84 inch 
30 inch 
96 inch
50,5 inch 
42 inch
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Fig. 5/A. X  Elevation Fig. 56. Y Elevation

bovenbouw, waarbij gebruik gemaakt 
w ord t van LOPS en Finite Element 
computerprogramma’s.

4. Structurele beoordeling van alle ver
bindingen volgens AISC en API stan
daards.

5. Bepaling van de levensduur van alle ele
menten van de onderbouw die aan ver
moeidheid zijn verworpen.

6. Beoordeling van alle studies, bereke
ningen en onderzoekrapporten.

7. Goedkeuring van alle structurele teke
ningen van de onder- en bovenbouw.

8. Afgeven van een volledig onafhankelij
ke rapportage en formele certificatie.

Fig. 5D. Deck brace supports A3-C2

Fabricage
De fabricage van de onderbouw (Tripod) 
en de bovenbouw is uitgevoerd door 
Heerema Havenbedrijf B.V. uit Vlissingen. 
Alle structurele hoofdconstructie materi
alen (St52-3N-D!N 17.100) zijn geleverd 
volgens de strikte Unocal - 'materiaal spe
cificatie’ waarbij hoge eisen werden ge
steld aan de materiaalductiliteit bij verlaag
de temperatuur. De fabricage is uitge
voerd volgens de Unocal - 'fabricage speci
ficatie' waarbij opnieuw hoge eisen w er
den gesteld aan de ductilite it van het lasma- 
teriaal en het materiaal in de overgangszo
ne bij verlaagde temperatuur. Om deze

specifieke contracteisen aan te tonen zijn 
alle materialen met de daarbij behorende 
materiaalcertificaten geleverd en zijn 
m.b.v. deze materialen uitvoerige lasproe- 
ven uitgevoerd en beproefd volgens de 
fabricagespecificatie en de AWS D. I las- 
standaard.
Hierbij w ord t opgemerkt dat door Heere
ma Havenbedrijf B.V. tijdens alle fasen van 
ontwerp to t oplevering gebruik is gemaakt 
van een kwaliteitsborgingsplan (Quality 
Assurance) gebaseerd op BS 5750 -  Part I 
met de daarbij behorende controle proce
dures per discipline.
De rompdelen welke benodigd waren 
voor de hoofdkolom en andere structurele 
elementen zijn uit het gespecificeerde 
plaatstaal gerold en gelast door SIF Roer
mond.
Het basisframe, de hoofdkolom en de zij
poten zijn horizontaal aangemaakt, waarbij 
gebruik is gemaakt van uitvoerig beproef
de en goedgekeurde deels geautomati
seerde lasprocessen (figuur 5 en 6).
Zoals reeds in de inleiding is opgemerkt, 
heeft men tijdens de fabricage alle aspecten 
van kostenbeheersing en bezuiniging u it
voerig bestudeerd, d it heeft er mede toe 
geleid dat de hoofdkolom geheel compleet 
met inwendige leidingen, kabels etc. en 
uitwendige voorzieningen zoals: opoffe- 
ringsanodes, fenders, leidingen etc. inclu
sief het gehele verfsysteem in horizontale 
positie zijn aangebracht.
Met behulp van zware verplaatsbare kra
nen is de complete hoofdkolom op het 
basisframe geplaatst (fig. 7 en 8) waarna de 
hoofdkolom is afgesteund met de drie zij
poten, welke zijn aangebracht tussen de 
kolomgeleidebus en het basisframe.
De gehele bovenbouw (fig. 9) c.q. dekcon- 
structie is in de grote montagehal gefabri-Fig. 5. Heldbtt: Unocal Helder B Trip Uoyd Register o f Shipping Offshore Services Group

Fig. SC. Plan at EL (-)27.0 m.
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Fig. 5. Samenstelling basisframe Fig. 6. Assemblage volgorde

Fig. 8. Installatie hoofdkolom op basisframeFig. 7. Verticaal plaatsen van hoofdkolom

Fig. 9. Fabricage dekconstructie

P "  UN 0/1 
^HELDER E

Fig. 10. Voorbereidingen van het eerste deel van het transport 
m.b.v. ponton H  112
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ceerd. samengesteld en functioneel be
proefd met als kostenbesparende voor
delen:
-  continue produktie, geen verstoring 

t.g.v. weersinvloeden.
-  bescherming van geïnstalleerde appara

tuur.
-  continu beschikbaar zijn van de vereiste 

hijscapaciteit.
-  optimale conditie voor het aanbrengen 

van het kostbare verfsysteem.
-  optimale arbeidsomstandigheden.
Alle laswerkzaamheden aan de onder
bouw, bovenbouw en leidingsystemen zijn 
uitgevoerd volgens goedgekeurde laspro-

Fig. 11. Lay-out Transport

cedures en door hoog gekwalificeerde en 
gecertificeerde lassers.
Alle laswerk is volledig onderzocht door 
gekwalificeerde NDO-specialisten vol
gens de stringente Unocal specificatie 
eisen.
Een bijzonder detail is de gecementeerde 
verbinding tussen hoofdkolom en de ko- 
lomgeleidebus, welke ruimte met een spe
ciaal cementmengsel (fabricaat Emaco -  
S55) via 2 inch persleiding is opgevuld, voor 
nadere details w ord t verwezen naar het 
hoofdstuk ’Fundering’.

Transport
Het transport van het Tripod platform is in 
twee fasen uitgevoerd. De platform ’on

derdelen’ zijn d.m.v. z.g. uitrolwagens van
af de Heerema w erf te Vlissingen gerold op 
het Heerema ponton H -l 12 (figuur 10 en 
11), waarna de platform ’onderdelen’ 
m.b.v. hulpconstructies zijn vastgelast aan 
het pontondek om de zeegaande condities 
tijdens de ca. 100 mijl lange tocht naar de 
Q I -blok locatie te kunnen weerstaan. 
Met behulp van de zware kranen van het 
kraanschip s.s.c.v. 'Herm od’ zijn de plat
form  ’onderdelen’ buitengaats vanaf de 
ponton H-112 aan boord van het kraan
schip genomen. Dat w il zeggen dat de 
onderbouw (Tripod) op het dek van het 
kraanschip is geplaatst waarna m.b.v. de 
aanwezige kranen de dekconstructie op de 
onderbouw is geplaatst.

J N O .1 I4 0 W C T C N  «7 *0 .0 .
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Fig. 12. Assemblage Tripod Platform a an boord  
s.s.c.v. Her mod

De resterende verbindingen tussen onder
bouw en bovenbouw (hoofdkolom, bra- 
cings, etc.) zijn in positie gelast, onder
zocht en van het gespecificeerde verfsys- 
teem voorzien. Tevens zijn aan boord van 
het kraanschip alle doorverbindingen in de 
leidingsystemen aangebracht, alsmede de 
installatie van de secundaire constructies 
zoals trappen en bordessen.

Installatie en fundering
De installatie van het complete ’Helder B' 
Tripod platform was voor het kraanschip 
s.s.c.v. Hermod, met aan boord de twee 
enorme kranen met een hijscapaciteit van 
resp. 4000 en 5000 ton, een kleinigheid, 
figuur 12 en 13 geven hiervan een goed 
beeld.
De drie 42 inch stalen heipalen zijn via de
50,5 inch heipaalgeleidingen met behulp 
van de IHC-S 4000 hydraulische onderwa
te r heihamer elk to t een diepte van 30 
meter in de zeebodem geslagen.

Fig. 13.

Zoals reeds hierboven is aangehaald, werd 
de unieke verbinding tussen heipalen en 
platform basisframe onderwater to t stand 
gebracht d.m.v. een gecementeerde ver
binding. Vanaf een bedieningsplatform on
der het hoofddek is een centraal 2 inch 
pers- en spoelleidingsysteem aangebracht 
via de hoofdkolom en het basisframe naar 
de heipaalgeleiders.
D.m.v. d it leidingsysteem kan de speciale 
cement Emaco -  S55 worden geperst na
dat het gehele systeem is geperst, gespoeld 
en het platform horizontaal binnen de ge
stelde grenzen is geplaatst.
Heerema Engineering Service B.V. heeft 
hiertoe een speciale procedure opgesteld 
die voldoet aan de eisen zoals omschreven 
in de API en ASTM-standaards.
Aan de kwalite it van de cementoplossing 
worden zeer hoge eisen gesteld, in het 
bijzonder aan de samenstelling (concentra
tie) en de sterkte.
Tijdens het gehele cementeerproces w o r

den volgens de voorgeschreven ASTM- 
standaards concentraties gemeten en een 
groot aantal monsters gemaakt, die in stan
daard kubussen worden gegoten. De ku
bussen worden op het laboratorium on
derworpen aan de voorgeschreven sterk- 
tebeproevingen, waarbij in de tijd  gezien 
de volgende sterktewaarden moeten w o r
den bereikt (tabel III).

Tabel III

leeftijd van Karakteristieke
de testkubus kubussterkte

N/mm1

30 uur 10,0
7 dagen 25,0
28 dagen 45,0

Om te voorkomen dat de cementoplos
sing tijdens het inbrengen wegspoelt, zijn
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de heipaalgeleidingen voorzien van specia
le afdichtingsmanchetten (seals).
Door Allseas zijn met het recentelijk in de 
vaart genomen ’multi purpose’ schip 'Lore- 
lay’ de produktie zeeleiding en de e lektri
sche verbindingskabel tussen het ’Helder 
B’ en het 2,2 km verder gelegen 'Helder A ' 
produktieplatform gelegd.
De gehele platformconstructie is gecertifi
ceerd door Lloyd’s Register of Shipping, 
overeenkomstig de eisen van het Mijnreg
lement.

Conclusie
Gezien de succesvolle voltooïng van dit 
project en de recentelijk gestarte oliepro- 
duktie, spreken we de wens u it dat vele 
maatschappijen zullen volgen.

Referentie en mee dank aan:
-  Heerema Engineering Service
-  Lloyd’s Register o f Shipping.

Fig. 14. De complete 'Helder B ’ Tripod 
vlak voor de plaatsing in de Noordzee

LEVERANCIER VAN ALLE SOORTEN BALLAST
40-50-60-73-80-105-125 mm vierkant. Gezaagd of gesneden in elke gewenste lengte. 
Gestapeld of gebundeld. Tevens loodblokken en pons/stans-materiaal.

Nimeta b . v .  Rietgorsweg 5, 3356 LJ Papendrecht. Tel. (078) 157222. Tlx. 20513
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NIEUWSBERICHTEN

opdrachten

Boelw erf N .V . Tem se (B)
Op 4 september j.l. werd te Leipzig het 
contract getekend voor de bouw van een 
drijvend dok door de Boelwerf te Temse 
(B) en Schiffscommerz ten behoeve van de 
Warnow W e rft in Warnemünde (DDR). 
De hoofdafmetingen zijn:
Draagvermogen 23.000 ton, voor schepen 
to t 75.000 tdw, lengte o.a. 230 m, breedte 
(inw.) 39 m, breedte (uitw.) 46,8 m.
Het dok zal medio 1988 worden opgele
verd.

Proeftochten
H r. Ms. W itte  de W ith
Het tweede luchtverdedigingsfregat voor 
de koninklijke marine, de 'W itte  de W ith ', 
werd op 17 september na een geslaagde 
proefvaartperiode bij de scheepswerf Ko
ninklijke maatschappij 'De Schelde’ in Vlis- 
singen overgedragen en in dienst gesteld. 
De 'W itte  de W ith ’ is het tweede en 
laatste luchtverdedigingsfregat dat door 
de KMS in opdracht van de Koninklijke 
marine is gebouwd. Het eerste fregat Hr. 
Ms. Jacob van Heemskerck, tevens naam
gever van de klasse, is sinds 15 januari van 
d it jaar in de vaart. De kiel voor de 'W itte  
de W ith ’ werd gelegd op 15 december 
1981. Het schip werd gedoopt op 25 au
gustus 1984.

Agenda
C O N FE R E N C E  O N  
E N V IR O N M E N T A L  
P R O T E C T IO N  O F T H E  N O R T H  
SEA
A major international conference on the 
environmental protection o f the N orth  
Sea w ill be held in London in March 1987 at 
the International Maritime Organisation 
headquarters.
The aim o f the conference, from 24 to  27

March, is to  produce a balanced scientific 
assessment o f the state of the N orth  Sea, 
which w ill provide support fo r future envi
ronmental policy decisions.
Subjects to  be discussed w ill include pollu
tion caused by organic chemicals, heavy 
metal compounds, nutrients, m icrobiolog
ical contaminants and the activities o f the 
oil industry, as well as the need fo r legisla
tion and monitoring to  safeguard the sea 
against pollution.
The conference w ill be o f interest to  envi
ronmental protection authorities, organi
zations such as the European Commission 
and Paris and Oslo Conventions, scientists 
working in the pollution field, and industri
al companies. It is being organised by the 
W ater Research Centre at Marlow, near 
London.

(LPS)

N IR IA  leergang inform atica
De Nederlandse Ingenieursvereniging N I
RIA organiseert komend seizoen voor de 
eerste maai een leergang Informatica. De 
vaksectie Informatica van de vereniging 
heeft d it initiatief genomen omdat men 
beseft dat lang niet elke ingenieur zich kan 
vrijmaken voor het bijwonen van studiebij
eenkomsten. Ook voor studenten levert 
deelname aan studiedagen vaak bezwaren 
op.
Er zullen op zeven plaatsen over heel Ne
derland verspreid maandelijks avondlezin- 
gen worden gehouden. D it programma is 
in vier categorieën verdeeld:
-  zuivere informatica
-  technische informatiesystemen
-  bestuurlijke informatiesystemen
-  organisatie, methoden en technieken. 
De eerste lezing zal gaan over project 
management van software ontwikkeling. 
Ing. Bert Boot van Philips International zal 
onder andere spreken over de noodzaak 
van project management, methoden voor 
projectbeheersing, organisatorische over
wegingen en de implementatie van project 
management.
De tweede lezing w ord t verzorgd door 
ing. Rens Kessener van de Technische Uni- 
versiteit Eindhoven en gaat over internati
onaal gestandaardiseerde tools voor com- 
putergraphics. De lezing richt zich vooral 
op de belangrijkste aspecten van verschil
lende standaarden o f voorstellen voor 
standaarden, op onderlinge relaties en op 
doelgroepen,
De deelname aan de leergang staat voor 
iedereen open, maar is door de praktische 
gerichtheid in het bijzonder geschikt voor

HTS-studenten. De lezingen worden ge- 
houden aan de HTS in Dordrecht, het 
IHBO in Eindhoven, het IHBO in Enschede, 
de HTS in Haarlem, de HTS in Heerlen, de 
Gemeentelijke HTS in U trecht en de HTS 
in Zwolle.
Nadere inlichtingen kan men krijgen bij het 
NI RI A-bureau, postbus 84220, 2508 AE 
Den Haag, tel. 070-522141.

G A S TE C H  ’86
Gastech '86, the 12th International LNG & 
LPG Conference and Exhibition will be 
held in the Congress Centrum, Hamburg, 
West Germany, from November 25-28, 
1986. The Conference will include nine 
sessions and more than 50 presentations 
on many of the most pressing topics affect
ing the natural gas and liquefied gas business 
today. Subjects to  be covered range from 
W orld  Gas Reserves and Availability to  
technical developments such as instrumen
tation and materials fo r the gas industry. In 
between are a host o f vital discussions on 
Natural Gas. LPG Production and Trade, 
Petrochemical Gases, Safety and Training, 
Liquefied Gas Terminals and Storage, Ga
ses as Transportation Fuels and the Deve
lopment o f Frontier Gas Fields.
In addition to  the extensive Gastech '86 
Conference programme, a major concur
rent exhibition o f technology, materials 
and services w ill be held in the exhibition 
areas adjacent to  the Gastech conference 
rooms. The Gastech exhibitions are the 
major international displays o f their kind 
and the 1986 event w ill be no exception -  
more than 100 exhibitors from Europe, 
the USA, the Far East and elsewhere will be 
manning stands displaying the latest ad
vances fo r the LNG and LPG industries. 
Fuller details o f the Gastech 86 Conferen
ce Programme and Exhibition are available 
from: Gastech Secretariat, 2 Station Road, 
Rickmansworth, Herts., W D 3 IQP, Eng
land. Tel: (0923) 776363; Telex: 924312.

Offshore
Eerste driepoot p la tform  
in gebruik op Noordzee
Unocal Netherlands en Nedlloyd Energy 
hebben op de Noordzee het eerste licht
gewicht driepoot produktie-eiland (tripod 
tow er platform) in gebruik genomen. Het 
onbemande produktie-eiland staat in 27 
meter diep water ongeveer veertig kilo 
meter u it de kust van Den Helder. Het is de 
eerste in zijn soort te r wereld en produ
ceert vooralsnog uit één put, met een 
uitbreidingsmogelijkheid to t twee.
Het eiland moet een piekproduktie berei
ken van 3.500 vaten olie per dag die per 
pijpleiding naar de kust w o rd t vervoerd. 
Het eiland w ord t via een kabel, voorzien
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van een optisch glasvezelgedeelte voor 
telecommunicatieverbindingen, vanaf het 
Helder A-eiland voorzien van energie. Het 
is overigens voor het eerst dat een opti
sche kabel bij een dergelijk project w ordt 
toegepast. Op het eiland zijn bovendien 
windmolens geplaatst die ook bij het uitval
len van de stroomvoorziening zorgen voor 
het uitzenden van navigatiesignalen.

ED. 9-9-'86

Maatregelen voor 
Offshore platform en
De Commission on Engineering and Tech- 
nical Systems van de National Research 
Council (NRC) in de U.S.A. heeft recente
lijk twee interessante rapporten uitgege
ven, die twee aspecten van offshore plat
formen beschouwen: de speciale maatre
gelen die nodig zijn om branden op derge
lijke platformen te bestrijden en de wijze 
waarop op veilige en legale wijze een oud 
platform uit produktie genomen en afge
voerd kan worden. Overigens beperken 
de brandbestrijdingsmaatregelen zich niet 
to t boorplatformen, maar betreffen ook 
schepen. De NRC komt to t de conclusie 
dat, voor wat betreft de brandbestrijding, 
het meestal niet de beschikbare technolo
gie is die effectieve brandbestrijding in de 
weg staat, maar veelal het gebrek aan ken
nis en ervaring van het personeel met der
gelijke branden en de logistieke, bestuurlij
ke en management problemen om de juiste 
brandblusmiddelen in zo ko rt mogelijke 
tijd te r plaatse te krijgen. Voor wat betreft 
het u it produktie nemen van oude platfor
men, in deze tijd van afnemende offshore 
produktie een steeds reëler wordend pro
bleem, passeren verschillende mogelijkhe
den de revue: sloop, hergebruik en het to t 
zinken brengen in volle zee. Vooral het 
gebruik van oude boorplatformen als 
kunstmatig r if t.b.v. de zeevisserij sprak de 
Commissie aan.

Technieuws E.Z.

Diversen
Alfa Laval verhuisd
Alfa Laval Industrie B.V. is op 12 september 
verhuisd van Amstelveen naar Maarssen. 
Het nieuwe adres is:
Alfa Laval Industrie B.V., Zonnebaan I, 
Maarssenbroek
Postbus 1020, 3600 BA Maarssen, tel. 030 - 
46 82 I I ,  telex 40918 (alind).

Ridderikhoff opent nieuwe  
Trainingsschool voor brand- en 
calam iteiten bestrijding
In de loop der jaren is gebleken, dat er bij 
veel bedrijven en instellingen de behoefte 
bestaat om voor het personeel opleidingen

te laten verzorgen op het gebied van 
brand- en overige calamiteitenbestrijding. 
Een en ander w ord t met name gestimu
leerd door de strengere veiligheidswetge- 
ving, die o.m. ten aanzien van de brandvei
ligheid stringentere eisen stelt aan het per
soneel.
Op het industrieterrein in Stellendam, een 
vissershaven op het delta-eiland Goeree- 
Overflakkee, heeft een van de bekendste 
bedrijven op het gebied van brandpreven
tie en brandbestrijding, Ridderikhoff 
Brandpreventie B.V., een modern tra i
ningscentrum ingericht. Men heeft daar de 
beschikking over een 2,5 hectaren groot 
terrein, waarop installaties en opstallen 
zijn gebouwd waarmee branden kunnen 
worden gecreëerd en calamiteiten met 
hoge mate van realiteitswaarde kunnen 
worden geënsceneerd.
Gemeentelijke en bedrijfsbrandweerlie- 
den kunnen hier praktijkervaring opdoen 
in het aanpakken van branden, het beheer
sen van gevolgen van branden en/of explo
sies, het ensceren van ongevallen met ge
vaarlijke stoffen, werken in besloten ruim
ten en het omgaan met bestrijdingsmateri- 
alen. Op het trainingscentrum w ord t een 
deel van een schip neergelegd, waarop de 
bestrijding van scheepsbranden kan w o r
den beoefend. D oor middel van een aantal 
constructies kan er worden getraind in de 
bestrijding van branden aan de oppervlak
te, in riolen, in opslagtanks en in drums. Bij 
de opzet en inrichting is veel aandacht 
besteed aan milieu- en veiligheidseisen.
De cursuspakketten voldoen aan de nor
men en aanbevelingen die door belangheb
benden en overheidsorganen zijn vastge
legd, zoals o.m. Inspectie Brandweerwe- 
zen, Staatstoezicht op de Mijnen, N.V.B.,
S.B.B., het Oranje Kruis en de Ned. Hart
stichting. De cursussen worden in het alge
meen in de Nederlandse en Engelse taal 
verzorgd. D it geldt eveneens voor de sylla
bi, die bij elke cursus worden verstrekt. Op 
verzoek kan een cursus ook in een andere 
taal worden gepresenteerd.
Een volldig overzicht van de gestandaardi
seerde cursussen, die vervat zijn in een 
overzichtelijke druk kan worden opge
vraagd bij: Ridderikhoff Trainingsschool, 
Delta Industrieweg 9 3251 LX Stellendam, 
Telefoon: 01879 - 27 44.

C.D.

In ternational M aritim e  Training  
& Education C en tre  (IM T E C )
IMTEC is een praktijkschool voor de 
scheepvaart. Het biedt trainingen/cursus
sen aan, waarin de praktijk van het scheep- 
vaartgebeuren beoefend kan worden in de 
vorm van levensechte oefeningen en/of 
met behulp van simulatoren. De inhoud van 
een training/cursus w ord t afgestemd op de 
vraag van de (groep) deelnemers, zodat in 
korte tijd intensief en praktijkgericht ge
traind kan worden.
IMTEC maakt gebruik van simulatoren en

een varende eenheid, zodat een compleet 
en veelzijdig pakket geboden kan worden. 
Het schip biedt de mogelijkheden om deel
nemers op te halen, waardoor direct met 
de training begonnen kan worden en het 
daarnaast mogelijk is om trainingen/cur
sussen op andere locaties te verzorgen.

IMTEC biedt:
Trainingen/cursussen op het gebied van:
-  brandbestrijding, alsmede brand- en 

adembescherming
-  kennis en gebruik van veiligheidsmid- 

delen
-  gebruik reddingmiddelen en overleven 

op zee
-  bescherming van het maritieme milieu.

De programma’s zijn gebaseerd op de aan
bevelingen van de International Maritime 
Organisation, Sub Committee on Stan- 
dards of Training and Watchkeeping Con
ference 1978 Resolution 19.

Trainingen/cursussen op gebied van o.a.:
-  apparatuurtraining: navigatie, techniek
-  simulatortrainingen: manoeuvreren, na

vigatie, beladen, machinekamerbedrijf, 
planning, organisatie en procedures, 
brandpreventie.

Nascholing/bijscholing:
-  instrumenten en systemen: navigatie 

en techniek
-  nieuwe w et- en regelgeving: scheep

vaart en maritieme zaken
-  veiligheid en bescherming milieu.

IMTEC staat ten dienste van:
-  Zeevaartonderwijs
-  Rederijen en scheepswerven
-  Op scheepvaart gerichte/betrokken be

drijven en instanties
-  D.G.S.M. (Loodswezen, betonning, 

kustwacht)
-  Rijkswaterstaat
-  Provinciale waterstaat
-  Rijkspolitie te water

IMTEC kan een rol spelen bij ontw ikke
lingssamenwerking. Maar ook voor HBO/ 
WO-studenten in het kader van hun studie 
en evt. voorbereiding op taken in de maat
schappij.
Simulatoren zijn zeker inzetbaar voor par
ticipatie in studierichtingen als: Civiele 
Techniek, Transportkunde, W erktuig
bouwkunde.
IMTEC is verbonden aan de Hogere Zee
vaartschool ’W illem Barentsz' op Ter
schelling. De HZS is een onderdeel van de 
Hogeschool i.o. die in augustus 1987 van 
start zal gaan.

Million tonne drop in ships on order
The total tonnage o f ships on order world- 
wide has fallen in the last quarter by 3.08 
per cent, o r more than a million tonnes, 
reports The M otor Ship magazine in its
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quarterly review o f ships on order, pub
lished as a supplement to  its July issue. 
The review, which covers contracts held 
by shipyards throughout the world for 
merchant ships o f 2.000 tons or over, re
veals what it describes as 'surprising twists' 
in ordering over the past three months. 
The actual number o f vessels on order has 
risen -  from  1,084 ships in the April survey 
to  1,1 12 now, although this is still 154 
fewer ships than this time last year. The 
unexpected developments include big 
contracts from  Norwegian shipowners 
being obtained by both Japanese and South 
Korean shipyards. Gloom in the tankeror- 
dering sector has been balanced by lively 
activity in the dry cargo market, where the 
number o f ships on order has risen by 40. 
This quarter’s table o f top shipbuilding 
nations is, as usual, headed by Japan and 
South Korea, but both have experienced 
tonnage reductions -  9.7 per cent and 10.2 
per cent respectively. Rumania has entered 
the table at eighth place, w ith  the greatest 
percentage increase (69 per cent). O f the 
other seven leaders -  Brazil, Taiwan, Chi
na, Yugoslavia, Poland, Spain and the U.S.A. 
-  tonnage has risen fo r the first three and 
fallen fo r the other four.

The port of Hong Kong
Hong Kong is on course to  become the 
w orld ’s busiest container port w ithin the 
next six years, according to  a survey con
ducted by Ocean Shipping Consultants and 
published in Asian Shipping magazine.
The survey entiled ’W orld  Container 
Ports to  2000', suggests that by 1990, 
Hong Kong w ill be handling 3,354,000 TEU 
(20 foot equivalent units) against Rotter
dam’s 3,424,000. By the year 2000, how
ever, Hong Kong w ill be in the lead by over
583,000 TEU, w ith  a total of 4,960,000. 
G rowth predictions suggest that Hong 
Kong will actually hit the top place in 19 9 1 
or 1992.
The survey predicts that -  on a worldwide 
basis -  overall container throughput could 
reach 114.6 million TEU by the year 2000, 
an increase o f 106% over the 1985 level. 
Until recently, Hong Kong ranked third 
behind Rotterdam and New York in the 
worldwide league, but has now overtaken 
the latter.

WSrtsila Aquires the diesel engine 
production of A /S W ichm ann and 
Lindholmen M oto r AB
Wartsila Diesel has reached a preliminary 
agreement regarding the transfer o f the 
diesel engine production o f the Norwegian 
A/S Wichmann to  a new company which 
w ill be named Wartsila-Wichmann Diesel 
A/S. The new company continues the ope
rations o f A/S Wichmann in Bemlo, N o r
way and w ill in addition to  diesel engine 
production concentrate on the manufactu
ring o f propeller equipment and after-sales 
service o f engines and ships.

Wartsila Diesel w ill own the majority of 
the shares of the new company. The other 
shares will be subscribed by shipowners, 
shipyards and other local investors. The 
Norwegian Government has in principle 
approved the arrangement.
Wartsila Diesel and the Nordstjernan 
Group o f Sweden have agreed on the sale 
of Lindholmen M otor AB and its subsidiary 
Scandinavian Governor Services AB to  
Wartsila Diesel. The agreement covers 
Lindholmen M otor AB ’s complete p ro
duction and after-sales operations. The 
agreement is subject to  the approval o f the 
authorities in Finland and Sweden. 
Lindholmen M otor, which is located in 
Gothenburg, is one o f the last units manu
facturing marine equipment in the Nordst
jernan Group. Its turnover in 1985 was FIM 
58 million, and it employed a staff o f about 
100. Over the last years the factory has 
concentrated on the manufacture under 
licence o f Pielstick engines fo r ships. The 
percentage o f turnover accounted fo r by 
service and spare parts has grown rapidly in 
recent years.

Lloyd’s Register's Casualty Return 
for 1985
The number o f marine casualties resulting 
in total loss during 1985 was the lowest 
since 1965, according to  figures published 
in Lloyd's Register Casualty Return fo r 
1985. During the same time, a record 
number of ships (2360) was broken up, the 
tonnage rising to  over 22 million gt.
The number o f ships lost dropped from 327 
in 1984 to 307 in 1985. Lives lost in these 
casualties totalled 619 (525 in 1984); of 
these, I 36 were lost in a single incident in 
the Philippines. In terms o f tonnage, losses 
fo r the year totalled 1,651,2 10 gt. 
Although this represents a decrease of 
702,731 gt from  the 1984 total o f 
2,353,941 gt -  the highest ever recorderd 
the figure reflects the continued heavy to ll 
of the Iran/Iraq war on merchant shipping. 
Eleven ships o f 6 12,908 gt were lost as a 
result o f the Gulf war, compared w ith 14 
ships o f 1,135,833 gt in 1984. They inclu
ded the largest ship lost during the year, 
the Greek tanker ’Fairship L.’ (269,709 
dwt) and three other tankers over 100,000 
gt-
The number o f ships that founderded was 
108, 23 fewer than the previous year and 
the lowest number since 1974. O f these, 
38% were 20 o r more years old; 57.4% 
were below 500 gt.
The number o f ships lost as a result of 
fire/explosion was 48, the lowest number 
in this category since 1965, while in terms 
of tonnage- 276,126 g t -  the figure was the 
lowest recorded since 1976 (down by 
88,603 gt from 1984). Tankers accounted 
fo r just 36% o f this tonnage.
Tankers accounted fo r almost 5 1 % o f the 
total tonnage broken up, ore and bulk 
carriers 24% and general cargo ships 2 1 %.

The principal place fo r disposal was China; 
over 35% o f tonnage scrapped was in the 
province of Taiwan and a further 23% in 
the People's Republic o f China, which is 
more than doublé last year's total.

Zuidkoreaanse werven in 
problem en
De Zuidkoreaanse scheepsbouw zit in de 
problemen. De werven liggen vol met 
schepen die niet door de eigenaren w or
den afgehaald. De Koreaanse scheeps
bouw heeft wel een hoop werk verzet, 
maar een aantal opdrachtgevers kan niet 
betalen.
De situatie is de afgelopen twee jaar verer
gerd door de crisis in de scheepvaart. Exac
te gegevens over het aantal niet geclaimde 
vaartuigen ontbreken, maar schattingen 
komen to t 26.
De meeste schepen zijn twee to t drie jaar 
geleden besteld. Op dat ogenblik waren de 
prijzen van vaartuigen hoog. Nu schepen 
aanzienlijk goedkoper zijn geworden, be
ginnen de opdrachtgevers bezwaren te 
maken. Met klachten over het niet juist 
uitvoeren van de bestekken en andere 
excuses probeert men de oplevering, en 
de betaling, te vertragen in de hoop dat de 
werven iets van de prijs afdoen.
De directeur van Daewoo Scheepsbouw, 
K. H. Kim, zegt:’De reders hebben vastge
steld dat er weer een kopersmarkt is ont
staan.' Een vertegenwoordiger van de 
Zuidkoreaanse bank voor in- en uitvoer, 
die het overgrote deel van de voor export 
bestemde scheepsbouw financiert, zegt 
dat de kopers de boot le tterlijk  afhouden in 
de verwachting dat er nog iets met de 
prijzen gebeurt.
Hoewel de grote Koreaanse werven niet 
in het openbaar willen zeggen hoeveel zij al 
hebben verloren, gaat het om vele tiental
len miljoenen dollars. Daewoo, een groot 
industrieel conglomeraat, erkent dat er 
grote problemen ontstaan. Het concern 
moet het terugbetalen van leningen u it
stellen.
Alle vier de grote Koreaanse werven -  
Hyundai, Daewoo, Samsung en Korea 
Shipbuilding -  kampen met het probleem. 
Voor enkele werven heeft de houding van 
de reders al twee jaar verlies opgeleverd. 
U it een onderzoek van een Koreaanse 
krant b lijkt dat 26 schepen op hun afnemer 
liggen te wachten. Het zou gaan om een 
waarde van 746 miljoen dollar. Volgens de 
export-im port bank zijn 'slechts' vijftien 
vaartuigen met een waarde van vijfhon
derd miljoen dollar in het geding. De afde
ling scheepsbouw van het ministerie van 
handel en industrie houdt het op veertien 
vaartuigen met een waarde van 335,6 mil
joen dollar.
Volgens Chung Tae Seung van het ministe
rie van industrie z it Hyundai omhoog met 
zeven schepen met een waarde van 162 
miljoen dollar. Samsung wacht op vier op
leveringen, Korean Shipbuilding op twee
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en Daewoo heeft een niet betaalde reke
ning. De werven zelf proberen de gege
vens onder het tapijt te werken. Zij ont
kennen dat er problemen zijn met de afne
mers. In elk geval klopt, zo zeggen zij, de 
aangegeven omvang niet. De cijfers zou
den zijn gebaseerd op situaties uit het 
verleden. Kim Young Chul van Korean 
Shipbuilding geeft toe dat twee schepen op 
hun eigenaren wachten, maar dat de ople
vering slechts met vier weken is uitgesteld. 
Samsung zegt met drie vaartuigen omhoog 
te zitten. Voor twee daarvan is door de 
Noorse opdrachtgever arbitrage ge
vraagd. De bestelde vaartuigen hadden 
tien, respectievelijk acht maanden geleden 
moeten zijn afgenomen. Daewoo en Hyun
dai ontkennen dat zij wanbetalers hebben. 
Y. K. Suh van Hyundai zegt dat het begrip 
’niet afgeleverd’ niet goed is omschreven. 
Feit is echter dat de werven veel begrip 
opbrengen voor hun klanten, die worden 
geconfronteerd met een crisis in de 
scheepvaart. Zij willen niet te veel druk op 
de ketel zetten omdat zij bang zijn de klant 
te verliezen als deze in betere tijden weer 
to t bestellingen overgaat.
De situatie in de scheepsbouw heeft ook 
gevolgen voor de export-importbank van 
Korea. In 1984 werd voor 1,13 miljard 
dollar aan exportkredieten verstrekt. Dat 
was 84 procent van de totale leningenpor
tefeuille van de bank. Vorig jaar was het 
percentage al gezakt to t 56. In het eerste 
kwartaal van d it jaar ging slechts 29 pro
cent van de middelen naar de scheeps
bouw.

ED 22-8-’86

Technische 
informatie

Sesam C om puter-P rogram m a's  
van Veritec
SESAM (Super Element Structural Analysis 
program Modules) is een sterkte-analyse 
pakket dat op de markt w o rd t gebracht 
door A/S Veritec, een dochteronderne
ming van Det norske Veritas. Het SESAM- 
pakket biedt geavanceerde mogelijkheden 
voor het uitvoeren van lineaire en niet- 
lineaire, statische en dynamische bereke
ningen, gebaseerd op de eindige elemen
ten methode.
Het pakket is met name geschikt voor 
berekeningen op het gebied van de 
scheepsbouwkunde en de offshore-tech- 
niek.
SESAM bestaat u it niet minder dan een 16- 
tal programma-modules die met elkaar 
communiceren door middel van een sys
teem van interface-files. Op deze wijze zijn 
in SESAM geïntegreerd:
-  Interactieve grafische preprocessoren 
(met mogelijke koppeling naar C AD - sys
temen) voor het opbouwen van een bere

keningsmodel. Een speciale preprocessor 
voor het efficiënt modelleren van buizen- 
knooppunten incl. lasdetails.
Een preprocessor voor het interactief op
bouwen van zgn. superelementen (delen 
van de constructie die apart worden gemo
delleerd, ook wel genoemd substruc- 
tures).
-  Berekeningsmodules voor het genere
ren van hydrodynamische belastingen voor 
vaste en drijvende constructies m.b.v. 3- 
Dimensionale diffractie modellen, voor 
willekeurig gevormde constructies, en/of 
volgens de Morison-benadering, voor buis- 
constructies.
De gegenereerde belastingen worden via 
een interface-file direct gekoppeld aan de 
toegepaste analyse module.
-Analyse modules waarbinnen gebruik kan 
worden gemaakt van de zgn. ’multilevel 
superelement technique’. Hiermee kun
nen op efficiënte wijze zeer grote model
len worden geanalyseerd. De elementen
bibliotheek bevat enige tientallen typen 
elementen variërend van kabel- to t vo- 
lume-elementen.
Een van de modules kan de niet-lineaire 
constructie-funderingspaal-grond interac
tie analyseren en de resultaten doorgeven 
via de interface-files.
Tevens is er een programma waarmee het 
scheurgedrag in buizenknooppunten gea
nalyseerd kan worden. D oor het gedetail
leerd modelleren van de las en de scheur 
kunnen de lokale spanningen en de zgn. 
’stress intensity factors’ worden berekend. 
Verdere opties zijn elasto-plastisch mate- 
riaalgedrag en gegroute knooppunten.
-  Interactieve grafische postprocessoren 
met diverse opties voor het onderzoeken 
en presenteren van de berekeningsresulta- 
ten, waaronder een automatische check 
van de resultaten volgens verschillende 
standaards.
Het SESAM pakket werd in September 
door Veritec geïnstalleerd bij het reken
centrum ENR te Petten. Voor meer infor
matie gelieve u contact op te nemen met 
de vestiging van Veritic in Nederland, Pol- 
dermolen 14, 3352 TH Papendrecht, tel.: 
078 - 41 04 44

Publikatieblad over 
V erfverw erking  gewijzigd
Bij de Arbeidsinspectie van het ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is 
een gewijzigde herdruk verschenen van 
publikatieblad P 139 ’Verfverwerking’.
In veel fabrieken o f werkplaatsen w ordt 
verf o f lak gebruikt. Bij het drogen en ook 
gedeeltelijk tijdens het opbrengen van de 
verf o f lak verdampen de in de verf en lak 
aanwezige oplos- en verdunningsmid- 
delen.
De in publikatieblad P I 39 gegeven aanwij
zingen hebben to t doel brand o f explosie 
en als gevolg daarvan ongevallen te voor
komen. O ok moeten zij de schade aan de 
gezondheid als gevolg van giftige eigen-

schappen van de toegepaste stoffen tegen- 
gaan.
Daarnaast geeft d it blad aan op welke wijze 
de van toepassing zijnde wettelijke bepa- 
lingen het beste kunnen worden uitge- 
voerd. Ten opzichte van de vorige druk is 
het hoofdstuk ’opslag’ geheel herzien en is 
de literatuurlijst aangepast.
D it publikatieblad kan schriftelijk worden 
aangevraagd -  onder vermelding van de 
code P 139 -  bij het directoraal-generaal 
van de Arbeid, Postbus 69,2270 MA Voor- 
burg. De prijs bedraagt ƒ 8 ,- per exem- 
plaar.

Hydrographic Survey 
and Dredge C ontro l System
An automatic data-collection and charting 
system fo r hydrographic surveying and 
dredge control has been developed by 
Racal fo r use on small survey boats w ith 
single positioning sensors, as well as on 
larger vessels w ith  tw o  o r more position
ing systems and the ir data inputs.
System '900' is modular w ith an offline 
charting facility which accepts the data 
from both configurations to  produce tide 
reduction, change o f vessel position and 
the like and to  provide general editing of all 
collected data. The data can be accepted 
from more than one vessel o r from pre
vious surveys. A  digitising feature also 
allows additional information to  be added 
to  the database, and the interactive com
puter-aided techniques produce the con
tours. Final charts and overlays are printed 
on a high-quality graphic plotter.
The advantage o f the modular design is that 
it  allows data collection and charting 
operations to  be performed in parallel. The 
charting system, used dynamically, can also 
produce dredge control data fo r compu
ter-aided graphical displays to  provide gui
dance fo r the dredger, location of the 
dredge leads and quality control of the 
dredge area. Cross-section profiling shows 
current and desired overlay. Pre- and post
dredge survey contours also facilitate 
volumetric calculations. (LPS).
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.ï|, NEDERLANDSE VERENIGING 
J =  VAN TECHNICI OP 
SCHEEPVAARTGEBIED
(Netherlands Society of Marine Technologists)

Voorlopig program m a van lezingen en 
evenem enten in het seizoen 1986/1987

Staalkabels
lezing met film door
P. Dijksma van Verto B.V, Ridderkerk
do. 16 okt. 1986 Vlissingen

Emergence of fiberglass pipe as a 
proven com m ercial m arine  
technology**
door H. G. Ballester M.Sc.n.a, Chairman 
ASTM Shipbuilding Piping Sub-Committee 
do. 16 okt. 1986 Rotterdam 
wo. 22 okt. 1986 Amsterdam

W eerrouteren onm isbaar bij econo
misch scheepsmanagement
door D. Heijboer, K.N.M.I., De Bilt 
di. 21 okt. 1986 Groningen

De hopperzuiger ’Lelystad’ * *
door Ir. J. C. Tjebbes en F. Baks van ’De 
Merwede’
wo. 12 nov. 1986 Amsterdam

do. 13 nov. 1986 Rotterdam 
di. 18 nov. 1986 Groningen 
do. I I  dec. 1986 Vlissingen

Technische en O perationele  
aspecten van m oderne  
conventionele onderzeeboten
door Kapt Luit. t/zee F. O. Laks en Kapt. 
Luit. t/zee (T) J. C. Heijning. 
do. 20 nov. 1986 Vlissingen

W E M T  Congres ’Advances 
in Offshore Technology’
25-27 nov. 1986 RAI Congrescentrum 

Amsterdam

D e ondergang van de ’München’* *
door Dr, Ir. G. van Oortmerssen, MARIN 
di. 16 dec. 1986 Groningen 
wo, 17 dec. 1986 Amsterdam 
do. 18 dec. 1986 Rotterdam

Nieuwjaarsbijeenkom sten
ma. 5 jan. 1987 Groningen
di. 6 jan. 1987 Rotterdam
do. 8 jan. 1987 Vlissingen.

N.B.:
D it programma zal in de komende maan
den worden aangevuld en eventueel gewij
zigd.
* Lezingen in samenwerking met de
Netherlands Branch van het Institute of 
Marine Engineers.
* *  Lezingen in samenwerking met de afd. 
Maritieme Techniek van het Klvl en 
het Scheepsbouwkundige Gezelschap 
'William Froude'.
1. De lezingen in Groningen worden ge

houden in Café-Restaurant 'Boschhuis’, 
Hereweg 95 te Groningen, aanvang
20.00 uur.

2. De lezingen te Amsterdam worden ge
houden in het Instituut voor Hoger 
Technisch en Nautisch Onderwijs, 
Schipluidenlaan 20, Amsterdam, aan
vang 19,00 uur. Vooraf gezamenlijk 
aperitief en broodmaaltijd om 17.30 
uur.

3. De lezingen in Rotterdam worden ge
houden in de Kriterionzaal van het 
Groothandelsgebouw, Stationsplein 
45, aanvang 20.00 uur. Vooraf geza
menlijk aperitief en broodmaaltijd, aan
vang 18.00 uur.

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

VERENIGINGSNIEUWS

Ballotage Ing. H. C. WATS
Afdeling: Rotterdam

Gepasseerd als
G E W O O N  L ID Gepasseerd als
Ir. W. J. G. DE BACKER J U N IO R  L ID
Afdeling: Rotterdam B. J. COELEN
H. DE BRUIjN Afdeling: Rotterdam
Afdeling: Amsterdam
F. T. J. DO  CASAL P. C. J. DE GRAAF
Afdeling: Amsterdam Afdeling: Rotterdam
A. J. GLAS
Afdeling: Amsterdam
Dr. Ir. A. M. HAM DY
Afdeling: Rotterdam
P. A. VAN HOUTEN In mermonam
Afdeling: Rotterdam
F. KLEINHERÈNBRINK J. A . Dros
Afdeling: Groningen. Op (4 juli 1986 overleed op 66-jarige
E. P. A. VAN DER LOO leeftijd tijdens zijn vakantie de heer J. A.
Afdeling: Rotterdam Dros.
Mr. J. M. A. S. VERPALEN De heer Dros was eigenaar van het Am 
Afdeling: Zeeland sterdamse Scheepvaartkantoor ’Metacen-

te r ’ en van het Scheepsmakelaarskantoor J. 
Verheul. Hij was 38 jaar I id van onze vereni
ging-

Personalia

Ir. W . Nagelkerke
Op een druk bezochte receptie in het 
Hulstkampgebouw te Rotterdam nam de 
heer Ir. W. Nagelkerke afscheid als Alge
meen D irecteur van Van Rietschoten en 
Houwens B.V. Hij w ord t in die functie 
opgevolgd door de heer Ing. W. M. Maas. 
Vele relaties en bekenden kwamen de 
scheidende en nieuwe directeur de hand 
drukken.

Schottel W arm ond 25 jaar
Op 11 september j.l. werd in de scheeps- 
bouwhal van Schottel te Warmond het 25 
jarig bestaan van de w erf van Schottel 
Nederland B.V. gevierd.
In 1961 begon men te Warmond met de 
bouw van patrouilleboten; O ok nu staan er 
in de hal 2 patrouilleboten voor de Rijkspo
litie op stapel.
Vele relaties en bekenden kwamen de he
ren Koomen, Bussemaker en Van Leest en 
hun medewerkers gelukwensen met het 
jubileum van de scheepsbouwafdeling.
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