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'H e t gaat nu om een keuze: Europa in het
algemeen - en daarin ook ons land - ziet
zich
geplaatst in een situatie die er op
neerkomt, dat de civiele scheepsbouw
praktisch weggaat, of het treffen van maat
regelen om ( ) w eer omhoog te komen
met behoud en versterking van die onder
delen, waarvan vaststaat dat ze op langere
term ijn uitzicht bieden', schreef Van Hoek
in 'Schip en W e r f van 28 november 1986
over de scheepsbouw in West-Europa.
H et heeft er alle schijn van dat deze keuze
wat Nederland betreft, is gemaakt en w el
licht het beste kan worden gekenschetst
met 'Te weinig om te overleven en te veel
om direct te overlijden’. Immers, de
scheepsbouw heeft beperkte mogelijkhe
den haar eigen concurrentiepositie te be
palen en de (onvermijdelijke) steun van de
overheid, evenals trouwens vo or de
scheepvaart en wellicht ook het baggerbe
drijf, geeft aan hoezeer de marktverhou
dingen zijn verstoord.
De visserij w o rd t beknot in haar vangsten,
de kustwaterbouw heeft een aantal pro
jecten gepresenteerd, die echter dreigen
ten onder te gaan in eindeloos geëvalueer
van elkaar opvolgende commissies, de off
shore activiteiten op de Noordzee, onze
'voortuin', zijn sterk in omvang gedaald. De
internationale maritieme markten staan
onder zware druk. W a t is er aan de hand
m et het zeebeen van Nederland? D reigt
amputatie o f is het gebroken en m oet het
worden gespalkt? W orden de maritieme
bedrijfstakken, langzaam maar zeker,
noodgedwongen, verdreven naar het bui
tenland o f heeft Nederland voldoende
veerkracht en pakt het de kansen to t ver
nieuwing? M oet Nederland meedoen in
een internationale subsidiestrijd? W at is de
invloed van een afkalvende maritieme be
drijfstak op de overige industriële activitei
ten in Nederland? Kan Rotterdam z’n posi
tie als eerstewereldhaven op langere te r
mijn behouden? W a t heeft 'de zee’ op
lange en middellange term ijn te bieden?
De marktsectoren en de daarin functione
rende bedrijfstakken zijn complex maar

hebben het 'natte' gemeenschappelijk. In
schattingen van lange term ijn perspectie
ven zijn deels afhankelijk van internationale
ontwikkelingen (de olieprijs of valuta ver
houdingen) maar kunnen ook door een
offensief beleid op middellange en lange
term ijn worden beïnvloed. Zeker is dat de
positie van Nederland als distributieland
voor een belangrijk deel van de ontw ikke
lingen van de Rotterdamse haven afhanke
lijk is en dus van initiatieven die de prijs van
het produkt 'haven' verlagen en de concur
rentiepositie verbeteren. N ie t iedereen is
daarover even optimistisch. Onderzoeken
die inzicht verschaffen in de bijdragen van
de markten in de 'natte sector' van de
nationale economie zijn niet o f nauwelijks
voorhanden. O m tre n t de 'spin-off' naar
toeleverende industrie is eveneens weinig
onderzoek gedaan voor de sector.
D e M a rk te n
In Figuur I zijn zes marktsectoren in een
matrix geplaatst m et de primaire economi
sche sectoren én de overheid. Een vlak
geeft een markt waarin bepaalde diensten
of produkten worden gevraagd en gele
verd. Het belang van een bepaalde sector
voor Nederland w o rd t bepaald door
meerdere factoren waaronder:
- de concurrentiepositie van de be
drijven,
- de bijdrage aan het bruto nationaal
produkt,
- de werkgelegenheid,
- de beschikbare kennis en technologie,
- de internationale reputatie,
- het 'M ultiplier-effect' o f 'spin-off' naar
andere industrieën,
- het strategisch belang voor het totaal
van de industrieën,
- de groeimogelijkheden op middellange
en lange term ijn.
Hoe men het ook w endt o f keert, de
betrokken bedrijfstakken hebben voor zo
wel de nationale markten als internationale
markten een zeer grote samenhang.
Deze samenhang w o rd t w ellicht het beste
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Bij de betrokken industrieën kom t
scheepsbouw en scheepsreparatie in iede
re m arktsector vo o r en daarmee w o rd t de
strategische positie van deze bedrijfstak
aangegeven, het verdwijnen van bedrijven
betekent onherroepelijk het verlies van
kennis en technologie die z’n weerslag
heeft op alle sectoren.
H et belang van scheepsbouw voor N eder
land is recentelijk d oo r Ir. W . J. te r H art
overduidelijk gedemonstreerd in de Verolme lezing (zie ook ’Schip en W e r f 25/26
december 1986). De pro du ktiviteit in de
scheepsbouw in Nederland ligt internatio
naal op een structureel goed niveau. De
technologie is redelijk geavanceerd, zeker
gelet op de sterk gereduceerde omvang
van de bedrijfstak.
D e strategische k lem
Een concurrerende strategie is, gezien de
positie en omvang van de Nederlandse
werven, noodgedwongen één van concen
tratie op een beperkt deel van de markt,
waarbij de optie 'lo w cost producer’ alleen
maar zinvol is in een 'lokale' w ellicht nog
Westeuropese m arkt en derhalve gecom
bineerd w o rd t m et de optie 'specialisatie’,
soms ook wel 'differentiatie' genoemd.
De vo or Nederland bereikbare markten
zijn in Figuur I aangegeven en daarmee ligt
in wezen ook de produktrange min o f meer
vast vo or de markt van de Nederlandse
werven. Onderzoeken in uitvoering bij de
afdeling Maritieme Techniek van de T.U.
D elft, hebben to t doel de produkt - m arkt
- produktie relatie te onderzoeken in
scheepsbouw en scheepsreparatie.
U it de onderzoeken b lijkt dat de inrichting,
uitrusting en organisatie van de scheeps
werven onderling sterk verschillen en zo
als ook verwacht mag worden, marktaf
hankelijk zijn. (De onderzoeken zijn er op
gericht mogelijkheden to t produktieverbeteringen aan te dragen van scheepsbouw
en scheepsreparatie. H et uitgangspunt is
het produktiesysteem en de daarbij beho
rende organisatie m arkt georiënteerd te
analyseren en te verbeteren).
Eén van de conclusies is dat de omschake
ling van capaciteitsorganisatie naar pro80
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geïllustreerd aan het volgende voorbeeld:
De positie van een haven als Rotterdam kan
alleen worden gewaarborgd indien de
haven:
- goed en gemakkelijk bereikbaar is en
blijft,
- aangepast b lijft aan de ontwikkelingen in
de zeescheepvaart vo or wat b etreft ha
venfaciliteiten,
- beschikt over een goede infrastructuur
voor doorvoer en transport naar het
achterland,
- een breed opgezet scala van dienstver
leningen (scheepsreparatie, sleepvaartbedrijven e.d.) kan aanbieden die een
snelle behandeling van schepen garan
deert etc. etc.

vooruitzicht op
= korte-, middellange- en
lange termijn
= teruggang 1 bij
= stabiel
f ongewijzigd
= groei
J beleid

Fig. I. Maritieme marktontwikkelingen betrokken op Nederland.
duktorganisatie in de scheepsbouw geen
sinecure is. Immers de situatie op een 'custom building’ scheepswerf verandert als
het ware per opdracht en in deze zin is een
scheepswerf het prototype van een flexi
bele produktie-organisatie omdat iedere
opdracht als een project w o rd t behandeld,
waarbij gebruik gemaakt w o rd t van een
identieke systeembenadering van produkt
en produktie en elke uitvoering slechts
zelden gelijk is aan een voorgaande.
Produktanalyses over een langere periode
hebben aangetoond dat d it beeld onver
m ijdelijk is vo or de meeste scheepswer
ven, immers er is sprake van een strategi
sche klem:
- de markt is te klein vo o r een serie
matige aanpak van het p rodukt in zijn
to ta lite it,
- anderzijds m oet de w e rf opdrachten
hebben om de capaciteit aan het w e rk te
houden.
D it leidt noodgedwongen to t produktdiversificatie bij een scheepswerf. Een be
langrijk aspect - blijkens het onderzoek
van het N .E .I.- is dat de produktie-technologie in Nederland redelijk gelijke tred
heeft gehouden m et de ontwikkelingen
elders. D it w o rd t bevestigd d oo r het
MATSO-verslag o m tre nt de ontw ikkelin
gen in Japan en Korea. Daarmee is de
levensvatbaarheid vo o r de scheepsbouwindustrie - mits alle andere factoren gelijk
zijn - aangetoond.
De kostprijsopbouw van een schip (65 a
70% materialen en diensten en 30 a 35%
toegevoegde waarde, waarbij het percen
tage materialen en diensten blijft groeien)
geeft w eer dat een realistische aanpak to t
een verdere verbetering van de m arktpo
sitie slechts zinvof is indien alle invloeds
factoren daarbij w orden betrokken. De
krachten, die normaal gesproken de con

currentiepositie van een bedrijf in een industriebranche bepalen, zijn in de scheeps
bouw niet meer bepalend.
De invloed van overheden is zo g ro ot
geworden dat normale krachtsverhoudin
gen verstoord zijn.
H et streven van de Nederlandse overheid
naar het herstel van normale m arktverhou
dingen zal, zoals het zich thans laat aanzien,
niet op korte, noch op middellange te r 
mijn, veel soelaas bieden.
Indien de politieke keus is: behoud van de
scheepsbouw in Nederland - en d it lijkt
alleszins verantw oord - zal gezocht moe
ten w orden naar alternatieven.
In het kader van de bedrijfsontwikkeling in
de scheepsbouw op langere term ijn is een
combinatie van markt - produkt - bedrijf
een voorwaarde om de gemeenschappelij
ke interesse en belangen van de bedrijfstak
in beeld te kunnen brengen, en het gebruik
van R&D-inspanningen bij de w erven te
stimuleren. (Er dient voor gewaakt te w o r
den dat de form ulering van R&D-projecten
die betrekking hebben op M.L.T.- en L.T.strategieën, aansluiten bij het w oordge
bruik van de bedrijfstak, teneinde begrips
verwarring te voorkom en en het rende
ment van de onderzoeken, alsmede de
toepasbaarheid te vergroten.)
Een lange term ijn strategisch onderzoek
m oet derhalve vo or een belangrijk deel
betrekking hebben op produkt- en produktievernieuwing én houdt derhalve in:
- een structurele analyse van de industriebranche in z’n to ta lite it - vo or Nederland
o f West-Europa. D it betekent dat hierbij
betrokken worden:
• de 'bedreiging' van vervangende produkten;
• de 'bedreiging' van 'nieuwe' o f onder
'nieuwe bescherming’ werkende be
drijven;
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• de slagkracht van de toeleveringsbe
drijven;
• de onderhandelingspositie van de afne
mers;
• de invloed van de overheden.
De N.E.I.-rapportage biedt hiertoe goede
ingangsmogelijkheden en aansluitingsmogelijkheden.
• Een structurele analyse van een aantal,
zo mogelijk alle (bij voorkeur overle
vende) bedrijven in de branche.
Een academisch onderzoek naar een 'ima
ginaire produktie-organisatie’, gebaseerd
op een analyse van enkele bedrijven, is
gezien de diversificatie aan bedrijven en
produkten, nauwelijks zinvol te noemen.
Het formuleren van een eisenpakket voor
de ’architectuur’ waaraan het ontw erp van
de w e rf van de toekom st zal moeten vol
doen, is w ellicht interessant als academi
sche exercitie maar zal weinig houvast
voor de realiteit kunnen opleveren.
Immers de gemeenschappelijke aspecten
liggen op het niveau van de onderdelenfabricage en daarbij vooral op het gebied van
de bewerkingen en een beperkt aantal
organisatorische aspecten die dienen te r
ondersteuning van het assemblageproces.
H et produktiesysteem en de organisatie is
produktafhankelijk en een ingrijpende ver
andering van produkt heeft in het alge
meen ook een verandering in produktieorganisatie to t gevolg.
Een eerste vereiste is derhalve vo o r de
analyse van bedoelde organisatie: een ge
degen kennis van het produkt en zijn speci
fieke eisen. Extreem gesteld: een w e rf die
jachten bouw t heeft een andere ’architec
tu u r’ dan de w e rf die coasters vervaardigt.
De eisen die gesteld worden aan mensen
en bewerkingsmachines zijn op uitvoerend
niveau vrijw el identiek waar het de bewer
kingen betreft; de organisatie en structuur
waarin men w e rkt, w o rd t aangepast aan
het produkt.
Strategische analyse
Gezien het lange term ijn aspect en de
huidige activiteiten op het gebied van de
bedrijfsontwikkeling in de scheepsbouw
(BOS-project) is het raadzaam zorg te
dragen voor een goede afstemming tussen
de lopende activiteiten en de langere te r
mijn strategische benadering.
H et karakter van dergelijke projecten
vraagt om een systematische benadering
waarbij het kenmerkende iteratieproces
voor strategische verkenningen nauwkeu
rig in beeld w o rd t gebracht. In de evaluatie
van de internationale concurrentieslag tus
sen scheepswerven spelen naast de eigen
concurrentiekracht de volgende m arkt
krachten een rol:
- de marktpositie van de reders,
- de marktpositie van de toeleveranciers,
- de bedreiging van opkomende scheepsbouwnaties,
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- de bedreiging van vervangende produk
ten o f diensten,
- de invloed van de overheden en de finan
ciering.
Vastgesteld moet w orden dat W est-Europa, en dus ook Nederland, bezig is de slag
op alle fronten te verliezen. De positie van
de Westeuropese reders is sterk ver
zwakt. De nieuwe scheepsbouwnaties be
schikken niet alleen over goedkope ar
beidskrachten maar bouwen, vaak met be
hulp van Westeuropese kennis, de noodza
kelijke produktkennis op, te rw ijl de toeleveringsindustrieën met behulp van licentie-overeenkomsten meestal wederom
met Westeuropese bedrijven, to t o n tw ik 
keling worden gebracht.
De opkomst van vervangende produkten is
traag en het behouden van een technologi
sche voorsprong, gezien deze ontw ikke
lingen, moeizaam. De enige mogelijkheid
die voor de Nederlandse scheepsbouw als
algemene strategische benadering zou
overblijven, is de combinatie van een meer
of minder ’uniek’ produkt dat geschikt is
voor een beperkt aantal afnemers en de
(transport?) markt. D it produkt moet
eveneens kunnen w orden beschermd.
Daarmee is het gevaar van de reeds eerder
genoemde 'Strategische klem’ levens
g ro ot aanwezig en zal derhalve gezocht
moeten worden naar wegen waarmee een
oplossing gevonden kan worden voor de
bezettingsproblematiek. De huidige posi
tie van de scheepsbouw is daarbij slechts in
beperkte mate hanteerbaar als uitgangs
punt.
Echter de huidige kennis van de scheeps
bouwers is onontbeerlijk om to t een rea
listische aanpak te komen.
Gezien de ontwikkelingen, ook in de
scheepsreparatie, zijn een tweetal stappen
hard nodig:
- Een verdere uitbouw van het project
Bedrijfsontwikkeling
Scheepsbouw,
waarbij het ingezette proces op het
gebied van kostenbesparingen, verbete
ring van produktieprocessen en produktiestructuur, kwaliteitsverbetering etc.,
w o rd t gecontinueerd.
- H et opstarten van een aantal (concrete)
strategische projecten die to t produktierealisatie leiden in nauwe samenhang
met het BOS-project, waarbij aan de
eerdergenoemde voorwaarden (focus
in de markt, uniek produkt) w o rd t
voldaan.
De p o litie ke (o n )w il
Enkele bedrijven in Nederland kunnen hier
direct op inspelen, andere zullen daarbij
w ellicht geholpen moeten worden. In het
kader van de plannen van T er H art (d.w.z.
Hoogezand en Cebosine) m oet d it reali
seerbaar zijn. De steun van de overheid is
helaas onmisbaar, maar bij een goede pro
jectorganisatie zullen de effecten meet
baar zijn, zowel op het gebied van de
technologie als van de werkgelegenheid.

Steun, zowel aan de reders als aan werven,
heeft slechts zin als deze, gemeten naar
Europese normen, op een vergelijkbaar
niveau is met de steun in de E.E.G.-lidsta
ten. De investeringspremie helpt de re
ders op internationaal niveau te kunnen
concurreren en heeft, althans to t nu toe,
’omvlaggen' voorkomen. De Nederlandse
werven zullen daarnaast concurrerend
moeten kunnen aanbieden qua prijs, lever
tijd en financiering. Indien geen ’matching’
met de concurrentie mogelijk is, is iedere
steun bij voorbaat te bestempelen als een
soort smartegeld, waar onherroepelijk
sluiting van werven op volgt. Het is triest
vast te moeten stellen dat de werven v rij
wel geen invloed meer kunnen uitoefenen
op de uiteindelijke beslissende factoren in
de concurrentieslag. Het is een schatkis
tenoorlog geworden, zoals Ter H art zei.
H et dilemma is groot:
- een verdergaande capaciteitsreductie
verlengt levertijden en ondergraaft de
concurrentiepositie en op korte term ijn
zijn geen vergaande technologische ver
beteringen realiseerbaar, die een ingrij
pen in de capaciteit kunnen opvangen,
- de flexibiliteit en m obiliteit van de be
drijven is binnen de geldende regels
gering,
- de markten in de ’natte sector’ zullen
zich op de korte term ijn niet herstellen,
- verdergaande sluitingen brengen niet
alleen verlies aan kennis en ervaring met
zich mee, maar nog erger, verlies aan
ondernemers, en d it zijn in deze indus
trie ’geboren en getogen' ondernemers
met een grote dosis vechtlust,
- alleen 'com petitive matching’ heeft zin
en wat dat vraagt is bij alle partijen
genoegzaam bekend.
De vraag is nu: is de politieke moed voor
een gerichte actie to t het overleven van de
scheepsbouw aanwezig, want één ding is
zeker, de huidige voorstellen van de over
heid zijn niet alleen onvoldoende, ze getui
gen eveneens van weinig realiteitszin.
V o or de scheepsbouw is het meer dan
voor de scheepvaart: kiezen o f kabelen!
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100 JAAR TANKERS
door: Ruud Kleijn *
Vorig/aar was het een eeuw geleden dat het eerste tankschip in de vaart kwam: de 'GlückauT, een schip dat d o o r constructie en indeling
model heeft gestaan vo o r de huidige generatie tankschepen. D e afgelopen honderd jaar is een periode m et vele hoogte- en dieptepunten
in de tankvaart geweest. O ok een periode waarin m eer dan eens de afkeer van het tankschip to t uiting k w a m :'die dingen verontreinigen
alleen maar de wereldzeeën'. Maar het bestaan ervan dwong ook bewondering af: 'zonder de tankers en hun dappere bemanningen
zouden de beide wereldoorlogen een geheel ander verloop hebben gehad'. Hoe men e r ook over denkt, het tankschip is een belangrijk
transportmiddel. Tankers vormen de levensader, de energiestreng, waar vele economieën in even zovele landen in sterke mate
afhankelijk van zijn.
Ondanks de donkere wolken die nu boven
de w ereldtankerm arkt hangen, ziet de
toekom st van de tanker e r niet zo somber
uit. Z o lang olie de belangrijkste energie
bron in de w ereld blijft, zullen er tanksche
pen nodig zijn om de vloeistof over de
wereldzeeën te vervoeren. N o o it zou de
ze wijze van transport zo’n hoge vlucht
hebben genomen als de ontw erpers er niet
in waren geslaagd de ’Glückauf en so ort
genoten te bouwen.

* Redacteur Shell Venster

Heel lang voordat in Engeland de ’Glückauf werd gebouwd, vond er al transport
van aardolie per schip plaats. W e moeten
hiervoor teruggaan to t vér vo or onze jaar
telling, toen Griekse oorlogsschepen klei
ne hoeveelheden olie als strategisch af
weermiddel vervoerden. Verder hebben
onderzoekingen uitgewezen dat op de ri
vieren in China de zogenoemde N ew chwangjonken olie in ’bulk’ naar diverse
bestemmingen brachten; soms wel 50 ton
per reis.
W e moeten naar de achttiende eeuw gaan
om te kunnen vaststellen dat het vervoer

van olie per schip goed op gang kwam. Dat
gebeurde in de Kaspische Zee. In Bakoe
bevonden zich rijke olievelden, maar to t
exploitatie op grote schaal was men nog
niet gekomen, omdat de bronnen in 1723
door tsaar Peter de G rote waren genatio
naliseerd. In 1872 werd de nationalisatie
opgeheven en kwam de weg vrij voor
buitenlandse investeerders om boringen
te verrichten. De eerste succesvolle bo
ring vond plaats m et behulp van een in
allerijl u it Pennsylvania aangevoerde boor
installatie. De produktie steeg snel en in
een ommezien was het gebied rondom de

De 'Vulcanus ’, de eerste d o o r een dieselm otor voortbewogen oceaantanker (fo to 's bij d it artike l komen u it de collectie van R. Kleijn).
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Kaspische Zee bedekt m et boortorens.
Alleen vormde de afzet van de olie een
g ro ot probleem. Er waren onvoldoende
transportmiddelen om de gewonnen olie
naar de gebruikersgebieden te brengen.
G ebroeders N obel
In 1875 reisde de Zweedse koopman Robert Nobel naar Bakoe om hout in te
kopen. Hij raakte daar onder de indruk van
de booractiviteiten en kocht, samen met
zijn broer Ludwig, een olieconcessie en
een kleine raffinaderij. Hun eerste zorg
was het verbeteren van het transportsys
teem. Allereerst lieten zij een pijpleiding
leggen tussen Bakoe en Batoem, een ha
venplaats aan de Z w arte Zee. O ok inves
teerden de broers in tankwagons voor
vervoer via de Transkaukasische spoorlijn.
V oor het transport over w ater gebruikten
zij houten zeilschepen waarin ijzeren tanks
waren geplaatst.
In 1878 bestelden de gebroeders Nobel
een klein ijzeren ’tankstom ertje’ bij een
w e rf in het Zweedse Motala, de tater zeer
bekend geworden maar intussen gesloten
Lindholmens Varv. H et 400 ton metende
scheepje, de Z o ro a s te r’ w o rd t door som
migen beschouwd als het eerste echte,
speciaal voor het doel gebouwde tank
schip. Binnen de rom p waren 21 verticale,
cilindrische tanks geplaatst. Later werden
deze tanks verw ijderd en werd de olie
rechtstreeks in de romp gepompt. De ’Z o 
roaster' w erd dus niet als 'bulk’-tankschip
gebouwd, in tegenstelling to t de latere
'G lückauf. H et Zweedse scheepje was een
dusdanig succes dat vele soortgelijke tan-

kertjes volgden. Steeds werden verbete
ringen aangebracht.
De Engelse scheepsontwerper Henry F.
Swan was in die tijd door zijn contacten
met een der constructeurs van de Motalascheepswerf zeer geïnteresseerd geraakt
in de bouw van tankschepen. Hij mikte
daarbij op schaalvergroting. Een 3000-tons
tankschip was rendabeler te exploiteren
dan een vloot 400-tonnertjes. De Duitse
reder en oliehandelaar W ilhelm A. Riedermann zag eveneens emplooi voor grotere
tankschepen, in het bijzonder vo or olievervoer van N oord-Am erika naar Europa.
In augustus 1859 namelijk had Edward L
Drake in Titusville, Pennsylvania, met suc
ces olie aangeboord. Enkele maanden daar
na waren er al bijna dertig olieproduceren
de bronnen in dat gebied. Drie jaar later
bedroeg de jaaropbrengst circa 400.000
ton; een ongelooflijk snelle ontwikkeling.
Een ware olie-bonanza brak los. Verhalen
van successen en mislukkingen deden de
ronde, verhalen van enorme bedragen die
werden verdiend, evenals verhalen van lie
den die in één klap w eer straatarm werden
omdat een boring niet het gewenste resul
taat had opgeleverd. Hoe dan ook, N oordAmerika ontwikkelde zich als de grootste
leverancier van ruwe olie in de wereld. In
1886, het jaar waarin de 'G lückauf In dienst
w erd gesteld, exporteerde het land al bijna
twee miljoen ton olie per jaar.
In 1861 w erd de eerste volle lading olie
over de Atlantische Oceaan vervoerd. Dat
gebeurde m et de ’Elisabeth W atts', een
houten brik van 33 m eter lengte. De olie
was verpakt in houten vaten. Omdat het

vervoer op deze wijze uitermate gevaarlijk
was (door sijpeling vormden zich gevaarlij
ke gassen) was het animo om het schip te
bemannen vrijw el nihil. Daarom werden
de benodigde zeelieden door ronselaars
aan de wal dronken gevoerd en daarna aan
boord gebracht. Bijgekomen u it hun roes
bevonden zij zich al een heel eind op open
zee. Slechts enkele nuchtere bemannings
leden, onder wie de kapitein, hadden het
schip buitengaats gebracht. Na 52 dagen
bereikte het vaartuig veilig een Engelse
haven.
De 'Elisabeth W a tts' was een zeilschip en
het heeft lang geduurd voordat stoom-

H et einde van de ’Glückauf ’, de
voorloper van de huidige generatie
tankschepen.

schepen het vervoer van olie gingen over
nemen. W a t bij een stukgoedlading niet
zo’n probleem was, vormde bij het olietransport een g ro o t risico: vonken uit de
schoorsteen konden op het dek terecht
komen en mogelijk to t desastreuze gevol
gen leiden. O o k de manier waarop de olie

Een standaard T2-tanker, waarvan e r tijdens de tweede w ereldoorlog 525 stuks zijn gebouwd.
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De 'San Fraterno bij oplevering in 1913 m et 15.000 ton de grootste tanker te r wereld.

werd vervoerd, in vaten, bleef lang gehand
haafd. Men w ist dat het vervoer in ’bulk’
veel efficiënter was, maar de olieproducenten hadden zelf grote belangen in de
fabricage van de vaten; vandaar...
Toch kon men de ontwikkelingen niet te 
genhouden. H et laden en lossen van vaten
nam te veel tijd in beslag, was te arbeidsin
tensief en de mee te nemen lading bleef
zeer beperkt van omvang. H et vervoer in
’bulk’ deed z’n intrede.
’G lü ckau f’
Henry F. Swan had al ruime ervaring opge
daan m et de bouw van een aantal ’eenvou
dige’ tankertjes vo or de gebroeders Nobel
toen hij in 1885 een schip ontw ierp, dat de
geschiedenis zou ingaan als het prototype
van de moderne tanker. H ij verw erkte alle
ontwikkelingen to t dat moment in zijn
tekeningen. W ilhelm A. Riedemann u it het
Duitse Geestemünde bestelde het schip.
De 'Glückauf, zoals het schip zou gaan
heten, w erd gebouwd op de Engelse w e rf
Arm strong Mitchell & Co. De kiel w erd op
25 november 1885 gelegd en de stapelloop
was op 16 juni 1886. De afbouw verliep
zeer snel, want de 'Glückauf ging nog geen
maand later op de proeftocht. D rie dagen
daarna v e rtro k het schip (3000 ton draag
vermogen) naar Am erika om de eerste
lading in te nemen. Enkele details: het schip
was 97 m eter lang, 11 m eter breed (eigen
lijk te smal in verhouding to t de lengte, wat
de 'Glückauf een ’rank’ schip maakte) en
had een stoommachine van 1000 Psi. De
maximale snelheid bedroeg 10,5 mijl per
uur. De bemanning bestond uit 31 per
sonen.
W aardoor onderscheidde de 'Glückauf
zich van andere, eerder gebouwde tank
schepen? Om te beginnen was het schip
uitsluitend ingericht vo o r vervoer van olie
in 'bulk'. Verder had het de navigatiebrug
midscheeps en was de machinekamer in het
achterschip gesitueerd. Een middenschot
en een aantal dwarsschotten verdeelden
het ladinggedeelte in 16 tanks van gelijke
inhoud. Aan de voor- en achterzijde van de
laadruimte waren zogenoemde cofferdammen gebouwd, die ook als ballasttanks
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dienst konden doen. G rote aandacht was
besteed aan de sterkte van de romp, deels
van staal, deels van ijzer. Alle tanks waren
aangesloten op een leiding vo or de afvoer
van gassen, en elke tank had een eigen
expansieschacht. D it alles, m et nog een
aantal positieve eigenschappen overgeno
men van enkele tankschepen die al in de
vaart waren, maakte de 'Glückauf de voor-

Eén van de vele 200.000 tonners.
loper van duizenden tankschepen die in de
loop der tijd zijn gebouwd.
Bedreiging
De eerste overtocht van de 'G lückauf naar
N ew Y ork verliep voorspoedig, maar de
ontvangst aan de andere kant van de oceaan
was verre van vriendelijk. Havenarbeiders,
olie-exporteurs en vatenfabrikanten zagen
in de 'G lückauf een regelrechte bedrei
ging voor hun bestaan. De vijandigheid had
zelfs to t gevolg dat het schip onder politie
begeleiding w erd gesteld wegens te ve r
wachten aanslagen. Er gingen geruchten
dat er vanaf de Brooklyn-brug bommen op
het schip zouden worden gegooid. De
politie kon d it verhinderen. Nadat een
lading olie vo or Geestemünde was ingeno
men, moest de 'G lückauf noodgedwon
gen in St. John op Newfoundland kolen
bunkeren, omdat in N ew Y o rk niemand
bereid was de benodigde brandstof te
leveren.
De vrees dat kleinere schepen - m et name
de schepen die de olie in vaten vervoerden
- buiten spel zouden raken, was niet u it de
lucht gegrepen. Er zouden namelijk drie
to t vier petroleumclippers nodig zijn ge
weest om de lading van de ’G lückauf te

kunnen vervoeren. In vaten geladen zou de
laad- en lostijd ongeveer tw ee maanden
hebben bedragen; nu slechts zes dagen. Er
bestond in die beginperiode trouwens nóg
een sterke aversie tegen het schip. Vele
tankschepen, vooral stoomschepen, wa
ren na explosie in de lucht gevlogen. N iet
voor niets kreeg de ’G lückauf de spot
naam 'Fliegauf.
Helaas was het schip geen lang leven be
schoren, hoewel het einde op een heel
andere manier kwam dan velen hadden
voorspeld. O p 23 maart 1893, bij het nade
ren van de Amerikaanse kust, raakte de
'Glückauf in een dichte mist. Nog voordat
de loods aan boord zijn w erk begon, kwam
het schip vast te zitten op Blue Point (Fire
Island), zoals later bleek. Helaas waren de
ballasttanks al leeggepompt, zodat er geen
mogelijkheid bestond het schip lichter te
maken en van de zandbanken los te krijgen.
Latere bergingspogingen liepen op niets
uit en het schip moest verloren worden
verklaard.
V e rz e t m in d e r
Hoewel de ’Glückauf slechts zeven jaar in
de vaart is geweest, was dat ruim voldoen
de om ervaring op te doen vo o r de bouw
van een reeks zusterschepen. In 18 9 1 voe
ren er al meer dan tachtig bulkstoomtankschepen tussen N oord-A m erika en Euro
pa. De totale laadcapaciteit was g ro o t ge
noeg om de vloo t van duizend zeilschepen
te vervangen, die vijf jaar eerder het olietransport tussen de twee continenten ver
zorgde. In Am erika verminderde intussen
het verzet tegen de bulktankschepen, om 
dat men ging inzien dat de ontwikkelingen
niet waren tegen te houden.
De tankschepen werden g ro te r en groter,
to td at duidelijk w erd dat de constructie
moest w orden aangepast. H et to t dan ge
bruikelijke dwarsspantensysteem vo or de
indeling van de laadruimte voldeed steeds
minder. De buigingskrachten namen toe.
Klinknagelgaten gingen lekken en dit had
to t gevolg dat er olie naar buiten sijpelde
en zeewater in de lading kwam.
De oplossing van het probleem was het
langsspantensysteem, waarbij de dwarsspanten werden vervangen door een com
binatie van langsspanten in bodem, zijkan
ten en hoofddek van het schip, en een klein
aantal dwarsgeplaatste spanten die grens
den aan bovengenoemde locaties. De in
voering van d it systeem, waarin de Engels
man Joseph Isherwood een grote inbreng
had, opende de mogelijkheid voor de bouw
van steeds grotere schepen.
In de verdere geschiedenis duikt steeds de
naam ’Glückauf w eer op. Keer op keer zijn
er verbeteringen in dit ontw e rp aange
bracht.
Een volgende stap was de vervanging van
de stoommachine door een dieselmotor.
Het waren w eer de gebroeders Nobel die
tussen 1909 en 19 I I tw ee motortankschepen m et dubbele schroef lieten bouwen,
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Scheepsplaten werden niet meer aan el
kaar geklonken maar gelast. Vervuiling van
het milieu door lekkage van olie via de
scheepshuid behoorde to t het verleden.
Er werden ook steeds meer tankers ge
bouwd. Aan het begin van de Tweede
W ereldoorlog had de w ereldtankervloot
een draagvermogen van ruim 16 miljoen
ton. Daaronder waren vele tankers die snel
volgens een standaardconcept werden ge
bouwd. M et name de in de Tweede W e
reldoorlog in de Verenigde Staten o n tw ik 
kelde T2-tankers van 16.000 T D W waren
een g ro o t succes. Mede door het gebruik
van dit type tanker, waarvan er 525 zijn
gebouwd, konden de geallieerden het gat
dat was gevallen door verloren gegane
tonnage, w eer enigszins opvullen. O ok na
de oorlog is nog lang van T2-tankers ge
Schaalvergroting
bruik gemaakt. Een g ro o t aantal is in de
T o t 1912 waren tankschepen niet g ro te r
loop der tijd omgebouwd to t droge-ladan 10.000 ton draagvermogen (TD W ),
dingschip, containerschip en dergelijke.
met uitzondering van de Engelse ’NarraIn 1950 kwam de eerste supertanker in de
gansett’ van 13.000 T D W , die in 1903 was
vaart: de 'Velutina' van 28.000 T D W , ge
gebouwd. Nog steeds w erd de meeste olie
bouwd in opdracht van de Koninklij
vervoerd op de route van N oord-Am erika
ke/Shell Groep. Toen was het hek van de
naar Europa.
dam. H et gebruik van steeds g rotere sche
De Engelse Eagle O il Transport Company
pen deed de vervoerskosten van olie (na de Tweede W ereldoorlog opgegaan in
bijvoorbeeld uit de landen rond de Perzi
de Koninklijke/Shell Groep) forceerde de
sche G olf naar W est-Europa - aanzienlijk
doorbraak naar grotere schepen. D it be
dalen. De oorlogen van 1956 en 1967 in het
d rijf had een omvangrijk contract bemach
Midden-Oosten hebben op de schaalver
tigd voor vervoer van olie u it Mexico ten
groting veel invloed gehad. D oo r de blok
behoeve van de Britse marine. H iervoor
kade van het Suezkanaal moesten de tan
werden onder meer tien tankers van
15.000 ton elk besteld. De eerste van de kers de veel langere weg rond Kaap de
Goede Hoop afleggen. Zonder deze ge
serie, de ’San Fraterno’, was bij aflevering
beurtenissen zouden de tankers ook in
in 1913 de grootste tanker te r wereld.
g ro o tte zijn toegenomen, maar niet zo fors
Intussen schreed de techniek voort.

de ’Emanuel N obel’ en de 'Karl Hagelin'.
Deze deden dienst op de Kaspische Zee.
De eerste oceaantanker die w erd uitge
rust m et een dieselmotor, was de 'Vulcanus’, een schip dat de Koninklijke/Shell
Groep in 1910 bij de Nederlandsche
Scheepsbouw Maatschappij in Amsterdam
bestelde. De m o to r kwam van W e rk 
spoor: een zescylinder-viertactkruiskopdiesel, een zeer betrouwbare machine, die
zelfs na de sloop van de tanker in 1931 nog
geruime tijd aan land heeft dienstgedaan.
Met name Noorse reders zagen de vo or
delen van dieselvoortstuwing (onder an
dere minder brandstofverbruik) en lieten
in de periode 19 20 -1940 een g ro o t aantal
tankers m et dieselmotoren bouwen.

als nu: binnen 25 jaar van 28.000 naar ruim
550.000 T D W .
Een groots evenement was de aankomst
van de eerste 48.000-tonner, de ’Tina
Onassis', bij de Shell-raffinaderij in Pernis.
Dat gebeurde op 15 maart 1954. Men
dacht toen dat d it de uiterste maat was
binnen het technisch kunnen van de
scheepsbouwers. De verdere geschiedenis
heeft het tegendeel bewezen. V ijf jaar na
de ’Tina Onassis' kwam de eerste 100.000tonner in de vaart. In 1966 volgde een schip
van 200.000 T D W , twee jaar later kwamen
de schepen van 300.000 T D W en in 1976
w erd de magische grens van een half mil
joen ton draagvermogen overschreden.
Als de gebroeders Nobel, Henry F. Swan
en W ilhelm A. Riedemann zo’n enorm
schip nog eens hadden kunnen aanschou
wen, zouden zij gedachten aan hallucinaties
hebben gekregen. Toch bestaat er ver
wantschap tussen het eenvoudige lilliputte rtje ’Glückauf en de ingewikkelde mas
todont van een half miljoen ton. Er ligt
alleen honderd jaar tussen.
Honderd jaar van experimenteren, verbe
teren, mislukken, incasseren, risico’s ne
men, maar vooral van onverdroten d oo r
gaan. De 'G lückauf bezet m et recht een
ereplaats in de geschiedenis van de wereldtankvaart.
Shell Venster no. 11/86

De 48.000 tons ’Tina Onassis’, waarvan men o o it dacht dat d it de uiterste maat was binnen het technische kunnen van de
scheepsbouwers.
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GESCHIEDENIS VAN DE
NEDERLANDSE KOOPVAARDIJ
IN DE TW EEDE WERELDOORLOG

N ieuw e uitgaven
K. W. L. Bezemer. Twee delen, 1446 pagi
na's m et vele z w a rt-w it foto's. Uitgave
Elsevier. Prijs twee-delig w erk f 150,ln het standaardwerk verhaalt de auteur op
een indringende manier de lotgevallen van
de Nederlandse koopvaardij tijdens de
Tweede W ereldoorlog. In d it ’document
humain’ w orden deze lotgevallen op de
voet gevolgd en het is dan ook geheel
terecht dat d it w e rk opgedragen is aan de
vele vrouwen, kinderen, ouders en ver
loofden die vijf lange jaren, helaas al te vaak
vergeefs, hebben gewacht op de thuis
komst van hun man, vader, zoon o f ver
loofde.
H et eerste Nederlandse koopvaardijschip
dat in de Tweede W ereldoorlog to t zinken
werd gebracht was de ’M ark’, een stoom 
schip van Rotterdamse N.V. Houtvaart.
Op 9 september 1939 loopt het schip,
tijdens een reis van O ulo naar de Maasstad,
op een Duitse mijn. Talloze koopvaardij
schepen zouden in de oorlogsjaren het lot
van de ’Mark' volgen. De prijs die de N e
derlandse koopvaardij moest betalen was
dan ook hoog: bijna vierhonderd schepen
gingen verloren en ruim 1600 zeelieden
vinden als gevolg van de gevechtshandelin
gen de dood.
De auteur K. W . L. Bezemer w erkte na zijn
studie aan de Rijksuniversiteit van Leiden
enkele jaren als bestuursambtenaar in Nederland-lndië. Eind 1945 werd hij be
noemd to t hoofd van de Marine Voorlich
tingsdienst. Na enige jaren richtte hij zijn
aandacht op de studie van de wederwaar
digheden van de Koninklijke Marine in
1940-1945. H ierover schreef hij twee
boeken: ’Zij vochten op de Zeven Zeeën’
en 'Verdreven doch niet verslagen’.
Intussen was hij benoemd to t wetenschap
pelijk hoofdm edewerker aan de Rijksuni
versiteit van U trecht. In deze hoedanig
heid legde hij zich toe op zijn onderzoek
naar de rol van de Nederlandse Koopvaar
dij in de Tweede W ereldoorlog.
Bezemer deed jarenlang onderzoek in binnen- en buitenlandse archieven en inter
viewde vele ooggetuigen en overle
venden.
Als enige in ons land m ocht de auteur
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uitgebreid de archieven van de Britse Admiralty raadplegen, waarin zich de journa
len van de Duitse U-boten bevinden.
In zijn Ten geleide bij ’Geschiedenis van de
Nederlandse Koopvaardij in de Tweede
W e reldo o rlog ’ zegt dr. L. de jong onder
meer: ’De beheersing van de oceaan is een
voorwaarde geweest voor het behalen van
de overwinning. De strijd te r zee was hard.
W ie de wereldzeeën en bijvoorbeeld de
Europese kustwateren bevoer, verkeerde
vooral in de jaren '40, ’41, '42 en ’43 in
g ro o t en langdurig levensgevaar.’
Vermoedelijk hebben ruim twaalfduizend
opvarenden der Nederlandse schepen
persoonlijk de gevolgen van vijandelijke
actie moeten doorstaan, en het mag dan
waar zijn dat de overigen nimmer het mo
ment meemaakten waarop hun schip door
een vijandelijke onderzeeboot o f een vijan
delijk vliegtuig aangevallen w erd o f op een
mijn v o e r - zij wisten dat zoiets op elke reis
kon gebeuren, elk uur van de lange dag, elk
uur van de lange nacht.
Varen in oorlogstijd was een uitermate
hachelijk bedrijf, waaraan slechts weinigen
(nog geen drie procent) zich hebben trach
ten te onttrekken.
De Nederlandse Koopvaardij verdient een

monument in boekvorm.
D it door K. W . L. Bezemer geschreven
boek is dat 'm onument.’
Na het Ten Geleide van dr. L. de Jong opent
Bezemer m et het relaas over de Tambachdocumenten, het buitgemaakte Duitse
marinearchief van naar schatting 50 miljoen
documenten, dat in Engeland, in ongeveer
250.000 banden w erd opgeborgen. In de
volgende hoofdstukken laat de auteur een
stuk maritieme historie de revue passeren,
waarbij altijd w eer de strijd om ’de macht
op zee’ aan de orde komt. Vervolgens
beschrijft Bezemer de periode tussen de
beide w ereldoorlogen, de aanloop naar de
Tweede W ereldoorlog en de perikelen
van onze Koopvaardij tijdens de eerste
oorlogsmaanden, de tijd dat ons land zich
opnieuw tussen tw ee vuren bevond.
H et eerste deel beschrijft de strijd te r zee
in de drie oorlogsjaren - de periode dat de
geallieerden in het nauw worden gedreven
en Nederlands-lndië aan de Japanners ver
loren gaat.
Het tweede deel behandelt onder meer de
allesbeheersende ’Battle o f the A tla ntic’,
de geallieerde landing in Normandië en de
bloedige strijd in de Pacific.
Op een overtuigende manier is Bezemer
er in geslaagd een boek te schrijven over de
bijdrage van de Nederlandse Koopvaardij
aan de uiterst belangrijke strijd om de
beheersing van de oceanen.
H et accent ligt daarbij steeds nadrukkelijk
op de rol die, de bemanningsleden - van
g e z a g v o e rd e r t o t jo n g ste m a tro o s , van

stoker to t koksmaat - speelden.
Juist daardoor is het boek een echt monu
ment voor de koopvaardij geworden.
Dr. Ir. K. J. Saurwalt

Een geallieerd konvooi voor Halifax (Can).
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CONCRETE STRUCTURES PROPOSED
FOR ARCTIC CONDITIONS.
N e w designs Feature Ice Precautions for Operations in Harsh Environments
by: Ing. C. Dam.
The exploitation o f new oil and gas fields is
increasingly shifting to fro n tie r regions.
There, all structures are subjected, in addi
tion to the impact o f wind and waves, to
enormous forces resulting from the va
rious ice formations or, in some areas, from
drifting icebergs. To those forces must be
added, at least in certain areas, seismic
effects and th eir ensuing stresses and
strains on the structures.
For many years Bilfinger und Berger
Bauaktiengesellschaft has been engaged either independently o r as a member of
national and international research groups
- in projects aiming at the analysis and
determination o f the loads caused by ice
pressure including icebergs, and earth
quakes, the interdependence between
such forces and the chosen structure and
the design o f structures which are capable
of resisting such loads.
Their PROCON project is a gravityfounded platform w ith a reinforced con
crete protective structure to p ro tect the
platform against the impact o f floating ob
jects such as icebergs. Bilfinger und Berger
Bauaktiengesellschaft has applied fo r the
patent fo r ^his design.
The protective structure consists o f the
following components:

• The heavy, reinforced concrete protec
tive frustum o f a cone which surrounds
the flatform to w e r and serves as fender.
Its upper edge ends well below the
w ater level and its surface is inclined in
such a way as to generate vertical load
components when the structure is
struck by an iceberg. The design o f this
frustum is such that it rotates slidingly
around the vertical axis o f the to w e r on
a bearing ring.
• The bearing ring which is located under
neath, it is equipped w ith sliding bear
ings to support the frustum.
• 4 identical inverted square pyramids,
monolithically connected to the bearing
ring and matched by corresponding re
cesses in the foundation. They are
arranged at 90° intervals on the
circumference beneath the bearing
ring.
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• The energy-absorbing inclined planes of
the fender structure are constituted by
the triangular surfaces o f those pyra
mids together w ith the triangular sur
faces o f the four recesses in the founda
tion.
Due to the chosen configuration the fen
der structure is able to p ro tect the plat
form against floating icebergs approaching
from any direction.
The structure w orks as follows:
When the frustum is centrically struck by

an iceberg, the impact pushes it upwards on
the inclined bearing surfaces and the kine
tic energy o f the drifting iceberg is trans
formed into potential energy o f the heavy
frustum, thus keeping the floating object
away from the platform. A fte r the impact
the frustum w ith the stored potential
energy slides back into its initial position,
pushing the floating object back from the
platform.
The design o f the sliding bearings is such
that a defined friction coefficient is en
sured. Thus, in addition to the energy
transformation, impact forces can be par
tially dissipated by frictional forces to avoid
movement o f the fender by wave effects.
In the more probable case o f an eccentric
iceberg approach the impact force can be
split into a radial and a tangential compo
nent. The radial component o f an eccentric
impact w ill cause the protective frustum to
be pushed upwards on the inclined bearing
surfaces as before. The tangential compo
nent o f the kinetic energy is transformed
into rotational energy o f the protective
frustum which slides on the bearings
mounted on the bearing ring. The large
rotational moment o f inertia w ill ensure a
small rotational displacement.
This fender structure is a very cost-effec
tive and safe solution to protect the plat
form against potential iceberg impacts en
dangering the crew and platform opera
tion. The production platform as designed
87

can be built in the usual way by constructing
the foundation in a dry dock. When it is
capable o f floating the dock is flooded and
the foundation tow ed to a sheltered

deepwater site. The column and the p ro 
tective frustum are made in a floating posi
tion, followed by the installation o f the
module support frame and the modules.

The structure is then to w ed to its final
location and sunk to the sea bed by ballasting only.
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SW 87-03-01
On the hydrodynamics o f tandem-hull
marine vehicles
Patel, M. H.
Jrnl. Ship Res. ( 0 1490), 8 6 12, 30/4, pg-275,
nrpg-12, gr-9, tab-4, drw -2, ENG
The development o f ship-shape marine
vehicles in naval architecture and semisubmersibles in offshore engineering has p ro 
ceeded along separate lines w ith each type
o f vessel being used fo r quite different
operational needs. A tandem-hull marine
vehicle offers a design that bridges the gap
in between w ith a hydrodynamic perform 
ance that includes the desirable cha
racteristics o f both ships and semisubmersibles fo r floating oil production
applications. A tandem-hull vessel consists
o f a fully submerged hull positioned a small
distance below a surface-piercing hull w ith
interhull bracing connections between the
tw o . However, there are a number of
unifying considerations which suggest that
all three types o f vessels can be regarded as
part o f a w id e r family o f hull shapes. This
paper presents a survey o f floating vessel
designs to illustrate this point and to high
light the position o f a tandem hull as being a
design midway between ship and semisubmerisible. Leading particulars o f the sur
veyed vessels are manipulated into nondimensional ratios and plotted to show
th e ir relationship w ith each other.
0120335; 0150620
SW 87-03-02
Prediction o f seakeeping characteristics
and w orkability o f offshore support vessels
Dallinga, R. P.; Aalbers, A.B. KIVI Transac
tions (03308), 8701,/1 986, pg-47, nrpg-32,
gr-21, tab-6, d r w - l, ENG
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For a diving support vessel factors affecting
the downtim e due to weather are identi
fied. The effect o f ship particulars, like its
size, m otion characteristics and dynamic
positioning power, the effect o f environ
mental factors like the frequency, and
persistence o f adverse weather condi
tions, and the effect o f operational factors
originating from the nature o f the opera
tion are explored. 0 150620
SW 87-03-03
Eisbelastung einer schimmenden
Bohrinsel
Wessels, E.; Iyer, S.H.
STG-Jahrbuch (02845), 8 6 1 1,79/1985, pg399, nrpg-1 I, gr-9, drw -2, GER
The paper describes present model testing
techniques to investigate the behavior of
floating offshore structures in various ice
conditions. Several types o f structures,
which have been tested in physical model
tests in HSVA’s ice model basin, are discus
sed, together w ith some fundamental test
results o f basic research projects on float
ing offshore structures. As an example o f
model tests on a structure, which after
testing was actually built and operated, the
model test program carried o ut at HSVA
on the floating exploration barge ’Kulluk’
fo r G ulf Canada Resources, can be cited.
The tests led to development and
optimization o f one o f the currently most
advanced exploration vessels fo r arctic
offshore regions. ’K u llu kY behavior was
investigated in comprehensive model test
series in first year level ice, broken ice fields
and in first year pressure ridges. The struc
ture was tested under operational condi
tions, when it was fixed by tw elve anchor
lines to the sea b ottom to provide
positioning fo r drilling operations as well as
under tow ing conditions. Some compari
sons o f model test results w ith full scale
data are presented. 0620115; 1480500
SW 87-03-04.
The effect o f the hydrodynamic modelling
on the response o f a T.L.P.
Datta, T.K.; Jain, A. K.; Ramdasi, S.
Int. Shipbuilding Progress (01320), 8612,
33/388, pg-231, nrpg-6, gr-2, tab-5, drw -2,
ENG
The tension leg platform (T.L.P.) is a stable
moored floating structure whose buoy
ancy exceeds weight. A supplementary
downward force is required to maintain
equilibrium and is provided by tensioned
vertical anchor cables. A large reserve

buoyancy in the chambers ensures that the
cables remain taut in all sea conditions. T o
provide sufficient righting moment against
overturning, the submerged buoyancy
chambers are in several sections, w idely
spaced. The dynamic response o f T.L.P. to
wave induced forces has been investigated
by several researchers. Both linear and
nonlinear mathematical models have been
employed fo r the response analysis.
0630123; 0630220
SW 87-03-05
Seafloor area w ithin reach o f petroleum
technology
Burroughs, R. H.
Ocean Management (02363), 8612, 10/2,
pg-125, nrpg-11, gr-4, tab-1, ENG
The depth capabilities o f offshore oil tech
nologies have increased substantially over
the last fo u r decades. Recently explora
to ry drilling operations have been con
ducted in w ater as deep as 2 119 m and oil
and gas production facilities have been in
stalled in 3 11 m o f water. The maximum
potential impact o f the technology is com 
puted yearly using annual depth records
which are converted into area o f seafloor.
In one region, the W estern G ulf o f Mexico,
deep w ater production capability had ex
ceeded the bathymetric limits and hence
area o f the geologic shelf by 1975. O n a
global scale if depth is the sole constraining
factor, up to 53 m illion km 2 o r 15% o f
ocean-area is now open to e xploratory
drilling. This is equivalent to 37% o f all land
area above sealevel. Using the same bath
ym etric constraint up to 23 million km 2
w orldw ide became available fo r produc
tion by 1978. These subsea areas w ill influ
ence global supply during times o f high
demand fo r oil and gas. 0620214
S W 87-03-06
A study o f components o f wind and cu rren t
loads on semisubmersibles.
Maeda, H.; Nishimoto, K.; Eguchi, S.
Naval architecture & ocean eng. (03342),
8612, 23/1985, pg-53, nrpg-1 3, gr-12, tab2, drw -4, ENG
For analysis o f intact and damage stability o f
semisubmersible type rig, it is im portant to
estimate the magnitude o f steady environ
mental forces such as wind and current
forces and moments. Since it is difficult to
get the theoretical calculations o f those
forces and the test techniques need special
apparatus, only few researches have been
done in these fields. In this paper an
SenW 54STE IA AR G AN G NR 5

attem pt to clarify the contribution o f va
rious elements o f semisubmersible to total
force and moment using 1/100 and 1/150
scale test models is made, and the validity of
wind tunnel tests in a w ater channel w ith
wind tunnel facility is discussed. Although
the difficulty to simulate the boundary
layer on w ater surface exists, the wind
velocity profile required by rules o f clas
sification societies was done w ith success
and 6 component forces and moments
were measured in this environmental con
dition. In order to obtain the total force
and overturning moment the tow ing tank
test o f under w ater part was carried out,
and lift effect on low er hull was observed.
Finally the comparison o f experimental
results and the corresponding calculations
obtained from ABS and DnV rules was
done and the accuracy o f these calculation
method is discussed. 0630219
SW 87-03-07
A practical calculation m ethod o f a m oored
semi-submersible rig m otion in waves.
Takezawa, S.; Hirayama, T.; Morooka, C. K.
Naval architecture & ocean eng. (03342),
8 6 12, 2 3 /1985, pg-67, nrpg-14, gr-14, tab4, drw-5, ENG
This paper is concerned w ith comparison
between experimental results and a new
practical calculation method proposed
here fo r moored semi-submersible rig mo
tion in waves, and good results w ere
obtained. Mainly, this research deals w ith
the study o f the effect o f the w ater depth
and the mooring system on the semi-submersible rig m otion in waves w ith wide
frequency range. Three model scales were
chosen fo r the experiment. The use o f a
very small model o f I /300 scale has made it
possible to obtain the response o f the rig
motion in a wide range o f wave frequency
which includes the roll and pitch natural
periods at very low frequency. Fur
therm ore, such a small model experim ent
was realized by the newly developed re
mote measurement system based on the
opt-electric device. 0630220
SW 87-03-08
Wind loads on floating offshore structures
Freathy, P. E.; Taggart, S.
Stationing & stability o f semi-submersibles
(78576), 8606,13, pg-1, nrpg-16, gr-7, tab3, drw-2, ENG
In recent years, as the importance o f float
ing offshore structures has grown, several
independent studies have identified de
ficiencies in current code o f practice p ro 
cedures fo r the calculation o f wind-in
duced overturning moment. These studies
have mostly concentrated on specific plat
forms which are in operation and the au
thors consider that it is now tim e to take a
step back and consider the behaviour o f
structures in this class and highlight the
inadequacy o f calculation procedures.
Based on the evidence o f published studies,
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the importance o f accurate wind load
calculation is discussed from the operator's
viewpoint. Detailed measurements are
presented from a parametric wind tunnel
study which examined the influence o f
freeboard, deck layout and heel angle fo r a
range of azimuth, o r wind, angles. The
results show that lift forces and the plat
fo rm ’s freeboard have a major influence on
the overturning moment. It was found, fo r
example, that the wind can provide a de
stabilising moment on the platform as it
tilts into wind - a situation where con
sideration o f drag force alone would always
suggest a righting moment. The test results
from the study identify a preferred calcula
tion method and show the trends o f be
haviour fo r this type o f platform. 0 150230;
0630118
SW 87-03-09
Hydrodynamic m odel studies o f the Ocean
Ranger marine disaster
Dudgeon, E. H.
Stationing & stability o f semi-submersibles,
(78576), 8606, /8, p g -l, nrpg-13, drw-4,
ph-4, ENG
In February 1982 the semi-submersible
'Ocean Ranger’, was lost w ith all o f its crew
in a storm on the Grand Banks off
Newfoundland. The Canadian Royal C om 
mission that was established after the disas
te r contracted w ith tw o laboratories to
conduct collaborative hydrodynamic m od
el studies. These laboratories, the National
Research Council o f Canada (NR C C ) in
O ttaw a and the Norwegian Hydrodyna
mics Laboratory in Trondheim, w ere asked
to simulate the storm conditions on the
night o f the disaster and to investigate the
behaviour o f models o f the 'Ocean Ran
ger’. This paper w ill (i) review the events
leading up to the capsize, (ii) describe the
hydrodynamic and aerodynamic experi
ments conducted at NR CC and (iii)
summarize the results o f the experiments
and th eir input to the conclusions o f the
Royal Commission. The experiments on
the ’Ocean Ranger’ w ere the first detailed
model experiments on a semi-submersible
conducted in Canada. These experiments
have been a factor in the recent expansion
of Canadian facilities and capabilities fo r
model studies o f vessels and offshore struc
tures. 0150321; 0630116
S W 8 7 -0 3 -I0
Diesel fuel treatm ent fo r gas turbines on
offshore platforms
McConvey, M. G.; Esquerdeiro, L. J.
Diesel & gas turbine w orldw ide (00608),
8702, 19/1, pg-60, nrpg-3, tab-1, drw-3,
p h -l, ENG
The ever increasing demand fo r oil has
forced producers to explore under the
most adverse conditions. In the N o rth Sea,
fo r example, where oil production plat
forms are growing in size and complexity,
there is an increasing need to save space

and weight. One result is that aero-derivative gasturbines have made a breakthrough
as the favored means o f driving generators.
However, this has posed a challenge in the
delivery o f diesel oil o f high quality that
must constantly be maintained w ith a reli
able fuel treatm ent system. 0161140
Fotokopieën van bovengenoemde a rti
kelen zijn verkrijgbaar bij: Maritiem Infor
matie 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 M IC is
geopend op werkdagen van 09.00-16.30
uur. H et adres is: Blaak 16 te Rotterdam.

N ieuw e uitgaven
C E R T IF IC A T IO N O F W E L L
C O N T R O L E Q U IP M E N T
Bureau Veritas Guidance N ote 205
Traditionally, equipment fo r the control o f
oil producing wells was placed in the topsi
de part o f fixed platforms (particularly in
those o f the jacket type). More and more,
in order to dispense w ith these large struc
tures, which are always expensive and so
metimes constitute navigational obtacles,
control o f offshore production wells is
ensured by means o f subsea wellhead
structures instead o f well platforms.
As small as these subsea structures may
appear when compared to th eir surface
equivalents, such as jacket type platforms,
having the control equipment topside,
these wellheads represent complicated
and sophisticated equipment, the cost of
which is quite high, although comparing
favourably w ith that o f fixed platforms.
It appears to be indispensable to ensure, in
the best possible way, the safety and prop
er functioning o f such well control equip
ment, particularly if it is o f the subsea type,
in order to minimise human, economical
and environmental risks, inherent to off
shore oil production.
In consequence, such equipment should be
certified and subjected to in-service in
spections. In certain countries, such as
Great Britain, such a procedure is even
mandatory. It is to meet this demand, that
Bureau Veritas has published it's Guidance
N ote 205, entitled ’Certification o f well
control equipment’. In this Guidance Note,
after a review o f applicable Codes and
Standards, the following aspects are trea
ted: design (loading conditions, mechanical
analysis and safety factors, materials, co r
rosion protection, safety and control sys
tems), testing and in-service inspection o f
such well control equipment.
This document is available in English only.
Free copies are available from Bureau V eri
tas, Coolsingel 75, 3012 A D Rotterdam,
tel. 010 - 4119733.
89

RESEARCH ON SHELL
STRUCTURES
FOR OIL PLATFORMS
by: Professor P. j. D ow ling*
The new N o rth Sea oil production plat
form in the H utton Field which received
the Queen’s Aw ard fo r Industry in 1986 as
the w o rld ’s first tension leg platform, in
corporates many novel features. Research
at the Imperial College o f Science and

Technology in London on cylindrical shell
structures contributed considerably to the
successful design of the platform ’s 17.7 m
diameter columns, which are basically ringstiffened cylinders designed to carry com
plex combinations o f axial, bending and
external pressure loadings.
This is but one example o f the shell struc
tures, both in service and at the planning

Diagrammatic impression o f the N o rth Sea's H utton Field o il platform.

stage, which are being influenced by re
search at Imperial College.
The interest in shell research evolved
naturally from previous w o rk done on
steel plated structures fo r ships’ hulls and
box girder bridges in Imperial College’s
Civil Engineering Department. Its onset
was tim ely as it coincided w ith the upsurge
in interest in Britain’s offshore oil reserves
in the mid-1970s.
W ith the form ation o f the London Centre
fo r Marine Technology, based join tly at
tw o o f the University o f London’s premier
colleges, Imperial College and University
College, a major programme o f research
into the strength o f cylindrical steel shells
fo r offshore structures was initiated. This
was funded by Britain’s Science and Engin
eering Research Council (SERC), although
additional financial support fo r the re
search was later provided by the United
Kingdom’s D epartm ent o f Energy and
N orw ay’s Classification Society, Det
Norske Veritas.
First Phase
The first phase o f the w o rk consisted large
ly o f extending sophisticated com puter
based analyses, developed originally to
predict the elasto-plastic buckling strength
o f bridge box girders, to the cylindrical
stiffened shells encountered in platform
construction. Large scale models o f realis
tically proportioned shells w ere tested
under axial loading to confirm the validity
o f the computer programs. These shells,
some o f which failed at compressive loads
in excess o f 400 tonnes, confirmed that the
strengths could be satisfactorily predicted
including the effects o f fabrication such as
initial distortions and residual stresses
caused by welding the shell plating and
stiffeners.
The results o f this phase were presented at
an international conference organised at
Imperial College and are contained in a
book entitled ’The Buckling o f Shells in
Offshore Structures’ (Granada, London
1982).
In the second phase o f the w o rk the em
phasis was placed on extending the re
search to cover the problem o f cylindrical
shells, both ring-stiffened and orthogonal
ly-stiffened, which are subjected to com* D epartm ent o f C ivil Engineering Imperial
College o f Science and Technology London
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bined axial loading and external pressure.
The problem is similar in some ways to that
o f a submarine hull, but differs in the inportant respect that the axial loading and
external pressure are quite independent of
each other and, in principle, can occur in
any combination from full compressive
squash load and no external pressure to
collapse under external pressure alone
w ith no axial load present.
N o suitable hyperbaric test chambers cap
able of testing large scale shells under such
combined loading were available, and so
attention was naturally turned to smaller
scale models which could be tested in new
and modestly priced hyperbaric chambers,
specially constructed to investigate this
problem. N ew techniques o f small scale
model fabrication, using steel sheet o f less
than I mm thickness and specially de
veloped welding procedures, were de
veloped, based again on small scale model
ling techniques developed at Imperial C ol
lege fo r box girder bridges.
The models constructed in this way w ere
shown by comparison w ith larger scale
models to reproduce accurately failure
loads and modes o f failure, including the
effects o f initial distortions. Even this
distortions w ere w ithin the scaled to le r
ances fo r full scale shells and w ere repre
sentative o f those measured on actual plat
form legs.

ment o f Energy, has been undertaken at
Imperial College. T w o main questions have
been posed: what damage is likely to be
caused by a given impact? and what is the
consequence on strength o f this damage?
These problems have been tackled by the
research team and solved fo r both ring and
orthogonally-stiffened cylindrical shells.
Several Tests
Damage is induced in the shells by loading
them w ith indentors, which are V-shaped
w ith rounded edges. Several tests on such
shells have been carried out and simple
expressions based on plastics mechanism
theory have been produced to relate the
extent o f damage to the damage load.
More complex finite element analysis
packages have also been used to predict the
residual stress state in badly damaged
shells, and these are broadly in agreement
w ith experimental data.
Tests under both axial loading and a com
bination o f axial loading and external pres
sure have subsequently been carried out on
the damaged shells to assess their residual
strength. The knock-down stength can be
considerable, but reliable and simple

methods o f estimating the degradation in
strength have been produced fo r use by
designers.
Many o f the results are already available in
re p o rt and paper form as the researchers
have sought to transmit the information as
speedily and effectively as possible to in
dustry. There has been considerable in
terest outside the United Kingdom in the
w o rk and its progress has been m onitored
by the Structural Stability Research Coun
cil o f the United States o f America, and the
Com m ittee on Structural Stability o f the
European Convention fo r Constructional
Steelwork, as well as other bodies includ
ing the American Petroleum Institute.
In addition, interest has been shown by
China, where the team visited the China
Ship Research C entre in W uxi, near Shang
hai, to lecture on developments.
The research is applicable to the design of
offshore platforms, marine structures such
as submarines, and structures in the nuclear
energy field. The w o rk is currently being
extended to cover the dynamic stability of
liquid filled shells w ith applications to both
the petrochemical and nuclear industries.

Nieuw e uitgaven
Sm all Scale
Several small scale shells o f ring-stiffened
and stringer-stiffened configuration were
built and tested under concentric and
eccentric axial loading at Imperial College.
Others o f the series were tested either
under pure external pressure, o r com
bined axial loading and external pressure in
a special small scale hyperbaric facility de
signed and built in the Mechanical En
gineering Departm ent o f Surrey Universi
ty, near London.
Based on the results o f these cooperative
tests and suitable extended non-linear
buckling com puter programs, new design
rules for interactive buckling o f stiffened
cylindrical shells were published and these
have now been widely used by designers.
A third and very im portant phase o f the
research has been concerned w ith the
damage caused to the cylindrical shell legs
of offshore structures, fo r example, by the
accidental impact o f supply ships. For the
operators o f oil rigs this problem has major
economic implications as im portant deci
sions have to be taken in relation to the
necessary action.
The financial implications o f closing down
operations while damage is assessed and
corrected are obvious and, therefore, it is
not surprising that this aspect o f the re
search has received enthusiastic support
from industry. A major part o f a national
programme o f research on the topic, co
sponsored by the SERC and the D epart
SenW 54STE IAAR G AN G NR 5

R ecom m ended Practice
fo r the P ro tectio n and Painting
o f Ships
An updated guide on the protection o f
ships against rust and fouling has been pu
blished in Britain. ’Recommended Practice
fo r the Protection and Painting o f Ships’
last appeared in 1973.
N ow it is available again, produced by
British Maritime Technology o f Wallsend,
north-east England, and the General Coun
cil of British Shipping. The first half o f the
book deals w ith established practices un
der a variety o f headings including surface
preparation and initial protection o f new
construction and maintenance, painting
practice, supervision, inspection, health
hazards and safety measures.
Protection and paint specifications fo r use
in different areas o f ships are discussed in
detail, and a chapter on cathodic protec
tion includes recommendations fo r anode
materials and suitable paints fo r the p ro 
tection of ships during fittin g-ou t and
laying-up.
The second half o f the book examines basic
knowledge and should be useful to those
concerned w ith the choice and use o f pro
tective systems. Many o the r matters are
also covered.
The book priced at £25, can be obtained
from : British Maritime Technology Ltd,
Wallsend Research Station, WALLSEND,
Tyne and Wear, England, NE28 6UY. (LPS)

Practical C A D /C A M
A pplications H andbook
’W hat Every Engineer Should Know Ab
out Practical C A D /C A M Applications’, a
new book by John Stark, describes the
necessary background fo r successfully
choosing a C A D /C A M solution based on
specific needs.
One of the major purposes o f the book is to
fulfill the need to educate engineering man
agers on com puter related engineering
applications. Many engineers and managers
have received their formal education be
fore the birth of the computer age.
This volume defines major areas o f concern
when getting started in C A D /C A M , clari
fies the position and role o f C A D /C A M in
different industries and discusses both the
installation and initial use o f the system.
The book clearly defines C A D /C A M te r
minology and gives concise but detailed
directions to increase user productivity
quickly. It can be an excellent reference
source fo r engineers as well as middle
management personnel responsible fo r im
plementing and using C A D /C A M to get
results.
The book is published by Marcel Dekker,
Inc., 270 Madison Avenue, N ew York, NY
10016.
Ing. C. Dam
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OPENING CAD TRAINING
CENTRE VAN TU DELFT
O p vrijdag 28 november 1986, opende de
directeur Instellingen wetenschappelijk
Onderwijs, van het Ministerie van O & W ,
Ir. W . L. G. H. M. van den Berg, officieel het
nieuwe C A D Training C entre (C A D -T C )
van de Technische U niversiteit Delft, ope
nen. D it C A D -T C , gevestigd in het ge
bouw voor Civiele Techniek, Stevinweg I ,
is een grootschalige centrale voorziening
ten behoeve van het praktisch onderricht
in C om puter Aided Design (C A D ). Daar
voor zijn onlangs 32 hoogwaardige grafi
sche werkstations aangeschaft.
In eerste instantie is het C A D -T C opge
richt om aan alle eerstejaars van de con
struerende faculteiten, een basispracticum
C om puter Aided Drafting aan te bieden.
Daarnaast w orden vo o r de niet construe
rende afdelingen, zoals Technische Na
tuurkunde, aangepaste basispractica inge
richt. Concreet betekent d it 10 deelne
mende faculteiten m et totaal circa 2100
eerstejaars.
Er zijn plannen in ontw ikkeling die vo o r
zien in decentrale opstelling van grotere
aantallen grafische werkstations t.b.v. het
ouderejaars onderwijs. Zodra het eerste
jaars basispracticum volledig operationeel
is, zullen de activiteiten van het C A D -T C
uitgebreid w orden en het organiseren van
bijscholingscursussen vo or personeelsle
den van de TU. Daarnaast worden, om aan
de vraag van het bedrijfsleven te kunnen
voldoen, speciale bedrijfsopleidingen o nt
wikkeld.
Faciliteiten
H et C A D -T C bestaat momenteel u it 32
grafische werkstations van het merk A pollo, type D N 3000. Deze stations omvatten
een 32 bits super m icrocom puter, een
monochroom grafisch beeldscherm met
een oplossend vermogen van 1280 X 1024

beeldpunten, een toetsenbord en een
’muis’. Bovendien zijn 10 van deze stations
uitgerust m et een ’hard-disk’ achtergrondgeheugen.
Alle werkstations zijn via het snelle Apollo
Domain lokale netw erk m et elkaar ver
bonden. H ierdo or kunnen alle hard discs
als collectief achtergrond geheugen voor
alle werkstations functioneren, kunnen alle
plotters en printers gemeenschappelijk
gebruikt worden en is systeembeheer met
beperkte menskracht u it te voeren. V o o r
zien is een uitbreiding naar 40 stations.
Momenteel zijn 2 grafische pakketten in
het C A D -T C geïnstalleerd, t.w . het pakket
Mavis/Badge van de firma Cadmes en het
pakket D raft Editor van de firma System
Experts.
De organisatie en bedrijfsvoering van het
C A D -TC is in handen van een team dat
bestaat uit een practicumleider, een sys
teembeheerder en een aantal student-assistenten. Daarnaast is er technische on
dersteuning vanuit het Rekencentrum van
de TU.
T o ts ta n d ko m in g
Bij de T U -D e ift speelt het com puter on
dersteund ontw erpen in toenemende ma
te een belangrijke rol. Dankzij gro te on
derzoekinspanningen heeft de T U -D e lft
zich in Nederland kunnen profileren als
landelijk kenniscentrum op het gebied van
C A D -C A M .
Eind 1985 achtte het College van Bestuur
(CvB) de tijd rijp om C A D ais middel en
doel van onderwijs binnen deze technische
universiteit, m et name bij de ontw erpen
de- en construerende faculteiten, op lime
schaal in te voeren. H et CvB heeft hiertoe,
op advies van de Commissie Automatiserings- en Rekenbeleid (CRAB) in het begin
van 1986 besloten een w erkgroep C A D -

Onderwijs in te stellen. De onder deze
werkgroep ressorterende projectgroep
heeft vervolgens snel de voorbereiding van
het basispracticum te r hand genomen.
Binnen een periode van 8 maanden w erd
het hele proces doorlopen van het selecte
ren van leveranciers, formuleren van aanschafvoorstellen, to t en met aanschaffen en
installeren van de apparatuur. Daarnaast
w erd een eerste inhoudelijke opzet voor
een practicum to t stand gebracht. Een en
ander had to t gevolg dat m et ingang van het
nieuwe studiejaar 86/87 gestart kon w o r
den m et de eerste practica.
De apparatuurkeuze werd in belangrijke
mate bepaald door overwegingen t.a.v. het
beheer, de kwetsbaarheid, standaardisatie
en opdeelbaarheid. D it heeft geleid to t een
hardwareconcept dat voorziet in zelfstan
dige werkstations die via een krachtig ’local area n e tw o rk' (LA N ) aan elkaar gekop
peld zijn en die onder besturing van een
gestandaardiseerd
'operating
system’
werken. Opdeelbaarheid was een belang
rijk item omdat het C A D -T C voorlopig
w o rd t gezien als een experim ent van 2 jaar.
De mogelijkheid van opdeling daarna over
de verschillende faculteiten moest worden
opengehouden. O f het zover ko m t hangt af
van de conclusies die een evaluatie na 2 jaar
zal opleveren, maar o ok van de stand van
zaken op het gebied van com puternetw er
ken en de centrumfunctie die het C A D -T C
tegen die tijd w ellicht zal hebben voor
derden (b.v. bedrijfsleven).
De programmatuurkeuze w erd vooral be
paald door de mogelijkheden voor grafi
sche manipulaties, en de mogelijkheden bij
de softwareleveranciers hun geleverde
programmatuur te onderhouden.
Plannen
Volgend jaar zal ook een practicum ’o n t
wikkelen ruim telijk inzicht’ van start gaan.
Hierin zal gebruik gemaakt worden van
een ’solid model' C AD-pakket. O p be
perkte schaal zullen de faciliteiten ook in
gezet worden vo o r onderzoek en o n tw ik 
keling, m et name op het gebied der C om 
puter Aided Instruction (CAI).
Dr. Ir, K. I. Saurwalt.

Multiwimh kwaliteits lieren
Leveringsprogramma

Ankerlieren ■ Kaapstanders ■ Vislieren
■ Sleeplieren ■ Verhaallieren
\P ■ Hijslieren ■ Baggerlieren ■ Voor
) toepassing in de binnenvaart, groot- en
kleinhandelsvaart, baggerij en visserij.

Ridderinkhof b.v.
Industrieweg 7, 8061 RB Hasselt
Nederland
Tel. 05209-2021 Telex 42341 rhnl
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BOUW V.O.C. SCHIP ’BATAVIA'

Onze Gouden Eeuw en met name zijn vele
maritieme aspecten spreken to t ieders
verbeelding. Herhaaldelijk worden dan
ook ideeën geboren en plannen o n tw ik
keld om een echte Oostinjevaarder te re
construeren, ten einde een mooi stukje van
een roemrucht verleden te doen herleven.
Zo werd bij de w e rf AMELS te Makkum
een (niet varend) model op ware grootte
van een Oostinjevaarder gebouwd, dat als
historisch monument van de oude JapansNederlandse handels- en scheepvaartbetrekkingen in een Japans park dienst doet
als toeristische attractie. Deze O ostinje
vaarder is gebouwd van staal m et een hou
ten omhulsel boven de waterlijn. N ie t be
paald een ’historische bouwm ethode’.
H et oude vakmanschap uit de 17e eeuw is
ons slechts u it gebrekkige overlevering
bekend, want onze scheepsbouwers van
toen bouwden op het ’oog’ en lieten geen
tekeningen na. H et schip w erd opgeleverd
zoals het uit de bijl kwam. U it deze tijd
stamt nog de z.g. ’B ijlbrief. De laatste tijd
evenwel is, ondersteund door geavan
ceerd wrakkenonderzoek, gedegen studie
gemaakt van onze vroeg-zeventiendeeeuwse scheepsbouw.
Een van de best bewaarde wrakken is dat
van het VO C retourschip 'BATAVIA', dat
in 1626 werd gebouwd en in 1629 verging
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bij de Abrolhos eilanden voor W est—
Australië. Voorbeeldige samenwerking
van scheepsarcheologen en conservatoren
heeft ertoe geleid, dat vele constructiedelen van het achterschip van de ’BA TA V IA ’
zijn geborgen, geconserveerd en in een hal
van het maritiem museum van Fremantle
w eer zijn samengevoegd.
De ’BA TA V IA ’ was een bewapende koop
vaarder van het type VO C retourschip,
bestemd voor het pendelen tussen de N e
derlanden en het Verre-Oosten. Een snelle
en tevens sterke houten driemaster. De
sterkste bouwmethode u it de 17e eeuw
was het sandwichsysteem. De romp was
opgebouwd u it dwarsscheepse spanten
dicht op elkaar geplaatst m et daartussen
vulstukken. Langscheeps w erd een binnen
huid en een buitenhuid aangebracht met
een sterke zeeg. De dekken waren echter
recht. Alles w erd gemaakt van Hollands
eikehout.
Op 12 september 1985 werd de stichting
’Nederland bouw t V O C retourschip’ op
gericht om op historisch verantwoorde
methode, een nieuwe 'B A T A V IA ’ te bou
wen. O p 4 oktober 1985 w erd in Lelystad
de kiel gelegd. O nder leiding van bouw
meester W illem Vos zal de bouw 4 to t 5
jaar in beslag nemen. D it is minder snel dan
de bouw van de oude 'B ATAV IA' die

slechts 6 maanden vergde, maar eind mei
'86 werd toch al de spiegel overeind gezet
en op 21 oktober waren al 24 van de 70
spanten gesteld.
Voor deze gigantische klus is veel eikehout
nodig van uitstekende kwaliteit. D it hout
kan niet meer uit de Nederlandse bossen
worden gehaald. O m milieu redenen is
besloten geen aanslag te plegen op tro p i
sche wouden. O p verantwoorde wijze
w o rd t nu gekapt u it voornamelijk Deense
cultuurbossen. De bomen worden stuk
voor stuk uitgezocht op hun krommingen
en diktes. De spanten worden namelijk
gezaagd uit bomen welke op natuurlijke
wijze krom zijn gegroeid.
De afmetingen van het schip zijn: Lengte
o.a.: 56,62 m; Lengte I.I.: 45,30 m; Breedte:
10,60 m en Diepgang: 5 ,10 m. De lengte
van de kielbak bedraagt 40 m.
Men is begonnen m et 7 man en als de bouw
eenmaal goed op gang is, denkt men aan
een ploeg van 20 a 25 man. Doordat de
jongeren, welke aan het project werken,
hun uitkering behouden, worden de loon
kosten voor een deel door de overheid
gesubsidieerd. H et bouwproject dient na
melijk als ervaringsproject voor jongeren,
die tijdens de bouw een brede ambachtelij
ke vorming krijgen, welke voor de to e 
komst hun kansen op w erk gunstig beïn
vloedt.
De bouw van de ’B A T A V IA ’ is geheel
gestart op particulier initiatief en steun van
de overheid is verder niet te verwachten.
Inmiddels is het project uitgegroeid to t
een nationale zaak.
Een van de vormen om de financiering van
de bouw geheel veilig te stellen was de
oprichting van de loterij-actie ’Nederland
bouwt de B A T A V IA ’.
H et is een unieke kans om individueel dit
nationale project te steunen. Al de loten
houders komen in het scheepsregister te
staan en u heeft bovendien altijd het recht
van gratis toegang to t het bouwterrein om
’u w ’ schip te zien bouwen. Aan de loterij
zitten uiteraard ook prijzen vast. Van de
inleg w o rd t 20% als prijzen uitgekeerd.
Nadere informatie w o rd t verstrekt door:
’Nederland bouw t de BA TAVIA’ Postbus
1064, 2340 BB Oegstgeest, telefoon 0 7 115 44 09.
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NIEUWSBERICHTEN

Agenda
O T C en W P C 1987
De 19de Offshore Technology Conferen
ce en het 12de W o rld Petroleum Con
gress worden gehouden van 26 april to t
I mei 1987 in Houston U.S.A.
D o o r Expo Travel zijn een drietal reizen
georganiseerd om deze beide topevenementen te bezoeken.
Nadere informatie en opgaven to t 9 maart
a.s. te richten aan Expo Travel B.V., Post
bus 11632, 2502 AP Den Haag, tel. 070 478381.

hoofdm otor, type 8 M 5 5 1 m et een verm o
gen van 4595 kW en een M AK hulpm otor,
type 6 M 282 m et een vermogen van 1100
kW bij 1000 omw/m in en een Mitsubishi
hulpm otor m et een vermogen van 340 kW
bij 1500 omw/min.
H et schip w o rd t gebouwd onder toezicht
van Bureau Veritas vo o r de klasse: 13/3 E +
Refrigerated cargo Deep sea AUT-MS +
RMC.

Proeftochten

H r. Ms. H ellevoetsluis
Na een geslaagde proeftochtperiode w erd
op 20 feb. j.l. te Hellevoetsluis het mijnenCruise + F e rry 87
The combined conference and exhibition
bestrijdingsvaartuig ’Hellevoetsluis’ door
de bouwmeester aan de Koninklijke Mari
Cruise + Ferry 87 w ill be held in the Royal
ne overgedragen en in dienst gesteld. Met
Lancaster H otel, London on May 27-28
1987. Already, the exhibition is full o f many de bouw van het schip w erd in december
1983 begonnen bij de scheepswerf Van der
o f the most w ell-known names in the busi
ness, and the tw o-day conference p ro  Giessen-de N oord marinebouw in Alblasserdam. Op 20 nov. 1986 w erd het ge
gramme has just been announced. Five
doopt door de echtgenote van de burge
main sessions are featured all dealing w ith
meester van Hellevoetsluis. H et schip
aspects vital to the future o f the ship opera
maakt deel uit van de Alkmaarklasse mijtors, their markets, th e ir destinations, and
nenbestrijdingsvaartuigen
waarvan
er
most o f all th e ir p ro fit margins.
door de w e rf 15 worden gebouwd. Het
ontw erp van deze, m et glasvezel versterk
Conference Sessions are:
te polyester schepen is in een trip a rtite
1. Marketing and the M arket
samenwerking m et België en Frankrijk to t
2. Profitability and Revenue
stand gekomen.
3. Operational Efficiency
4. Passenger Ship Security
5. Cruise and Ferry Design.
C om plete information can be obtained
from the Secretariat at 2 Station Road,
Rickmansworth, Herts W D 3 IQP, Eng
land. Tel: (0923) 776363.

Tewaterlatingen
Royal K lipper
O p 4 februari 1987 is m et goed gevolg te
w ater gelaten het koelschip 'R O YAL
KLIPPER’, bouwnum m er 226 van de IJsselV liet Combinatie B.V. te Capelle a/d IJssel,
bestemd vo o r Jaczon B.V. te Scheveningen.
Hoofdafmetingen zijn: lengte 99,95 m;
breedte 16,20 m en holte 9,30 m.
In d it schip w orden geïnstalleerd een M AK
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Diversen
Lloyd’s Register and th e ESA
large space s im u la to r
Lloyd’s Register had an advisory and in
spection role in the design and construc
tio n o f the European Space Agency’s Large
Space Simulator (LSS) at ESA’s Technical
C entre ’ESTEC’ at N oordw ijk.
The Large Space Simulator is designed to
test satellites under conditions which
approximate those in space and involves
creating, in a vacuum, extrem e differences
in temperature. The Large Space Simula
t o r ’s structure and equipment w ere pro
duced in a number o f European countries France, Spain, Federal Republic o f G er
many and The Netherlands - to require
ments which w ere 'o u t o f code’ - that is, to

standards higher than those normally spe
cified by national safety codes.
Lloyd’s Register, w ith its long experience
in industrial project co-ordination in many
countries, was well placed to provide initial
design appraisal and inspection services
both at the various sub-contractors’ works
and at the N o o rd w ijk site.
A t the design stage, LR’s Advanced En
gineering Services in London carried out an
independent assessment o f the structural
integrity o f the Large Space Simulator. This
was done using finite element techniques
to investigate stress distribution and stabil
ity chacteristics and to perform a buckling
analysis. The results satisfactorily validated
the vessel design integrity under vacuum
loading, as well as providing a basis fo r the
optim um instrumentation required fo r
acceptance test monitoring.
During manufacture, LR’s Industrial Ser
vices (LRIS) surveyors provided an inde
pendent check on the quality o f materials
and fabrication techniques to the specified
standards. Field inspection services were
undertaken in France fo r the stainless steel
elements, in Spain fo r chamber nozzles and
conical shells, and in the Federal Republic o f
Germany and The Netherlands fo r pres
sure vessels and piping systems. In The
Netherlands, surveyors inspected and
tested the Large Space Simulator, expan
sion vessels, valve boxes and piping systems
during site erection.
During the mechanical testing o f the Large
Space Simulator, LR’s Technical Investiga
tion departm ent installed and operated a
comprehensive strain gauge array to moni
to r accurately the behaviour o f the Large
Space Simulator as it was evacuated.
A t the conclusion of the tests, the ex
perimental results w ere compared w ith
the analysis carried out at the design stage:
the correlation between theory and ex
perim ent was found to be excellent.
D ienst S to o m w e zen geprivatiseerd
De Dienst vo o r het Stoomwezen in zijn
huidige vorm verdw ijnt. Een deel zal w o r
den geprivatiseerd, w at inhoudt dat het
bedrijfsleven zelf onder druk staande appa
ratuur en tanks m et gevaarlijke inhoud mag
beoordelen. De resterende werkzaamhe
den worden ondergebracht in de Dienst
Gevaarlijke W erktuigen, die ten dienste
van ministeries to e zal zien op de techni
sche veiligheid voor mens en milieu van
apparaten en installaties die van belang zijn
voor het beleidsterrein van die ministeries.
Dat heeft m inister De Graaf van sociale
zaken en werkgelegeheid onlangs aan de
Tweede Kamer laten weten. Bij het
Stoomwezen w erken nu 210 man. Pas als
duidelijk is vo o r welke werkzaamheden
het bedrijfsleven belangstelling heeft, zal
duidelijk w orden wat de personele gevol
gen zijn van de operatie. In feite is al vanaf
1983 rekening gehouden m et deze o n t
wikkelingen.
ED. 9-2 -’87
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Belgisch o n tw e rp v o o r m ijnenveger
Drie Belgische bedrijven hebben zich vere
nigd om een geheel nieuw type mijnenve
ger te ontwerpen dat in het begin van de
jaren negentig gebouwd zou moeten w o r
den. H et gaat om een schip dat 52 meter
lang, bijna tien m eter breed en ruim vier
m eter hoog m oet worden en dat een diep
gang heeft van 2,8 meter. Romp en op
bouw zullen in polyester worden uitge
voerd.
De drie samenwerkende bedrijven zijn
Mercantil-Oostende, ACEC en de Boel
werf. H et nieuwe marineschip zal geluids
arm, anti-magnetisch en schokbestendig
worden en het zal mechanische, magneti
sche en akoestische mijnen onschadelijk
kunnen maken, aldus de bedrijven die, om
hun know -how te bundelen, een tijdelijke
handelsvereniging hebben opgericht.
DS 12-1-’87
Beleidsnota ’S chee p va artv erk ee r
N o o rd z e e ’
V o or een veilig scheepvaartverkeer op de
Noordzee en een goed milieu zouden in de
toekom st eigenaren van wrakken buiten
de te rrito riale wateren, zoals de O laf en de
Mont Louis, zelf voor de opruiming moe
ten zorgen. H iervoor zal een internationa
le verplichting moeten komen, aldus de
nota 'Scheepvaartverkeer N oordzee'. Mi
nister Smit-Kroes heeft als coördinerend
minister voor Noordzee-aangelegenheden deze beleidsnota, m et als tite l 'O p
koers’, aangeboden aan het parlement. De
nota is een uitvloeisel van de in 1982 gepre
senteerde nota Harmonisatie Noordzeebeleid en geeft aan hoe de regering het
scheepvaartverkeer op de Noordzee
denkt af te wikkelen.
Doordat het op de Noordzee steeds druk
ker is geworden, bestaat er een grote
behoefte aan een dergelijke beleidsnota.
Hoewel de scheepvaart nog steeds erg
belangrijk is, heeft zij al lang niet meer het
alleenrecht op de Noordzee. Steeds meer
andere gebruikers, zoals de offshore-mijnbouw, visserij, w atersport en defensie die
nen zich aan. Zonder de onderlinge afstem
ming van al deze activiteiten is er een grote
kans op het ontstaan van ongewenste situa
ties m et eventuele gevolgen vo or de veilig
heid en het milieu. O o k loo pt de toeganke
lijkheid van de Nederlandse zeehavens,
essentieel voor onze economie, dan ge
vaar. Hoe de Noordzee door al deze ge
bruikers gezamenlijk benut kan worden is
in de beleidsnota 'O p koers’ aangegeven.
Het is hierbij vo or de eerste maal dat
w o rd t aangegeven hoe de grote belangen
van Nederland, zowel als kuststaat en als
havenstaat, op een evenwichtige manier
gediend kunnen worden.
Ten aanzien van het voorkom en van onge
vallen is in het verleden reeds veel bereikt;
het aantal ongevallen liep de laatste 10 jaar
met ruim 30% terug. Toch is er behoefte
aan verdergaande maatregelen, omdat on
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gevallen grote gevolgen voor het milieu
kunnen hebben. H iervoor is samenwer
king m et andere Europese landen noodza
kelijk. Inmiddels is op d it gebied in EGverband een eerste aanzet gegeven. U it
onderzoek is gebleken dat over het alge
meen de bestaande internationale scheepvaartregels voldoende zijn, maar dat voor
een goede toepassing en naleving meer
toezicht is vereist. Binnen Nederland zal
d it toezicht een van de hoofdtaken worden
van de Kustwacht die binnenkort operati
oneel zal worden. O ok een meer gerichte
voorlichting over de bestaande voorschrif
ten aan de diverse gebruikersgroepen zo
als de w atersport kan hiertoe het nodige
bijdragen. O m in te spelen op de techni
sche ontwikkelingen zal een Noordzee
navigatieplan moeten aangeven hoe de na
vigatiemiddelen, zoals boeien en radarherkenbaarheid en de informatievoorziening
aan de scheepvaart, beide van levensbelang
vo or een veilige scheepvaart, gemoderni
seerd en gestroomlijnd kunnen worden.
Van alle Europese kuststaten is Nederland
het meest afhankelijk van het maritiem
transport (bijdrage aan het bruto produkt,
ca. 45 miljard). Een goede en veilige toe
gankelijkheid van de Nederlandse havens is
van levensbelang. H et accent hierbij zal
komen te liggen op de goede en snelle
uitwisseling en verwerking van informatie
en communicatie.
Staatscrt 15-1-’87
Exam ens B edrijfsw erktuigkundigen
De Examencommissie voor Bedrijfswerk
tuigkundigen maakt voor belanghebben
den bekend, dat to t 15 maart 1987 kan
worden ingeschreven vo or de volgende te
houden voorjaarsexamens, die op 15 en 16
april 1987 zullen worden afgenomen.
Diploma A en B schriftelijk en mondeling.
Stoombedrijf, M oto rbe drijf en Klimatiseringsbedrijf.
Zow el de schriftelijke examens als de z it
tingen voor de mondelinge examens zullen
te U trecht plaatsvinden. Circa 3 weken na
sluitingsdatum ontvangen de kandidaten
de oproep m et de juiste gegevens met
betrekking to t deze examens.
Inschrijfformulieren zijn zowel schriftelijk
als telefonisch verkrijgbaar bij het secreta
riaat van de Commissie: SBC, Postbus 415,
3330 A K Zw ijndrecht, tel. (078) 19 40 00.
H T O -W O L a b o ra to riu m voor
R obotica en flex ib e le
auto m atiserin g
O p 12 december 1986 opende de minister
van O & W , drs. W . J. Deetman, aan de TU
D elft het Laboratorium voor Robotica en
Flexibele Automatisering. D it laboratori
um is het eerste, grote samenwerkings
project tussen het H oger Technisch O n
derwijs (H T O ) en het Wetenschappelijk
Onderwijs (W O ). H et reeds in oktober
1985 van start gegane onderwijs en onder
zoek in d it ’centre o f excellence’ voor

com puter integrated automation leverde
o.a. al ruim 300 geslaagde cursisten af. De
investering, in totaal zo’n 9 miljoen, w o rd t
gedeeld door de ministeries van O & W en
van EZ (ieder 3 miljoen), het bedrijfsleven
(I miljoen), en de TU D elft (2 miljoen).
Van de kant van het H T O nemen 11 HTSen deel, die in de richtingen w erktuig
bouwkunde en fysische techniek de resp.
differentiaties Automatisering en Bestuurstechnologie hebben: HTS Am ster
dam Amstel, Arnhem, D ordrecht, Eindho
ven, Enschede, Groningen, Heerlen, H il
versum, Rotterdam, Rijswijk en Utrecht.
Van de TU w erken mee de faculteiten
Elektrotechniek,
W erktuigbouwkunde,
Technische Natuurkunde en Wiskunde &
Informatica. Gekozen is voor een vlotte
samenwerking tussen de partners en flexi
bele opzet van het programma, neergelegd
in een vijfjarig contract dat in oktober 1985
is getekend. De hieruit ontstane voordelen
zijn:
- bundeling van disciplines,
- snelle kennisuitwisseling,
- slagvaardig reageren op technologische
ontwikkelingen,
- efficiënt investeren in, en benutten van
de kostbare apparatuur,
- gezamenlijke onderwijsvernieuwing, en
- intensivering van de technologietrans
fe r van H T O A V O naar het bedrijfs
leven.
Na de voorbereidingsperiode van juni
1983 to t oktober 1985 zijn in het laborato
rium, met een oppervlakte van 1500 m2, nu
8 van de 12 High-tech opstellingen gereali
seerd. D it zijn industriële cellen, zoals robot-puntlassen, robotbooglassen, robotverfspuiten, een flexibele assemblagecel en
een be- en ontladingssysteem voor machi
nes door robots.
H et bedrijfsleven kan in hoge mate p ro fite 
ren van dit nieuwe lab. door de veelzijdig
heid en flexibiliteit. D it kom t to t uiting in
de demonstratieruimte, de experimenteer-faciliteiten, de mogelijkheden voor
praktijktraining door werknemers en voor
het uitvoeren van R & D-opdrachten.
Gepland zijn de opzet van cursuspakketten
in het kader van de praktijktrainingscentra
vo or produktie-automatisering (PTP) van
het ministerie van EZ, en de opbouw van
een klein CIM-systeem (Com puter Inte
grated Manufacturing) voor educatieve en
onderzoeksdoeleinden.
Internationale erkenning is inmiddels ver
kregen door de opneming van d it lab. in het
EuroTechnet, een netw erk van centra in
Europa op het gebied van vernieuwing van
en scholing in technologie.
T er ondersteuning van het onderwijs is,
voortvloeiend uit de leerplanontwikkelin
gen van H T O /W O , door Prof. ir. L. N.
Reijners e.a. een nieuw leerboek voor het
H T O geschreven.
KJS
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Cursus scheepvaartkunde
v o o r scheepsw erktuigkundigen
Scheepswerktuigkundigen die in het bezit
zijn van het diploma B, via de h.t.s.-structu u r verkregen, en die voldoende vaartijd
hebben voor het diploma C, kunnen zich
opgeven vo or de cursus Scheepvaartkunde
die vereist is vo or het verkrijgen van het
diploma C.
De cursus w o rd t gegeven aan het Instituut
vo or Hoger Technisch en Nautisch O nder
wijs ’Amsterdam', Schipluidenlaan 20,
1062 HE Amsterdam, tel. 0 2 0 -154S08. De
aanvangsdatum is maandag 9 maart 1987.
De cursus omvat 4 weken van 30 lesuren.
D o o r middel van een discussie op vrijdag 3
april 1987 w o rd t de cursus afgesloten.
O o k zij die nog vaartijd te k o rt komen,
kunnen zich opgeven. Aan de hand van het
aantal vaardagen dat men te k o rt kom t
w o rd t bekeken o f men de cursus kan
volgen.
De vaartijd na het diploma B dient behaald
te zijn op schepen m et een voortstuwingsvermogen van 2944 k W (4000 pk).
O o k scheepswerktuigkundigen die reeds
in het bezit zijn van diploma C kunnen zich
opgeven vo o r deze cursus.
O b s e rv a to r n e e m t tak en
filia alric htin g van h e t
K.N .M .1. over
In verband m et de opheffing van de Filiaalinrichting van het K.N.M.1. op I januari
1989 zullen een aantal taken van d it insti
tu u t door O bservator B.V. Instrument Engineers te R otterdam -H oogvliet worden
overgenomen.
D it b etre ft het keuren van instrumenten
en het afgeven van certificaten en bewijzen
van goedkeuring, alsmede het kompas
stellen.
O p magnetische kompassen en peiltoe
stellen, bestemd vo or schepen waarop de
Schepenwet van toepassing is w orden ty 
pe- en individuele keuringen uitgevoerd.
D o o r het Hoofd van de Scheepvaartin
spectie werden, na opleiding en het afleg
gen van proeven van vakbekwaamheid, be
voegd verklaarde deskundigen vo o r het
verrichten van deze werkzaamheden bij
Observator B.V. aangesteld.
De keuringen van magnetische kompassen
klasse A en B en peiltoestellen worden
verricht onder toezicht van Scheepvaart
inspectie (type keuring dient aangevraagd
te worden bij S.I.).
De keuringen van tijdm eters en hoekmeetinstrumenten (sextanten) worden
ve rricht onder eigen verantw oordelijk
heid. De keuring van barometers en barografen - individuele keuringen - worden
ve rricht onder toezicht van het K.N.M.1. in
De Bilt.
V o o r het kompasstellen van schepen waar
op de Schepenwet van toepassing is,
(d.w.z. schepen onder Nederlandse en An
tilliaanse vlag) zullen de kompasstellers van
Observator B.V., bevoegd verklaard w o r
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CEBOSINE
Postbus 228 - 2990 AE BARENDRECHT

C E B O S IN E

ALGEMENE BEKENDMAKING

De Centrale Bond van Scheepsbouwmeesters in Nederland maakt hiermede
bekend dat door haar op 2 maart 1987 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank
te Rotterdam zijn gedeponeerd gewijzigde

ALGEMENE BEPALINGEN
voor het verrichten van werkzaamheden, het doen van leveranties en het verlenen
van diensten.
Deze bepalingen treden in plaats van:
- de Algemene Bepalingen gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementrechtbank te Rotterdam op 24 december 1982;
- de Algemene Bepalingen vastgesteld door afdeling D van CEBOSINE (de
zeescheepsreparatiewerven), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissements
rechtbank te ’s-Gravenhage op 2 januari 1975;
- de Betalingscondities vastgesteld door afdeling D van CEBOSINE, eveneens
gedeponeerd te ’s-Gravenhage op 6 maart 1970.
den. T o t nu toe waren deze alleen bevoegd
to t het kompasstellen van schepen onder
buitenlandse vlag en die waarop de Sche
penwet niet van toepassing is.
Vooruitlopend op deze overdracht, welke
in de tweede helft van 1988 geëffectueerd
zal worden, heeft het Hoofd Scheepvaar
tinspectie nu reeds toestemming verleend
het individueel keuren van hoekmeetinstrumenten (sextanten) per I januari 1987
vervroegd over te dragen aan O bservator
B.V.
British oil industry is alive and w ell
Fears that Britain's N o rth Sea oil produc
tio n would be h it by the fall in the w orld
price o f crude oil have been dispelled by the
latest official statistics.
These show that £ 6 m illion a day is being
spent in producing oil and gas, and oil
production in 1986 was maintained at simi
lar levels to 1985. Gas output was slightly
up.
Some £ 4 billion a year is being spent on the
U K sector o f the N o rth Sea and £ 170
million is currently going into offshore
technical research, much o f it in Scotland.
Estimates o f the life-span o f the northern
N o rth Sea oil province are being up-rated.
T h e indications are that the U K Continen
tal Shelf continues to have an attractive
long-term future and is faring b e tte r than
most o th e r offshore areas elsewhere in the
face o f a w orldw ide d ow nturn’, M inister o f
State fo r Energy Mr. A lick Buchanan-Smith
to ld the Conference on the Petroleum
Geology o f N o rth -W e s t Europe in
London.
Last year (1986), the m inister approved
new oil and gas developments in the N o rth
Sea fo r which an expenditure o f more than
£ 2.2 billion is com m itted. O il companies
have already indicated a lively interest in
the 10th Round o f offshore oil and gas
licensing, which is intended to encourage
exploration fo r oil and gas production in
the 1990s.

Shell-Esso, the biggest operating partner
ship in N o rth Sea oil, plans to maintain
investment at the rate o f £ 8 8 million a
year, despite the fall in the price of crude. It
w ill also spend £ 450 m illion over 1987 in
keeping its existing fields on stream, said
Mr. Bob Reid, chairman and chief executive
o f Shell U K Ltd. T h e impression that activ
ity in the N o rth Sea has come to a grinding
halt is a false one', he said.
Most o f Shell-Esso’s investment is in tw o
large oilfields under development. There
has also been a resurgence o f activity
among the gasfields in the southern N o rth
Sea and Mr. Reid said Shell intends to
maintain its drilling programme at as high
alevel as possible.
(LPS)
'Pedagogisch Technische
Hogeschool N e d e rla n d ’
O p I augustus a.s. is Nederland een nieuwe
Hogeschool rijker: de Pedagogisch Tech
nische Hogeschool Nederland (afgekort
PTH). Ze ontstaat uit een fusie van zes
lerarenopleidingsinstituten van het N e
derlands Genootschap to t Opleiding van
Leraren vo or het Beroepsonderwijs
(NG OLB). De nieuwe technische hoge
school w o rd t gevestigd in Eindhoven. De
PTH zal het enige instituut in Nederland
zijn dat leraren en leraressen opleidt voor
technische vakken en wis- en natuurkunde
in het beroepsonderwijs.
H et N G O LB te lt nu nog de deeltijd-leraren-opleidtngen
’N oord-N ederland’
(Groningen),
’N oordw est-N ederland’
(Amsterdam), ’O ost-N ederland’ (Deven
te r), Rotterdam-Goes’ (Rotterdam) en
’Zuid-N ederland’ (Eindhoven), en het daginstituut
Nieuwe
Lerarenopleiding
Eindhoven. De overheidsmaatregelen in
het kader van de operatie ’Schaalvergro
ting, Taakverdeling en C oncentratie in het
hoger beroepsonderwijs’ (STC) nood
zaakten to t de reorganisatie die nu leidt to t
de fusie van deze zes instituten to t één
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landelijke instelling. M et de STC w o rd t
samenvoeging nagestreefd to t h.b.o.-instellingen (’hogescholen’) van minimaal
zeshonderd studenten.
Belgische v lo o t iets toegenom en
De omvang van de Belgische koopvaardij
vloot is vorig jaar m et 9 3.000 ton toegeno
men to t 2,323 mln BRT, verdeeld over 101
schepen. Dat waren er vijf minder dan in
1985.
In draagvermogen omvatte de Belgische
handelsvloot vorig jaar 3,697 mln ton vol
gens de navolgende onderverdeling, met
het draagvermogen tussen haakjes: 23
bulkcarriers (1,88 mln); 6 conbulkers
(251.500); 12 general cargo (80.200); I !
containerschepen (293.400); 3 reefers
(29.500) 5 multi purpose schepen
(39.000), 3 crude carriers (275.030); 4
produktentankers (184.400); 7 carferries
(11.288); 6 gascarriers (177.035); 5 ro /ro ’s
(25.900); 3 O B O ’s met 405.480 d w t en ten
slotte nog rond 45.000 d w t aan zeegaande
pontons en andere ’diversen’.
DS. 26-1-’87

bouw 2 x 150 tons Mastkranen voor Smit
Taks nieuwe halfafzinkbare onderhoudsvaartuig Smit semi I en II.

Technische
informatie
H y d ra u lie k brochure
De onlangs verschenen brochure DOEDIJNS HYDRAULIEK biedt nieuwe pers
pectieven zowel vo or de standaard com
ponenten in modernste uitvoering, als
vo or de cartridges, proportionaal tech
niek, blok- en aggregatenbouw. Tevens
bevat deze catalogus richtlijnen voor inge
bruikname van hydraulische systemen. Een
onmisbaar programma dus voor construc
teur, inkoper en technische dienst. De
brochure is verkrijgbaar bij: Doedijns Hy
drauliek, Polakweg 6,2288 GE Rijswijk, tel.
070-401627.

Flenspakkingen aan de
lopende m e te r
R ecordproduktie Chinese w erven
In 1969 ontdekte Bob Gore dat door het
De scheepswerven in de Volkrepubliek uitrekken van PTFE een microporeus ma
China hebben in 1986 in totaal 347 nieuw- teriaal ontstaat. D it materiaal w o rd t ge
bouweenheden afgeleverd, m et een geza b ruikt als basis voor een breed assortiment
menlijk draagvermogen van 845.000 ton.
produkten dat onder de naam GOREVolgens het Chinese persbureau Xinhua T E X (r) w ereldw ijd bekend is. Producent
werd daarmee een nieuw record geboekt.
van GORE-TEX(r) is W.L. Gore & Associ
In vergelijking m et 1985 is de totale afgele ates.
verde tonnage m et 18 ,1 pet toegenomen.
Eén van deze produkten is het volgens het
Van de 347 nieuwbouweenheden waren er
GORE-TEX(r) procédé gefabriceerde
zestien met meer dan 10.000 dw t. D ertien
zachte PTFE afdichtingsband, w at gebruikt
nieuwe schepen werden in het afgelopen
w o rd t vo or het afdichten van flenzen.
jaar door Cuba, Denemarken en N o o rw e 
D o o r de kenmerkende gerekte vezelgen besteld. Nieuwe opdrachten omvat
structuur biedt het vele voordelen; de
ten onder meer ook een tanker van traditionele beperkingen van PTFE, zoals
118.000 d w t vo o r Ugland, Grimstad, die in koudvloei, slechte drukbestendigheid en
de eerste helft van 1989 m oet worden
moeilijke ondergrondaanpassing worden
opgeleverd, te rw ijl de Deense rederij Balhiermede voorkomen. Daarnaast biedt het
timar een serie van 2700-tons m ultipurnatuurlijk ook de goede eigenschappen van
poseschepen in Shanghai bestelde.
PTFE, zoals chemische resistentie en een
DS. 27-1-’87
goed temperatuurbereik.
De afdichtingsband w o rd t geleverd in
O v ere e n k o m s t tussen H agglund en
spoelvorm m et plakstrip in 8 verschillende
Huism an - Itre c
afmetingen. M et d it beperkt aantal afme
Onlangs is er tussen AB Hagglund & Soner,
tingen is het mogelijk alle voorkomende
Örnsköldsvik, Zweden en Huisman B.V.
flenzen/vlakken af te dichten. H et gebruik
een belangrijke marketing overeenkomst
van d it afdichtingsband vo orkom t tijd ro 
gesloten.
vend uitsnijwerk.
Het hijskranen programma en andere proD it 100% PTFE afdichtingsband heeft haar
dukten welke Hagglund de Scheepvaart
goede inzetmogelijkheden in vele toepas
en Offshore Industrie te bieden heeft is
singen al bewezen en is getest en goedge
hierdoor belangrijk uitgebreid.
keurd door TüV, BAM en DVG W .
Huisman B.V., in nauwe samenwerking
V o or technische informatie: W . L. Gore &
met Itrec B.V., de specialist op gebied van
Co. B.V., Tinnegieterstraat I I, 5232 BL
zwaar laadgerei, genieten een zekere re
's-Hertogenbosch, tel. 073-420655.
putatie vo or haar ontwerpen, m et name de
Zware Mastkranen en Zware Mast Laad
N ie u w lichtgew icht-harsbeton
boom systemen to t een hijscapaciteit van
voor ondersteun ingsconstructies
1200 ton.
V o o r de constructie van de fundaties van
Huisman kranen en laadgerei vindt men op
de m otoren van polyester mijnenjagers van
zeegaande zware lading schepen en O ff
de N A T O V lo o t vo or de Belgische Zee
shore vaartuigen. Momenteel zijn in aan
macht w o rd t gebruik gemaakt van Nautec
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EM, een lichtgewicht-harsbeton dat is o n t
wikkeld door N.V. Resiplast te Lier, België.
De schepen —ook de dragende constructie
ervan - zijn vrijw el geheel in polyester
uitgevoerd. D it produkt bleek evenwel
m et betrekking to t druksterkte, vlakheid
en maatnauwkeurigheid niet geschikt te
zijn als constructiemateriaal voor de steunspanten. Balsahout kwam met het oog op
de hoge kostprijs ervan evenmin in aan
merking.
Nautec EM bestaat uit hoogwaardige ge
modificeerde epoxyharsen, verharders
alsmede speciale lichtgewicht-vulstoffen.
Het nieuwe lichtgewicht-harsbeton is zo
hard als beton en tegelijkertijd zo licht als
kurk en bovendien sterk en stabiel.
Nautec EM w o rd t in half-vloeibare toe
stand in vormen gegoten. H et hardt che
misch uit to t een eindprodukt dat zich laat
verwerken als hout. Omdat het geen kor
relstructuur bezit kan het gemakkelijk
worden gesneden, geschaafd, geschuurd,
geboord en op andere manieren worden
bewerkt.
Nautec EM is verenigbaar met andere har
sen, zoals polyester. Met behulp van het
produkt kunnen zowel grote als kleine
vormstukken worden gemaakt.
H et niet-doorgeharde materiaal kan even
als beton in vormen o f holten worden
gestort en vertoont een uitstekende hech
ting aan andere materialen.
Nautec EM is absoluut vormvast, is bestand
tegen chemicaliën en heeft een hoge temperatuursweerstand. H et materiaal is
voorts bestand tegen radio-actieve stra
ling.
Nautec EM heeft een drukvastheid van
meer dan 20 N /m m 2, een buigsterkte van
16,6 N /m m 2 en een treksterkte van I 1,9
N /m m 2. De elasticiteitsmodulus bedraagt
1,52.103 N /m m 2 en het soortelijk gewicht
is instelbaar en kan gekozen worden van
0,32 kg/dm3 to t 1,5 kg/dm3.
Een economisch w e rke n d e recyclingsinstallatie voo r
flux bij lassen
Matair, een Franse onderneming, brengt
onder de naam CERF een automatische
recyclingsinstallatie op de m arkt voor flux
die bij laswerkzaamheden is verbruikt.
H ierdoor w o rd t een belangrijke besparing
van flux en tijd bereikt te rw ijl de kw aliteit
van de las merkbaar verbeterd w ordt.
De CERF regelt alle voor de flux noodza
kelijke handelingen. Eén van de belangrijk
ste onderdelen is de fluxverhitter, de
MEFC 60. Hiermee w o rd t de flux op een
dynamische wijze verhit. De ve rh itte r is in
feite een oven die m.b.v. 70 weerstanden
verwarmd w ordt. De doorloopsnelheid
ligt bij 100 liter/u ur bij een max. tempera
tu ur van 600 °C. De MEFC 60 brengt de
noodzakelijke voorverwarming terug van
de normaal gebruikelijke 8 uur to t een
kw artier. De verhitting is bovendien ge
lijkmatiger en beter geregeld waardoor de
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kw aliteit van de las, die mede afhankelijk is
van het vochtgehalte van de flux, verbe
te rd w ordt.
H et apparaat vangt de gebruikte flux ach
te r de laskop op, haalt de stofachtige delen
en de slakken e ru it en vermengt vervol
gens het restant m et nieuwe flux. Het
materiaalverlies w o rd t op deze wijze to t
een minimum beperkt.
Verder w o rd t de flux, in tegenstelling to t
de standaardapparatuur niet m et koude,
dus vochtige lucht, maar m et door een
turbine samengeperste hete lucht naar de
las-elektrode gevoerd.
Het geheel w e rk t automatisch, daarbij ge
holpen door automatische niveau sensors
en is modulair opgebouwd. H ierdoor kun
nen sub-units worden opgesteld die elk
één o f meerdere taken kunnen uitvoeren.
D o o r het ontw erp is transport o f separate
aanvoer van flux niet meer nodig. Flux
w o rd t in kleine hoeveelheden direct op de
plaats waar het voor het lassen nodig is
aangevoerd. D o o r de uitgekiende doseerinstallatie is opslag van afgewerkte flux in
de unit niet nodig.
De CERF is speciaal geschikt vo or ketelbouwers, scheepswerven, de kernreactorindustrie, bij het lassen van off-shore in
stallaties en bij grotere laswerkzaamheden
in het algemeen.
Rosem ount cursusprogram m a
m e e t- en reg eltech n iek
Het Rosemount trainingscentrum te
Schiedam heeft het cursusrooster voor
1987 uitgebracht. Er zijn een g ro o t aantal
standaard cursussen over meet- en regel
techniek.
De basis cursussen geven de achtergrond
voor de diverse technieken. O o k zijn er
cursussen die zijn toegespitst op bediening
en onderhoud. De lessen worden gegeven
in het moderne trainingscentrum te Schie
dam. Bij voldoende interesse worden de
cursussen ook bij de klant aan huis gegeven.
De cursusleiding is in handen van professio
nele instructeurs. Z ij beschikken over mo
derne didactische materialen. Veel cursus
sen hebben een praktisch gedeelte waarbij
de behandelde theorie meteen kan w o r
den toegepast. De voertaal is Nederlands,
Engels o f Duits.
Behalve de standaard cursussen w orden er
ook cursussen verzorgd die speciaal voor
de klant gemaakt zijn.
V o o r meer informatie kunt u bellen met
m evrouw Berry van het Rosemount Euro
pees Trainingscentrum te Schiedam, tele
foon (OIO) 4 373 122.
In c lin o m e te r fo r subsea
m easurem ents
Bergen U nderw ater Services A/S has developed an electronic inclinom eter system
fo r inclination measurements o f guideposts and o the r subsea structures.
The inclination sensor is held in the manipu
lator o f a rem otely operated vehicle
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(ROV). It consists o f a one-atmosphere
sensor chamber, a hydraulically operated
clamping device fo r 8in. guideposts and T ’
handle fo r manipulator attachment.
Electronic communication between the
inclinom eter and surface display unit is via
the main telem etry in the ROV umbilical.
Hydraulic pow er is taken from the ROV
hydraulics. The system is rated fo r
300msw.
The inclination o f each guidepost is given in
axis and referred to the ROV gyro com
pass. In this way the horizontal distance
between the to p o f each guidepost can be
calculated when the guideposts' heights
are known.
The electronic inclination system has also
been used fo r inclination measurements o f
templates, using the ROV BUSSUB, and for
anchor piles during piling, also using the
ROV BUSSUB.
For fu rthe r information contact: Jan Ove
Lida! at BUS, Nygardsviken I , Postboks 37,
5034 Y tre Laksevag, Norway.
Access device fo r checking
pressurised pipelines and vessels
A portable device from Britain provides
easy access to the inside o f pressurised
w orking pipelines and vessels to satisfy
sampling and m onitoring requirements,
and fo r making branch connections. D e
signed fo r use by industries handling con
tinuous supplies o f gases o r liquids, the
'SED Access System’ is said to be operable
at far higher system pressures than any
o the r comparable product. The device can
be used to perform both drill ing and re trie 
val functions at system pressures up to 150
bar, whereas it is claimed that other similar
products w ith this dual capability can only
function at system pressures up to 100 bar.
Before the device can be used, special
fittings are permanently installed at the
desired locations: this can be done during
construction o f the plant o r at any tim e
afterwards, w ith o u t shutdown. A screw
thread on this fitting permits connection o f
a shut-off valve, and the 'SED Access
Machine’ can then be connected by means
o f an adaptor on the far side o f the valve.
The ’machine’ incorporates a cu tte r which
is extended through the valve, and manual
ly turned to cut a hole through the wall o f
the pipe o r vessel. The cu tte r can then be
retracted, and a bleed valve opened fo r
sampling. T o seal the hole, a plug can be
passed through the valve and installed in
the access fitting.

m ent BV, Munnikendijk 46d, 3273 LE
Westmaas
(LPS)
M in ia tu re scanning-sonar system
A compact, high-resolution scanning-so
nar system, developed in Britain to assist
underwater navigation and object iden
tification, is said to overcome problems
that have been experienced in the past
w ith fittin g sonars on small unmanned
ROVs (Remotely Operated Vehicles), but
it is also suitable fo r use on larger craft.
The AS360MS5 sonar also has the advan
tage o f an independent scanning head
which allows the electronic to be housed
w ithin existing vehicle pods, thereby
minimising frontal area and drag.
A small transducer unit w ith interchange
able heads allows the beam angle to be
altered to suit customer requirements.
Power is taken from onboard the vehicle
and a tw isted pair w ithin the ROV's umbili
cal is all that is required fo r sonar data
transmission to the surface.
The AS360MS5 system has a range o f up to
100 m, which extends search capability
beyond that achieved by television. A t
shorter ranges the combination o f modern
T V refreshed techniques and wide sonar
bandwidths is said to offer the operator the
optim um in visual presentation in either
monochrome o r colour.
More information available from : P. J.
Feteris BV, Scheveningseweg 15, 2517 KS
Den Haag
(LPS)
Slangbreuk-koppeling.
Een nieuwe, automatisch sluitende slang
breuk-koppeling vo orkom t milieu-ongelukken. Als krachten o f momenten op de
slang o f verbinding te g ro o t worden, sluit
de koppeling automatisch en verbreekt de
verbinding. Beide ontstane openingen
worden gesloten, dus geen morsen. De
verbinding kan in enkele minuten w eer
worden hersteld.
De koppeling sluit ernstige gevolgen van
menselijk falen uit. Denk bijvoorbeeld aan
voer- o f vaartuigen, die zich tijdens laden of
lossen in beweging zetten.
Beschermt milieu, slang en leidingwerk.
Toegepast in laad- en losslangen bij weg- en
railtransport alsmede bij schepen. Diame
te r I to t 12 inch. Lage weerstand, onder
houdsvrij, eenvoudige montage en licht in
gewicht.
Inlichtingen: Van Hussen B.V. te Rhoon,
01890-14040.

T o extend existing piping systems o r to tie
in new plant,a plain tapping nipple is used in
place o f the access fitting. The valve is then
left in place after the hole has been cut, and
becomes an integral part o f the new pipe
w ork. it is claimed that the system is ex
trem ely simple and safe to use, and requires
very little maintenance.
More information from : Beugas Equip
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£ t NEDERLANDSE VERENIGING
v
VANTECHNICI OP
SCHEEPVAARTGEBIED
(Netherlands Society of Marine Technologists)
G e lu id arm e
tan d w ie lo ve rb re n g in 
gen v o o r m o d ern e m a rin e schepen
door Ir. J. B. Kerpestein, Kon. Mij. 'De
Schelde’
do. 19 m rt 1978 Vlissingen

P ro g ra m m a van lezingen en
evenem enten in h et seizoen

1986/1987
De bouw van V .O .C .-schepen
door Ir. H. J. W immers
wo. 11 m rt. 1987 Amsterdam
Scheepsbouw en Scheepvaart
Z u id -K o re a en Japan
door Prof. Ir. S. Hengst c.s.
do. 12 m rt. 1987 Rotterdam
di. 17 m rt. 1987 Groningen

in

Jaardiner
za. 14 m rt. 1987 Rotterdam

D agbijeenkom st
„ P L E Z IE R V A A R T "
di. 7 april 1987 Aula T.U. D elft
(zie inlegvel)

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 o f
Marine Engineers.
** Lezingen in samenwerking m et de afd.
Maritieme Techniek van het Klvl en
het Scheepsbouwkundige Gezelschap
'W illiam 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 w orden 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 Scheldek w a rtie r Van
D ishoeckstraat. Vlissingen, aanvang
19.30 uur.

VERENIGINGSNIEUWS

In memoriam

Ballotage

C . W . P. C . de Koning
O p 7 februari 1987 overleed op 88-jarige
leeftijd de heer C. W . P. C. de Koning, oud
hoofdingenieur bij de afdeling reparatie
van W ilto n Fijenoord N.V. te Schiedam.
De heer De Koning was bijna 40 jaar lid van
onze Vereniging.

Voorgesteld voo r het
G E W O O N L ID M A A T S C H A P :
R. AM ELS
Economisch/Juridisch medewerker C O N O Industrie Groep, Groningen
Steenbakkerij 35, 9 95 1 KB Winsum
Voorgesteld door L. Lussenburg
Afdeling: Groningen

Personalia

P. J. BRUNSM ANN
Adjunct-directeur
Scheepsbouwbedrijf
Kuijper B.V. te Schoorldam
Kanaalkade 35, Schoorldam, 1749 C N
Warmenhuizen
Voorgesteld door P. A. Luikenaar
Afdeling: Amsterdam

W . van den Berg
Tijdens een receptie op 13 februari in het
Nedlloydhuis te Rotterdam vond onder
grote belangstelling het afscheid plaats van
de heer W . van den Berg, Inspecteur Tech
nische Bedrijfsvoering Schepen van Nedlloyd Rederijdiensten B.V.
Tijdens deze receptie w erd de heer Van
den Berg Koninklijk onderscheiden in de
O rde van Oranje Nassau. Hij ontving deze
onderscheiding mede voor zijn verdien
sten vo or het Nautisch Technisch O nder
wijs.
De heer Van den Berg w o rd t in zijn functie
opgevolgd door de heer W . C. Geistdörfer.
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Ing. j. ESHUIS
Groepsleider Tekenkamer Transport Effi
ciency, Groningen
Varenkampen 6, 9407 RN Assen
Voorgesteld d oo r L. Lussenberg
Afdeling: Groningen
Ing. M. W . TEN HAAF
Ship surveyor Lloyd’s Register o f Shipping,
Rotterdam

Van Goghstraat 33, 2 8 11 V X Reeuwijk
Voorgesteld door H. Th. G. Steenstra
Afdeling: Rotterdam
H. LUESINK
3e SW TK W in te rp o rt Tankers B.V., Spijkenisse
Eiberhof 7, 4145 N T Schoonrewoerd
Voorgesteld door P. J. Lensen
Afdeling: Rotterdam
A. B. SANTEMA
SW TK Heerema Offshore Kraanschepen
Romastraat 20, 8 8 6 1 A C Harlingen
Voorgesteld door N. Th. A. Rimmelzwaan
Afdeling: Groningen
Ing. A. C. ZABEL
Directie ass. en Chef buitendienst Transp o rt Efficiency B.V., Groningen
Hoofdstraat 218, 9601 EN Hoogezand
Voorgesteld door L. Lussenburg
Afdeling: Groningen.
V oorgesteld voo r h e t
BELANG STELLEND
L ID M A A T 
SCHAP:
H. HILGEMAN
Vrijw illigersw erk
Scheepvaartmuseum
99

Amsterdam
Outshoornlaan 32, 1222 LL Hilversum
Voorgesteld door M. Schaafsma
Afdeling: Amsterdam
G. KERVEZEE
Gep. H W T K
Weeldenberg 9, 4904 PS O osterhout
Voorgesteld door L. J. N eut
Afdeling: Rotterdam
J. G. A. ROMEIJNDERS
Schadeafwikkeling NASK B.V., Groningen
Drostlaan 7, 9301 CC Roden
Voorgesteld door Ing. H. P. J. Thiecke
Afdeling: Groningen

6TH

G 30

mu

SYMPOSIUM

The Schiffbautechnische Gesellschaft, Hamburg, invites you to the 6th W E M T
Sym posium to be held on June 2 - 5, 1987 in Lübeck-Travemünde, Hotel Maritim,
on behalf o f the W est European Institutions o f Naval Architects and Marine
Engineers, associated in the WEMT.
A D V A N C E S IN S H IP D E S IG N A N D C O N S T R U C T IO N

T. N. SAVINSKAYA (M evrouw)
Project secretaresse Badger B.V. Den
Haag
Shawzijde 29, 2725 PP Zoeterm eer
Voorgesteld door W . Th. van Harrevelt
Afdeling: Rotterdam
H. P. W IN K EL
Techn. comm, m edew erker afd. Schepen/
commercie De Hoop Groenpol Rot
terdam
Banjopad 1, 3208 SK Spijkenisse
Voorgesteld door C. M. van Krieken
Afdeling: Rotterdam

Voorgesteld v o o r het
J U N IO R L ID M A A T S C H A P
R. E. X. H AG E N AAR
Student H.T.S. Haarlem afd. S.
p/a v.d. Steurstraat 136, 2037 ER Haarlem
Voorgesteld d oo r P. A. Luikenaar
Afdeling: Amsterdam
M. H. SELLES
Student H.T.S. Haarlem afd. S.
Heemsteedse D reef 3 0 1, 2 10 1 KK Heem
stede
Voorgesteld door J. den Arend
Afdeling: Amsterdam

The subjects Conceptionaf Design, Structural Design (hull), Structural Design
(machinery) and Ship Production w ill be dealt w ith by 20 experts from seven
European countries. The conference language w ill be English.
P ro g ra m m e
Tuesday, June 2

Welcoming reception.

Wednesday,June 3

Technical sessions.
Evening: Reception by the tow n o f Lübeck-Travemünde

Thursday, June 4

Technical sessions. Evening: Dinner and Dance.

Friday, June 5

Cruise on board the historical ice-breaker ’STETTIN’ on
the Baltic Sea. Visit to the Technical Marine School o f the
German Navy.

Special sightseeing tours on June 3 and 4 fo r ladies and guests not attending the
technical sessions.
-->1
Please return this form to
Schiffbautechnische Gesellschaft e. V „ O st-W est-Str. 67, D-2000 Hamburg
□ I wish to receive fu rthe r information
□ I intend to participate in the conference w ith ... persons.
Name:
Mailing address:

P. A. J. VINC KEN
Student T.U. D elft afd. Mar. Techniek
Annastraat 15, 2 6 1 I VV D elft
Voorgesteld d oo r P. A. Luikenaar
Afdeling: Rotterdam
Eventuele bezwaren, schriftelijk binnen 14
dagen aan het Algemeen Secretariaat van
de NVTS, Heemraadssingel 193, 3023 CB
Rotterdam.
H e t C lubfeven
T o t mijn genoegen m ocht ik w eer veel
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leden tijdens het kerstbiljarten ontm oe
ten. W at mij opvalt is dat op de overige
sociëteitsavonden het aantal leden wel w at
gereduceerd is ten opzichte van de kersthappening. Ik vraag m ijzelf af w at hiervan
de reden is.
Hoewel er tijdens deze avonden zalige
kerstprijzen ontbreken, is het bijzonder
gezellig.
De clubcommissie heeft het plan opgevat
een dergelijk festijn tegen Pasen te herha

len. H et lijk t mij toch wel leuk, zeker
tegenover de clubcommissie, dat deelne
mers aan deze festijnen zich ook eens tij
dens de overige club-avonden laten zien.
H et is niet alleen biljarten en kaartspelen,
het is ook de gezamenlijke maaltijd en last
but not least de kruisbestuiving van know 
how.
Tenslotte, waar blijven de jongere leden
van onze vereniging?
Tom Jonckheer
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