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Schreven wij twee jaar geleden te r gele
genheid van CIMAC ’85 in Oslo, dat de 
Nederlandse rol op het gebied van ver
brandingsmachines nagenoeg was uitge
speeld, dan heeft het 17e CIMAC Congres 
in Warschau d it gelogenstraft. Met zeven 
bijdragen aan de in totaal 94 lezingen is het 
Nederlandse gezicht op d it internationale 
congres weer duidelijk getoond. Mede ge
zien ook de twee zittingen die onder lei
ding stonden van Nederlandse voorzitters 
n.1. Ir. Wesselo op het gebied van Diesel
motoren en Ir. Hendriks op het gebied van 
Gasturbines, speelt ons land weer duidelijk 
mee op het vlak van de kennis van verbran
dingsmachines.

Nederlandse bijdragen
De kennisoverdracht betrof verschillende 
gebieden. Uiteraard leverden ook ditmaal 
onze nationale laboratoria van de Konink
lijke Shell in Amsterdam en van Chevron in 
Rotterdam weer hun bijdragen in de lezin
gen betreffende het brandstof- en smeer- 
olieonderzoek waarbij de ’Bolnes’ labora- 
toriummotoren niet onvermeld bleven. 
De T.U. Eindhoven liet zich horen met een 
bijdrage over verbrandingsresearch. De 
voordracht over de gasmotor van Brons 
Industrie met een bijdrage van T N O  liet 
een nieuwe ontwikkeling zien van de Ne
derlandse motorenindustrie. De lezing van
G. H. Marijnissen toonde een beeld van de 
reparatie van gasturbines in ons land. En 
'last but not least’ de bijdrage van Ir. Wes
selo op het gebied van de zware brandstof
fen (zie ook het artikel in het speciale 
CIMAC-nummer van d it blad van 29 mei jl. 
pag. 203 e.v.) vormde een belangrijk on
derdeel van de ’CIMAC W orking Group 
on Heavy Fuels’ presentatie.

D e inhoud van het Congres
De inhoudelijke kwalite it van dit congres 
stond weer op een hoog peil. Naast de 
gebruikelijke presentaties van de grote 
dieselmotorenfabrikanten waarbij hoofd
zakelijk werd gesproken over de ervarin
gen met de nieuwe ’ low speed’ and 'medi
um speed’ machines was er slechts een 
enkele nieuwe ontwikkeling te zien.

Veel aandacht werd gewijd aan de onder- 
zoek-resultaten op het gebied van zware 
en alternatieve brandstoffen en mengsels 
daarvan, de verbranding en ontstekings- 
kwaliteit van de hedendaagse brandstof
fen. Ook het smering- en smeerolieonder- 
zoek kreeg ruime aandacht evenals de mo- 
toronderdelen zoals inspuitapparatuur en 
afvoergasturbocompressoren. 
Opmerkelijk is een verschuiving van de 
’know-how’ in Oostelijke richting wat 
bleek uit de afkomst van de voordrachten 
uit de diverse landen: 70% was afkomstig 
u it West-Europa, 15% uit Oost-Europa en 
15% u it Japan, praktisch de enige verte
genwoordiger u it het Verre Oosten.

Polen als gastland
Op d it 17e CIMAC Congres, het eerste in 
Oost-Europa, was het Polen, dat op een 
duidelijke manier het spits afbeet. De mo
torensectie van de Poolse Ingenieurs Ver
eniging S.I.M.P. heeft al het mogelijke ge
daan om de 500 deelnemers met hun 300 
dames een aangenaam verblijf in Warschau 
te bezorgen.
De plaats van het congres in het grootse 
Paleis voor Cultuur en Wetenschap in het 
hart van de stad op het enorme plein is een 
blikvanger waar men niet omheen kan. 
De Poolse dieselmotoren-industrie heeft 
een niet te verwaarlozen aandeel veroverd 
op de wereldmarkt. Praktisch alle grote 
merken worden in licentie in Polen ge
bouwd: bij Cegielsky in Poznan (Sulzer, 
M AN/B&W  en Fiat) bij de Stocznia 
scheepswerf in Gdansk (M AN/B&W ) en bij 
de Zgodafabriek waar ook Sulzer en SEMT 
Pielstick motoren worden gebouwd. U i
teraard leverden deze bedrijven een groot 
aandeel in de organisatie van het congres.

Verschuiving naar het Oosten
W at op dit congres weer duidelijk bleek is 
de verschuiving van de motorenproduktie 
uit West-Europa naar het Oosten; dat w il 
zeggen voor het leeuwedeel naar het Ver
re Oosten, Japan en Zuid-Korea, maar ook 
naar Oost-Europa, te rw ijl de Volksrepu
bliek China een nieuwe ster is die in het 
Oosten opkomt.

SenW 54STE IAARGANG NR 16___________________________________________295

I wjg f \  Royaf Schokte

P-» A GOOD SHOT FOR THE FUTURE



Dat het CIMAC presidium d it duidelijk 
heeft begrepen bleek reeds twee jaar gele
den, in 1985, toen de Japanse professor 
Shibata als CIMAC president werd geko
zen. D it w ord t ook nu weer duidelijk gede
monstreerd bij de keuze van China als land 
voor het volgende CIMAC Congres in 
1989. Om met onze columnist Van Hoek 
(vHk) te spreken: een 'Mene Tekel’ op de 
muur van het westerse maritieme 
bolwerk.
Een pleister op deze wond is wellicht de 
verkiezing van de bekende Zwitserse Prof. 
Dr. M. K. Eberle tijdens dit Congres to t 
CIMAC president voor de komende twee 
jaar.

Toekom stvragen
Een vraag die ons in de komende tijd  moet

Scheepswerf Damen B.V. heeft op de ves
tiging te Gorinchem een nieuwe assembla- 
gehal in gebruik genomen. De afmetingen 
van de hal bedragen 95 x 30 x  22 m.

De nieuwe hal is gebouwd om beter te 
kunnen voorzien in de veranderende vraag 
naar schepen van een gro ter tonnage en 
schepen van een speciale uitvoering. H ier

bezighouden is wel deze: ’Zal met de ver
schuiving van de produktie naar het Oos
ten ook de kennis uit het Westen mee gaan 
schuiven?’
In hoeverre zijn we op de goede weg met 
de verkoop van kennis aan industrielanden 
in opkomst?
Daar waar de produktie verdwijnt zal ook 
de research wegtrekken en zonder p ro
duktie zal ook de produktkennis en pro- 
duktiekennis verdwijnen. Waar moeten de 
stageairs hun ervaring opdoen om te kun
nen afstuderen? Welke wegen zullen we 
moeten inslaan om tenminste de belang
rijkste motorenproduktiebedrijven in Ne
derland, maar zeker ook in West-Europa in 
stand te houden?
D it geldt zeker niet alleen voor de 
scheepsbouw waar dankzij een ’schatkis

toe behoren visserij-trawlers, Voith 
Schneider sleepboten, boeienleggers, pas- 
sagiers-ferries e.d.
Op basis van de huidige orderportefeuille 
is de nieuwe faciliteit voor de komende 
anderhalf jaar bezet. De bouw van twee 
vracht/passagiersschepen van elk 60 m 
lengte en van twee visserijschepen van 45 
m lengte is in de hal in volle gang.

ten oorlog ’ in de subsidiëring nog regelma
tig slachtoffers vallen.
Onze nationale dieselmotorenindustrie zal 
zich duidelijk moeten bezinnen op al deze 
zaken om wegen te ontdekken om het 
voortbestaan te verzekeren.
In ieder geval heeft CIMAC 1987 aange
toond dat onze rol niet is uitgespeeld en 
dat onze technici niet bij de pakken blijven 
neerzitten; zodat de wens waarmee onze 
voorzitter Van Cappellen zijn artikel in 
’Schip en W e rf no. I I van 29 mei j.l. 
besloot: 'Let CIMAC be a new impuls’ wat 
dat betreft als vervuld mag worden gezien.

P.A.L.

Ook de overige bedrijfsvoorzieningen van 
Scheepswerf Damen in Gorinchem zijn 
aangepast en vernieuwd. Zo  is het centrale 
magazijn met een kantoorgebouw uitge
breid. Verder zijn de timmerfabriek, de 
machinefabriek en het produktiemagazijn 
verplaatst dan wel uitgebreid.
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MERCUUR

A  Torpedo W orkship’ from Royal Schelde fo r the Royal Netherlands Navy.

by: ir. P. J. van Drim m elen*

IN T R O D U C T IO N
The most recent addition to  the fleet o f the 
Royal Netherlands Navy is the Torpedo 
Trials Vessel ’Mercuur'. Handed over by 
the  builders, Royal Schelde Vlissingen on 
the  29th July 1987, this ship represents the 
modern RNIN approach o f costwise 
acquiring the capabilities and effective 
means needed fo r the trials o f the new class 
o f  submarines, still under construction at 
the  Rotterdam Dockyard Company and 
fo r  the trials w ith  the recently procured 
new  type US torpedoes Mark 48. Being 
specifically designed fo r these purposes by 
R N IN  together w ith Royal Schelde this 
type o f auxiliary ship combines all the 
aspects of the torpedo as a weapon, short 
o f  being a warship.
The nature o f the ship, being an auxiliary to  
serve the submarines and surface vessels of

the Navy which are equipped w ith  torpedo 
weapon systems, is reflected in the Dutch 
type description Torpedo W orkship’. 
Looking around fo r comparable ships 
worldwide one encounters ships type- 
named torpedo tenders, torpedo recov
ery vessels, torpedo retrievers, submarine 
support ships, but all o f them only partially 
cover the capabilities o f this new type. 
Perhaps the best description after all is 
torpedo trials vessel as this best covers the 
multirole function o f this peacetime auxili
ary ship.

The ’Mercuur’ w ill be commissioned on 
the 2 1 st o f August 1987 at the Naval Base 
in Den Helder after the final touch o f the 
Naval Ordnance Establishments on the 
torpedo handling and maintenance 
systems.

First task w ill be to  test the mark 48 
torpedo and then the ship w ill be ready as a 
sparring partner for the sea trials fo r the 
first of the new class of new submarines, 
the ’Zeeleeuw'. To gain better insight in 
the ’what abouts’ of this new ship the next 
chapters w ill provide more information 
concerning the realisation o f the design, 
the building and the ship itself.

T O R P E D O  T E N D E R  
’M E R C U U R ’ G ETS A  M O D E R N  
R EPLA C EM EN T
During the seventies the auxiliary available 
to  the Royal Netherlands Navy as a torpe
do tender has been HNIM ’Mercuur’ 
(A856). (fig. I)

* Project manager Naval projects. Royal Schelde 
Vlissingen.
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Originally built in U.S.A. in 1952 by Peter
son Shipbuilders of Wisconsin, this ship (ex 
AM483) was made available to  the Nether
lands under the Mutual Defence Assistance 
Pact w ith  the name 'Onverschrokken' 
(M886) together w ith  the sisterships 
’Onbevreesd’ (M885), ’Onvervaard’ 
(M888) and ’O nverdroten’ (M889). De
signed as ’Aggressive’ Class MCM support 
ships, these ocean-going minesweepers 
were o f wooden and non-magnetic con
struction. (Table I)
Commissioning o f the ’Onverschrokken’ 
took place in Boston on 22 July 1954 after 
which the ship arrived at the Naval Base in 
Den Helder in December 1954.
In 1966 the ’Onverschrokken’ was reclas
sified as escort ship w ith pennant number 

Fig. I. Torpedo tender ’M ercuur’ (ex 'Onverschrokken') 1973-1987. (foto  KM.)

Fig. 2. As yard no. 372 built under cover.
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A856. Conversion to  tender and torpedo 
trials ship was carried out at the Naval 
Dockyard Den Helder in 1972. The ship 
was renamed ’Mercuur’ (A856) and re
placed its predecessor ’Mercuur’ which 
was designed and built as a torpedo tender 
in 1936 at the Naval Dockyard Den Helder. 
The need fo r replacement by a specifically 
designed trials vessel was soon recognized 
as the ship lacked torpedo launchers and 
had high maintenance- and service costs. 
Staff requirements fo r a new design were 
drafted from 1977 on, resulting in the 
building o f a modern replacement and the 
decommissioning of the old ’Mercuur’ in 
1987.

A  ’M erchant-type’ ship design
In July 1983 the staff requirements were 
approved and building progress o f the 
’Walrus’ submarine class urged to  make a 
tim ely decision on the construction of this 
new torpedo trials vessel. Negotiations 
between the Royal Netherlands Navy and 
Royal Schelde began in November 1983, 
and as the yard badly needed extra w ork to  
fill the gap between the nearly finished 
series o f standard- and air-defence frigates 
and the start o f the multi-purpose frigate 
program, discussions were speeded up. 
Result was the signing o f a preliminary 
contract on the I 3th o f June 1984 based on 
provisional specifications. The credo, as 
applied to  this contract by the Navy, and 
merely caused by budget restraints, was 
formulated as
......................... ’the ’Mercuur’ replacement
does not need defensive and survivability 
capabilities as is common fo r the armed 
naval surface vessels.
Its design and construction may comply 
w ith  that o f a reliable merchant ship fit fo r 
safe fulfilment o f the tasks as laid down in 
the staff requirements'......................

Project teams were formed on both sides 
and w ith  the first project meeting on the 
4 th  o f July 1984 a start was made w ith  the 
actual design.

F ro m  conception to  fact
During these early stages design and com
pletion o f specifications were undertaker 
simultaneously and due to  the efforts anc 
harmonious cooperation o f both projeci 
teams the first milestone o f keel laying was 
achieved on the 6th o f November 1985 
when this ceremony was conducted by Mr 
L. Meershoek, head o f the Navies Procure
ment Department. A  merchant vessel w itf 
navy paint o r a naval ship w ith mercham 
features?
The tru th  is never simple and the resuls 
being somewhere in the middle are illus
tra ted by the agreement on the final spe
cifications on the 17th of January 1986 anc 
the signing o f the final contract on the I st oi 
July 1986.
Meanwhile construction of the ship had

progressed and, however difficult it  had 
been to  overcome design- and financial 
problems, the result was another mile
stone w ith the christening ceremony on 
the 25th of October 1986 by the charming 
Mrs. P. C. Wennekes-Van Ham, wife o f the 
RNIN project leader fo r the minehunter 
program under construction at GNM Na
val Construction, Captain P. G. Wennekes. 
Built under cover in Royal Schelde’s cov
ered building dock no. 2, (fig. 2) a next 
stage was entered when the ship was 
towed out and moored alongside the f it 
ting-out quay on the 17th o f March 1987.
(fig. 3)
Sea trials commenced on the 1st o f June 
1987 and during a three weeks' sailing 
period the 'Mercuur' showed the Royal 
Schelde Company flag on the roads o f Den

Table I. Particulars ex US ’Aggressive ' Class MCM Support Ships

Name Pennant Builder Commissioning

Mercuur (ex Onver
schrokken, ex AM483)

A856 
(ex M886)

Peterson Builders 
Wisconsin

22 July 1954

Onbevreesd 
(ex AM 48I)

A885 
(ex M885)

Astoria Marine 
Construction Co.

21 Sep. 1984

Onverdroten 
(ex AM485)

A859 
(ex M889)

Peterson Builders 
Wisconsin

22 Nov. 1954

Onvervaard 
(ex AM482)

A858 
(ex M888)

Astoria Marine 
Construction Co.

31 Mar. 1955

Displacement, tons: 
Dimensions (metres): 
One 40 mm gun.
A/S weapons:
Main Engines:
Speed:
Fuel capacity:
Range:
Complement:

620 standard, 720 full load 
52.5 x  11 x  4.2

2 depth charges 
diesels, 2280 bhp 
14 knots 
46 tons
2400 miles at 10 knots 
42

Helder, in the Norwegian f|ords and on the 
Royal Navy Portland ranges in Southern 
England. It returned after successful com
pletion o f the trials in Vlissingen on the 
18th of June 1987 fo r the final touches 
before the handing over on the 29th o f July 
1987.
A fter arrival at the Naval Base in Den 
Helder the Naval Ordnance Establish
ments started on the completion of the 
operational readiness fo r the torpedo 
handling and maintenance systems to  have 
the ship commissioned on the 21st of Au
gust 1987.

T H E  C O N C E P T IO N  
O F T H E  N E W  ’M E R C U U R ’
When a start was made w ith  drafting the 
staff reguirements in 1977, first ideas were

Fig. 3. Moored alongside the quay to  prepare fo r sea trials.
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to  replace the old 'Mercuur' by a landbased 
establishment. However, flexibility de
manded differently and a decision was 
taken in favour o f an ocean going vessel 
w ith good seekeeping ability, able to  act as 
sparring partner fo r submarines and equip
ped fo r handling and maintenance of all 
torpedo types as used in the Royal N ether
lands Navy. As operational area the north
ern part of the Atlantic Ocean was desig
nated as suitable fo r torpedo tests and 
trials. Special feature was to  be the installa
tion of a submarine torpedo launching tube 
to  enable test launchings o f modified to r 
pedoes, thus saving on expensive sub
marine torpedo trials.

O perational Requirements
Recapitulation of the operational staff re
quirements depicts the conception o f the 
vessel as follows:
The vessel to  be designed to  operate in 
ocean waters, able to  perform the primary 
tasks of
-  acting as a target ship fo r submarines
-  retrieval of exercise torpedoes 

launched by either submarines o r the 
ship itself

-  turnaround maintenance o f these to rpe
does w ith  subsequent transfer to  a sub
marine, storage on board o r relaunch 
w ith the ship’s own systems

-  basic replenishment at sea capabilities in 
combination w ith submarines and/or 
helicopters, mainly fo r the transfer of 
torpedoes.

-  test- and trial launchings of modified 
torpedoes, for both the submarine and 
lightweight types.

Handling and maintenance of torpedoes to  
be carried out in conditions up to  wind- 
force 6 and seastate 5. Mooring alongside 
submarines at sea up to  seastate 2. Torpe
do recovery by means of a specially de
signed slipway in the stern o f the vessel.

O perational Description
Primary tasks o f the vessel are the recov
ery o f exercise torpedoes when operating 
w ith one o r more submarines, the subse
quent servicing, maintenance, testing and 
storage o f different types of torpedoes and 
acting as RAS vessel fo r the submarines. 
Moreover the vessel can autonomously 
carry out torpedo launching tests and trials 
fo r control research and training.
First of all these tasks are carried out when 
supporting submarines during trials and 
exercises by acting as a target o r by towing 
a target array. For detection of the laun
ched torpedo, the vessel is equipped w ith a 
hull mounted bow sonar. A fte r detection 
the launched exercise torpedoes are reco
vered via the traw ler stern slipway, with 
the assistance of a rubber boat and frog
men. The slipway can accommodate va
rious types of torpedoes. In o rder to  facili
tate recovery in conditions up to  seastate

Fig. 4. A  submarine torpedo launching tube is installed...

5, the vessel is designed to  be a stable 
platform at very low speeds while 
maintaining a high manoeuvrability. To this 
end the ship is provided with a passive roll 
stabilising tank to  improve overall efficien
cy, while fo r manoeuvrability a retractable 
bowthruster is installed.
Once on board, the torpedo is transported 
by means o f specially designed transport 
systems to  the various workshops, storage 
rooms and launchers. Special attention has 
been paid to  easy handling and safety. 
The servicing flow  for the torpedo in the 
workshops is dismantling, handling o f d irty 
parts, clean parts, analysis o f the torpedo 
exercise registrations, O tto  fuel filling and 
assembling. Storage rooms are provided 
fore and aft.
For replenishment at sea special mooring 
arrangements allow submarines to  come 
alongside at sea up to  seastate 2, the vessel

being stable and manoeuvrable at very low 
speeds or even stopped. Torpedoes are 
transferred to  and from  the submarine 
w ith the help o f a deck crane w ith  heave- 
compensator. O ther RAS provisions like a 
freshwater connection are also available. A 
vertrep area fo r daylight operation enables 
the transfer of torpedoes to  and from  a 
helicopter.
For torpedo tests and crials the vessel is 
equipped with trip le  launching tubes on the 
upper deck fo r lightweight torpedoes, and 
a submarine launching tube (fig. 4) in the 
bow for heavyweight torpedoes. Check 
launchings and tests may thus be carried 
out, including research on modifications. 
Emphasis is therefore given to  the reduc
tion o f underwater radiated noise, espe
cially in the frequencies fo r which the to r 
pedoes are sensitive. A  special masking 
installation, providing an airbubble screen

Fig. 5. An exercise torpedo and a dummy torpedo ready fo r use in the forward magazine.
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ship’s platform w ith  the following main 
characteristics:

Main characteristics
LOA 64.80 m, LCWL 57.60 m. W idth
12.00 m, Depth (G-deck) 9.50 m, Depth 
(H-deck) 7.00 m. Draught (baseline) 4.30 
m, Draught (sonardome) 5,45 m. Displace
ment 1400 tons, Propulsion Diesels 2 x 600 
kW, Twin propellers, Twin rudders, One 
retractable bow-thruster, Service speed 
14 knots, Range fo r 12.5 kn. 3000 miles, 
Complement 39.

Design and construction are in compliance 
w ith the rules o f Lloyd’s Register o f Ship
ping, 100 A I, LMC, UMS. (see General 
Arrangement).

Manning the ship
To sail the ship a normal crew o f 25 is 
sufficient. For the special tasks of tu rn 
around maintenance fo r torpedoes and for 
torpedo trials accommodation is provided 
for a special task force o f ten, including a 
team or project leader. Spare accommoda
tion accounts fo r four berths.
Special attention has been paid over the 
years to  improve the standards o f 
accommodation and furniture w ithin the 
Royal Netherlands Navy. (figs. 6 and 7) This

Crew
Officers 4
Chief Petty Officers 3
Petty Officers 7
Junior Rates 1 1

25
Torpedo Maintenance Personnel:
Officers 2
Chief Petty Officers 3
Petty Officers 2
junior Rates 3

10

Spare Accommmodation 4

Total 39

resulted in the development o f future re
quirements fo r standardized accommoda
tion layout and furniture, based on the 
demands of the I990’s. A  development 
which took place in close cooperation w ith 
Royal Schelde’s Design and Drawing 
offices, including costwise production 
methods as provided by Royal Schelde’s

to  mask the engine-room's radiated noise, 
is installed fo r that purpose.
Furthermore training o f submarine per
sonnel on all aspects o f torpedo operation 
and handling may be given aboard as some 
spare accommodation is available.

C o m b at System
To engage in combat is not envisaged for 
the ’Mercuur’. However, fo r its tasks dur
ing trials w ith  submarines and in general fo r 
its tasks related to  the torpedo weapon 
systems, the vessel needs adequate sen
sor-, weapon- and command systems. 
Usually as a whole known under the de
scription ’Combat system’.

The Mercuur’s combat system is adapted 
to  the operational role of the vessel and 
comprises:
— Surface warning radar
— IFF transponder
— Hull mounted Sonar
— Expandable Bathythermograph
— Sound Ray Path Indicator
— Torpedo Presetting Equipment
— Submarine Torpedo launching tube
— Triple lightweight Torpedo Launching 

Tubes
— Torpedo Counter-Measure Equipment
— Torpedo Target Simulator
— Plotting Table
— VHF, UHF, VLF, LF, MF, HF Radio 

Equipment
— Internal communications
— Underwater Telephone
— Compass and Log Equipment
— Meteorological Equipment
— Decca navigation
— SATNAV GPS
— Echosounder
— Light Machine gun (optional).

T o rp e d o  Workshops
The Torpedo Handling and Maintenance is 
carried out in the following compartments:
— Torpedo Dismantling Room
— Torpedo O tto  Fuel Filling Station
— Torpedo Workshop (D irty)
— Torpedo Workshop (Clean)
— Torpedo Assembly Room
— Torpedo Analysis Room
— Torpedo Magazines (fig. 5).

These compartments are fitted out w ith 
various test facilities, including electrical 
supplies, high pressure and low  pressure 
air, nitrogen, water and various alarm indi
cators. Torpedo handling, over the side, on 
deck and below decks is achieved by a 
specially designed Torpedo Transport 
System.

D E S C R IP T IO N  
O F  T H E  PLA TFO R M
T o  fulfil the operational requirements and 
tasks and to  accommodate the necessary 
combat system, workshops and torpedo 
transport system the design resulted in a Fig. 6. Newly designed interiors...
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aluminium division as producer of the light
weight furniture.
The new standards, as they are incorpo
rated in the design of the multipurpose 
frigates now under construction at Royal 
Schelde, are fo r the first time now applied 
fo r the accommodation of the ’Mercuur’ 
(figs. 8 and 9), providing the example of 
improved living conditions on board o f the 
next generation o f frigates.

Support facilities and Logistics
Layout o f accommodation and supporting 
facilities is generously spaced and well
sized to  provide support and supply capa
bilities fo r the submarines.
Galley, provision stores, laundry, sanitary, 
fresh water production etcetera are suited 
to  unburden temporarily the life of the 
visiting submarine crews, living normally in 
cramped conditions.

Sufficient food, supplies and spares are car
ried for a minimum o f three weeks inde
pendent operation.

E N G IN E  R O O M

General Layout
The installation has been designed fo r un
manned engine room operation w ith spe
cific stipulations o f the future user (RNIN) 
to  have control over the operation o f the 
propulsion installation effected from the 
engine room control center as well as from  
the bridge. Bunker capacity is approx
imately 110 m3 diesel oil and 90 m3 fresh 
water, thereby enabling sufficient sailing 
range fo r the ship’s envisaged normal 
operations.
A  fire alarm system is installed, relaying in 
the alarms to  the main panel in the engine 
room control center and relaying a general 
alarm to  the bridge. For fire extinguishing a 
Halon-system is installed which can be re
motely operated from  the entrance o f the 
engine room.
Engine room ventilation is effected by tw o  
2-speed delivery ventilators and air-out- 
lets in the aft side o ff the funnel.

Propulsion
The propulsion system is designed w ith 
emphasis on performance in the lower 
speeds, maximum speed being not im por
tant fo r the ship's role. The propulsion is 
effected by means o f tw o  4-stroke diesel 
engines, each driving a shaft w ith fixed 
propeller through a fluidcoupling and a 
gearbox w ith  reverse mechanism. To re
duce radiated noise each diesel engine w ith 
fluidcoupling is mounted on an elastic sup
ported frame.
The diesel engine is a Brons/MAN engine 
(fig. 10) type 6L 20/27 o f 1000 rpm, p ro
ducing 600 kW. The fluidcoupling, made by 
Fluiddrive, is capable o f providing a speed 
regulation over a range o f approximately 
5:1, as from  about half engine speed.

Fig. 7. New ly designed furniture.

Fig. 8. Improved living conditions: messroom fo r the crew.



Whereupon the gearbox has a ratio of 
4.952:1. The gearbox is made by Lohmann 
and Stolterfoht GmbH and is of the type 
GUS 425B.
Propulsion control is pneumatic bridge 
control, w ith  an emergency position in the 
engine control room of the make Wabco- 
Westinghouse.

Dieselgenerators
Three dieselgeneratorsets o f 300 kW  each 
are installed fo r energy production. The 
engines are 4-stroke MAN, 1800 rpm, type 
D2542 MLE, driving a van Kaick generator.
(fig- I ' )

Auxiliaries
Two hotwaterboilers are installed for the 
purpose of central heating and heatgenera- 
tion fo r the evaporators. One bilge pump is 
installed w ith  a bilge water separator and 
fo r emergency purposes tw o  bilge educ- 
tors, one on portside and one on starboard, 
are installed w ith  a capacity of 20 tons/h 
each. Tw o general servicepumps can serve 
as ballast pumps, fire-extinguishing pumps 
and as deckwash pumps, capacity 36 m3/h. 
Tw o evaporators, make Atlas, w ith  a 
capacity of 4 m3/24 hours each, are installed 
and are heated either by the main diesel 
engines o r by the hotwaterboilers.
Tw o starting air compressors, make Ham
worthy, 30 bar, are installed in combina
tion w ith  an air filte r/d rie r o f the regenera
tive type. W orking air and control air is 
tapped from this system via air reducers. 
For maintenance and repair a workshop is 
arranged w ith  a store fo r spares and tools. 
Heavy maintenance and overhaul are to  be 
carried out at the Naval Base.

E L E C T R IC A L  IN S T A L L A T IO N
The main source o f electrical energy is 
supplied by three generators 375 kVA, 440 
Volts, 3 phase, 60 cs. Each generator is 
coupled to  a diesel engine and installed in 
the Engine Room. Also one emergency 
generator 30kVA, 440 Volts, 3 phase, 60cs 
coupled to  a diesel engine is installed in the 
Emergency generator room.

G eneration o f electric supply
The three main generators are connected 
to  the Main Switchboard, which is situated 
in the Engine Room Control Center. The 
Main Switchboard consists of:
— three generator panels w ith generator 
circuitbreaker and electronic control and 
protection device, v. R & H system 620. 
This computer controlled system is equip
ped w ith  a generator protection circuit, 
guarding the generator from short circuit, 
overloading and provides reverse power- 
voltage, regulator fault- and undervoltage 
protection; an automatic load sharing c ir
cuit makes sure that the load is evenly 
distributed between the generators. The 
start/stop alarm unit incorporates the con
tro l o f starting and stopping the diesel

Fig. 9. Wardroom fo r the officers.

Fig. 10. Brons/MAN diesel engine.

SenW 54STE IAARGANG NR 16 303



Fig. 12. Engineroom contro l center.

engine. The sensors on the diesel engine 
are connected to  this unit. Also the system 
is equipped w ith a dieselfault detector. The 
complete system features automatic start
up and shut-down of the generatorsets 
according to  load demand. Also the system 
starts up stand-by generatorsets should 
any generatorset on line develop a fault. 
The faulty set is switched off after a time 
delay in which the stand-by generatorset is 
automatically started up and synchronized, 
thus ensuring an uninterrupted power 
supply.
-  a shore connection panel.
-  a panel w ith outgoing group fo r bow- 
thruster.
-  tw o  distribution panels w ith  outgoing 
groups to  the electrical distribution panels 
(E.D.P.).

Distribution
The Emergency switch board consists o f a 
generatorpanel fo r the emergency gener
ator and a distribution panel w ith  outgoing 
groups fo r essential consumers.

This distribution panel is normally con
nected to  the Main Switchboard. In case of 
a black-out, the emergency generator 
starts up automatically, and the distribu

tion panel is supplied by the emergency 
generator.
A fter the distribution panel, as a part o f the 
mainswitchboard and emergency 
switchboard, the 440 Volt, 60 cs is distri
buted by means of E.D.P.’s (electrical 
distribution panel) centrally situated in re
spect of the 440 Volt, 60 cs consumers. 
Transformers 440/1 15V are installed, 
serving lighting, nautical installations and 
small consumers. The I 15V, 60 cs supply is 
distributed via the already described 
E.D.P.’s.
A  rectifier is installed to  provide output to  
a bank of 24V Ni-Cad batteries. This sys
tem provides 24V DC supply to  alarms and 
machinery control systems, emergency 
navigation lighting, etc, via a low tension 
switchboard and the E.D.P.'s.
For special supply for nautical and com
munication systems a rotating converter 
115 Volt, 400 cs is installed.

Control
In the Engine Room Control Center (fig. 
12) a console is situated fo r monitoring and 
control o f propulsion plants, auxiliary 
machinery and fire and gas detection. The 
sensors of propulsion and auxiliary machin
ery are connected to  an alarm system, v. R

& H Ricom 2700. The alarm system consists 
o f inputcards mounted in a printed circuit 
board rack and is an independent alarm 
system (Basic system). This basic-system 
consists o f digital inputcards. Every input- 
card has its own micro-processor and is 
also an independent alarm system (Sub 
system). The digital sub-system has 32 
alarm inputs, I accept input, 7 inhibit inputs 
and 8 groupoutputs.
Each inputcard has 32 LED’s fo r the alarm 
signalling and by means of a separated pro
cessor, the alarms and data of each channel 
w ill be presented on a screen. By means o f a 
keyboard it is possible to  change the para
meters of the channels. Each inputcard has 
its own non-volatily memory (EE prom) in 
which the parameters and settings are 
stored.
A bridge console is installed fo r control of 
propulsion plants, steering gear, navigation 
lighting, communication equipment and a 
monitoring panel fo r the groupouts o f the 
alarm system.

Degaussing
Furthermore a degaussing system is in
stalled, consisting o f horizontal and verti- 
cal-coils, electronically regulated from  the 
Degaussing panel.
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T h e  supplier
The electrical installation is installed by van 
Rietschoten & Houwens, being well- 
known to the Royal Netherlands Navy 
from  the electric installations installed on 
the frigates. Messrs. Van Rietschoten & 
Houwens are a long established company 
supplying complete electrical installations 
on all types o f naval and merchant ships, 
including fully automatic power generation 
and engine control room systems, as well as 
special data, control and processing sys
tems and fully automatic propulsion 
systems.

V E N T IL A T IO N
A N D  A IR C O N D IT IO N IN G
Layout and installation o f ventilation and 
heating/airconditioning systems fo r the 
'Mercuur' was subcontracted to  Brons- 
w erk B.V. Airconditioning Special Sys
tems, member o f the Heat and A ir 
Technology Division o f the VMF-Stork 
Group, and specialised in environmental 
control, including air conditioning and 
NBC protection.

A ccom m odation
A ir  treatm ent fo r the accommodation is 
concentrated in the ventilation room on 
H-deck, w ith  a capacity o f 5000 m3/h of 
which 1550 m3/h is supplied as fresh air. 
A fte r filtration and heating air is supplied to 
cabins and compartments via airducts w ith 
quiet distribution via supply terminals. 
The newly designed bunks in the cabins are 
each equipped w ith  adjustable louvres, im
proving sleeping conditions. A ir  is recircu
lated through the doors and corridors to  
the ventilation room. The surplus air of 
about 1550 m3/h is let out through the 
sanitary rooms.
The four dayrooms are equipped each with 
an airconditioning unit, seawater cooled 
and electrically heated. Radiocabin and En- 
gineroom C ontrol Center have Seconair 
airconditioning units w ith ducting to  pro
vide improved air distribution.

Torpedo workshops
The fuel used in the torpedoes is O tto  fuel 
II. Because this fuel and its combustion by
products are toxic, special ventilation re
quirements were necessary to  ensure the 
safety o f personnel.
Preconditions during design were:
-  no air recirculation in the workshops 

areas;
-  positioning o f air in- and outlets in such a 

way that intake o f exhaust air w ith  toxic 
vapors is prevented;

-  the ventilation system in the workshop 
areas to  be designed to  maintain a nega
tive  pressure in the space w ith the doors 
closed;

-  airsupply terminals to  be designed to  
minimize the turbulence and the veloc
ity  o f the discharged air. 
positioning o f supply- and exhaust

Fig. 13. Insulation throughout the ship.

terminals for effective removal o f ex
haust gasses and toxic vapors.

The design resulted in an air treatment unit 
fo r the disassembly area and the w ork
shops d irty and clean, capable o f supplying 
8000 m3/h fresh air through the perforated 
ceiling with low velocity and minimum 
turbulence. The test- and assembly area is 
provided w ith an air treatment unit o f 2700 
m3/h coupled w ith  a condensing set.

For exhaust of air specially designed ex
haust hoods over all w ork benches are 
provided which prevent inhalation o f toxic 
vapors. These exhaust hoods were tested 
in the Bronswerk air conditioning Re
search Centre w ith smoketests.
To prevent contamination o f the entire 
ship in the event of a casualty, the air- 
conditioning systems fo r the accommoda
tion and workshop areas are separated. 
Maintaining a negative pressure in the 
workshop areas is automatically regulated 
w ith  servo valves.

Heating
For the ship’s central heating system and 
for the evaporator heating system tw o  
oilfired boilers are installed in the engine

room, each 290 kW  with a hotwater 
temperature of 90°C. In summertime one 
boiler is sufficient.

Engine Room Ventilation
Engine Room ventilation and supply of 
combustion air is provided by tw o  axial 
supply fans w ith 20.000 m3/h capacity.

Mechanical Ventilation
Workshops and storerooms in fore- and 
midship have mechanical supply- and ex- 
haustventilation installed. Special attention 
is paid fo r the steering engines compart
ment to  prevent salt air corrosion w ith  the 
help of a tw o  stage vane separator filte r 
coalescer, mounted in a special ventilation 
unit on G-deck.

Insulation
Insulation throughout the ship (fig. 13) to 
suit the vessel fo r its operational area in the 
Northern Atlantic was subcontracted to  
Hertel B.V. specialised in thermal insula
tion and technical rubber and sealing mate
rials fo r the shipping market and industrial 
insulation. Developments in naval design of 
new insulation systems o f a lighter weight 
and possessing improved thermal efficien
cy, were applied on the ’Mercuur’.
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A B O U T  T H E  T O R P E D O  
W E A P O N  SYSTEM
As it must be clear by now to  the reader 
that w ith regard to  the ’Mercuur’ every
thing concerning torpedo weapon systems 
is important, it is time to  give some ex
planations on the torpedoes and on the 
turnaround maintenance sequence as car
ried out on board.

D ifferen t types of torpedoes
Currently available in the Royal N ether
lands Navy are lightweight and 
heavyweight torpedoes. The lightweight 
torpedoes being the Mark 44 and Mark 46 
ship-launched anti-submarine torpedo 
w ith a liquid-monopropellant (O tto ) 
m otor and active/passive acoustic homing 
guidance. The ’Mercuur' is fitted w ith  a 
triple tube launcher on G-deck. Available 
heavy-weight torpedoes are the Mark 37 
mod 2 and the Mark 48 mod 4.
The Mark 37 is primarily a submarine 
launched anti-submarine torpedo (fig. 14), 
but also suitable fo r deck launching. W ith  a 
19 inch diameter this type swims out from a 
standard 2 1 inch (533 mm) launch tube, an 
arrangement w ith obvious operational 
advantages. This type is the first successful 
high-performance anti-submarine torpe
do. Mods 0 and 3 are free running torpe
does but the RNIN mod 2 version is w ire- 
guided.
The Mark 48 is a highly sophisticated 
heavyweight torpedo, in service w ith  the 
U.S. Navy as standard armament fo r the 
submarines since 1972. The only foreign 
users are the Royal Australian and the 
Royal Netherlands Navies. Developed as a 
dual-role anti-ship and anti-submarine to r 
pedo w ith propulsion by means o f a liquid- 
monopropellant (O tto ) m otor which gives 
a maximum speed of 93 km/h.
Guidance modes include wire-guidance, 
active, passive o r active/passive acoustic 
homing. Since the early 1980’s an advanced 
capability version is developed w ith  new 
digital guidance and control systems, 
maintaining the effectiveness of this ver
sion through the 1990’s.
Especially to  test the latest version of the 
Mark 48 the ’Mercuur’ is fitted w ith the 
standard 21 inch launch tube re-installed 
from the decommissioned submarine ’Dol- 
fijn ’. Loading and presetting arrangements 
are provided in the forward storage room 
and a specially designed bow hatch, flush 
w ith the starboard bowside, operates in 
combination w ith  the launch tube’s 
systems.

T O R P E D O  T U R N A R O U N D  
M A IN T E N A N C E
The specialised nature of the w ork in
volved w ith  servicing exercise torpedoes 
after retrieval demands well equipped 
working areas. Moreover necessary pre
cautions against O tto  fuel oil spills and 
poisonous gases result in specialised equip-
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Fig. 14. The first launching o f  an exercise torpedo MARK 37 during sea trials.



Step I. Retrieval
A fte r retrieval o f the torpedo through the 
stern gate and slipway (fig. 15) the torpedo 
on the slipway rollers is lifted hydraulically 
into horizontal position and brought to 
easy working height above deck level. In
spection is carried out on possible damages 
and w ith  detection equipment via a de
aeration plug the presence of poisonous 
O tto  fuel gases w ithin the torpedo as a 
result o f possible fuel system leakages is 
established.

Step 2. Disassembly
From the open stern deck area (fig. 16) the 
torpedo is transported into the disassem
bly area where in closed and controlled 
space the torpedo is broken down into 
sections. First o f all the launching data from 
the launching ship are recorded via the 
testconnection. W ith  the necessary pre
cautions w ith  regard to  ventilation and 
O tto  fuel oil spillage, the propulsion sec
tion is flushed w ith  cleaning oil. Only then 
the six torpedo sections are removed.

The exercisehead is controlled inside and 
outside and transported to  the test- and 
assembly area.
The fuel section containing the rubber fuel 
reservoir, which is pressurised by seawater 
in the section, is controlled and the seawa
te r  is flushed out w ith  freshwater. This 
section is transported to  the O tto  fuel 
filling station. By means of weighing, the 
section is refuelled depending on the re
quired running time o f the torpedo. Then 
the section is transported to  the test- and 
assembly area.
The exercise section, as used only in the Fig. 15. The stern slipway. 
exercise torpedoes, contains the instru
ments necessary fo r the safety o f the 
launching ship and the target ship and for 
the recording on filmcassette by means of 
fourteen galvanometers o f the total run
ning sequence o f the torpedo. A ll impor
tant data concerning depth, trim  and stabil
ity, speed, target discrimination etc. are 
registered fo r evaluation. A fte r disassem
bly o f the section the film is developed in 
the ship’s dark room and the results of the 
registration are interpreted by the to rpe
do specialists in the analysis compartment.
The launching ship is informed to  retune 
the launching adjustments fo r a new to rpe
do firing. The exercise section is then 
loaded w ith  a fresh registration filmcasset
te and transported to  the assembly area.

The afterbody section contains the elec
tron ic 'brains’ o f the torpedo, tuned to  the 
different modes and patterns fo r torpedo 
runs. A fte r inspection this section is ready 
fo r assembly.

ment and systems. To illustrate these de
mands on the ship’s workshops and sys
tems the ’breaking' o f a torpedo mark 37 is 
described step by step.
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Fig. 18. The spacious navigation bridge o f  the newest 'Mercuur'.

Fig. 17. One o f the uses o f  the 
deck crane.

Extender section
For w ire guided torpedoes this section 
contains the w ire spool. One end o f the 
w ire is connected to  the torpedo’s electric 
system, while the other end is guided over 
the bottom to  the after end o f the torpedo. 
Via an outle t plug the w ire is connected to  
the launching ship. During launching and 
part of the run this connection remains 
intact to  enable course corrections di
rected from  the launching ship. A w ire 
cutter splits this connection after which 
the torpedo's active/passive acoustic hom
ing systems take over to  guide the torpedo 
to  the target. When servicing this section 
the w ire spool and its container are re
moved, the drum is cleaned and replaced 
w ith a new w ire spool and assembly o f this 
section can take place.

Tailcone
This section, containing the propulsion sys
tem and the steering motors fo r the hori
zontal and vertical rudder vanes, is trans
ported as a whole to  the d irty  workshop.

The bulkheads, on which fuel pump, water 
pump and combustion chambers are 
mounted, are removed together w ith the 
engines. The empty section is transported 
to  the assembly area. Engines and bulk
heads are disassembled, cleaned and in
spected. The parts are reassembled in the 
clean workshop w ith the use o f necessary 
spares and assembly packages. As test runs 
w ith engines and bulkheads are not possi
ble a high degree o f craftsmanship and 
precision is needed to  guarantee failure- 
free running after launching.
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Fig. 19. The ’Mercuur's credo: ’Busy from  dawn till sunset'.

T H E  O L D  D A Y S

The Beginning (1865-1875)
Originally the Army was involved with 
laying mines in the rivers, estuaries and 
harbour entrances. During these days the 
general name torpedo was used fo r mines 
as well. Assistance from  the Navy fo r this 
Army task led to  the installation o f the 
Torpedo Corps’ and the 'Naval Torpedo 
Service’ in 1875.

Introduction
First developments of the torpedo as a 
weapon system were spar mounted mines 
on the bow o f small vessels. The Navy 
carried out extensive trials w ith this 
weapon system and this resulted in the 
procurement o f nine spartorpedo boats of 
British make.

Step 3. Assembly and testing
In the assembly area the sections are coup
led and the electric cabling connected. For 
testing the torpedo, the engines are re
placed by electric motors. A ll functions and 
readjustments following the registration 
analysis are tested. The different depths 
and corresponding torpedo reactions are 
simulated by applying air pressure. During 
th is so-called ’deck test’ the torpedo is 
checked fo r all possible runpatterns. A fte r 
successful completion o f the tests the en
gines are mounted and fuel connections 
coupled and carefully de-aerated.

S tep  4. Final assembly
A ll sections are checked again and several 
systems are examined once more. Finally 
th e  torpedo is tested fo r leakages before 
being declared ready fo r use.

Step 5. Transport
By means o f the transport system the to r 
pedo is transferred either to  the sub
marine, to  the ship’s torpedo stores o r to 
the ship’s own submarine torpedo launch
ing tube.
Preparation fo r launching is carried out 
w ith  the same procedures as on board the 
submarines.
Summarizing the whole procedure from 
retrieval to  ready fo r use, it takes about 
eight to  ten hours to  have the turnaround 
maintenance completed, making use o f the 
four workshops, the dark room and the 
analysis compartment.

Dutch yards started construction of spar
torpedo boats as well and so torpedo boat 
XII was built by Royal Schelde in 1879. 
As these torpedo boats were vulnerable 
when closing in on their target and means 
for early detection (introduction of 
searchlights) and destruction o f the torpe
do boats improved, developments 
changed to  the use o f automotive fish
shaped torpedoes.

The most effective way 
to sink a ship
The Navy recognised the effectiveness of 
the torpedo as a weapon as worded in 
thesis by the American Chief of Bureau of 
Ordnance, admiral Frederic S. Whitington: 
-  ’the most effective way to  sink a ship is to  
hole the hull and let the salt water flow  in. 
The surest way to  produce that hole is still 
w ith our most potent weapons, the torpe
do and the mine.'
Thus the Navy established land based to r 
pedo services in Amsterdam, Willemsoord 
and Hellevoetsluis and the acceptance o f a 
grown-up torpedo corps was a fact. For 
transport and trials use was made o f auxili
ary ships and in succession they all carried 
the name ’Mercuur’.

The nam e ’M ercuur’
The origin o f the ship’s name is not exactly 
known. It may be a derivation from ’Mer
cuur’, the roman god of trade, it may be 
that the planet Mercurius was the 
namegiver.

The Netherlands Naval forces have known 
ten ships w ith  the name ’Mercurius’ and 
later on nine w ith the name ’Mercuur’ or 
’Merkuur’. The sixth ship in the last row, 
the ’G roote Merkuur’ was the first one to  
serve the then not yet officially commis
sioned Torpedo Group of the Royal 
Netherlands Navy. From 1873, this ship 
was used as a transport vessel during trials 
w ith torpedoes. Since then all auxiliaries 
from the Torpedo Group and later on the
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N um ber ten in the long range of Mercuurs
Listing the predecessors of the ’Mercuur’ we start in 1782.

1. Mercuur Brig o f the Admiralty of Amsterdam, 16-gun ship (1782-1796)
2. Mercuur Advice yacht for the Southern Department ( 1809)
3. Merkuur Brig, 18-guns ( 18 18 -1828')
4. Merkuur Tjalkyacht o f the Department Vlissingen (1822)
5. Merkuur Brig, 18-guns (1833-1853)
6. Groote Merkuur Transport auxiliary (1874-1887), the first ship fo r the Torpedo

Group
7. Mercuur Torpedo transport vessel (1888-1936), specialty designed and

built fo r the in 1875 installed Naval Torpedo Service.
8. Mercuur (fig. 20) Torpedo workship (1936-1973), also designed and built fo r the

handling o f torpedoes fo r the submarine service (dating from 
1906). During W orld  W ar 2 used by the Germans as Torpedofang- 
boot Merkur.

9. Mercuur, (ex Commissioned in 1954 as ocean-going minesweeper and con-
’Onverschrokken’) verted in 1973 to  Torpedo tender and trials vessel (1973-1987).

submarine group carried the name ’Mer
cuur’, a tradition which we find back in this 
new torpedo trials vessel.

A B O U T  T H E  PLA C E O F  B IR TH: 
V LIS S IN G E N
Royal Schelde started shipbuilding activi
ties over a century ago at Vlissingen. To
day, Royal Schelde ranks among the largest 
Dutch industrial companies, employing

over 3000 people w ith  specialists in the 
various fields o f shipbuilding, marine en
gineering and industrial construction. 
Royal Schelde has designed and built at its 
Vlissingen yard more than 365 ships in a 
wide variety. This figure includes dry cargo 
vessels, car carriers, oil tankers, fishfactory 
ships and product carriers in addition to  
naval ships fo r the Royal Netherlands Navy 
and foreign navies.

Naval shipbuilding
Founded in 1875, the Company started the 
long list o f ships w ith  yard number I , the 
fishing sloop ’De Zeeuw', built in 1876. 
N ext in line was the steam schooner 
’Schelde’, built as yard no. 2 in 1877 and this 
was the beginning o f a long relationship 
w ith the Royal ’Dutch’ Navy, as this p ilo t
age vessel operated under Navy flag. 
Coincidence as it may be, but the name 
'Mercuur' shows early in the yard books, as 
yard no. 9, built in 1878 was the Rhine 
sailing barge ’Mercurius’ fo r Messrs. C. 
Peters Hoynck in Lobith. Back to  the Navy, 
the yard was fo r the first time involved w ith 
the torpedo as a weapon system, when 
yard no. 13, the torpedo boat no. XII was 
built fo r the Navy in 1879. This was the first 
armed naval vessel to  be build by the yard 
and it was followed by 74 naval surface 
vessels and 20 submarines in more than a 
century o f shipbuilding activities. 
Submarines, being the exponent o f the use 
of torpedoes as an offensive and destruc
tive weapon, were built as early as 1904 at 
Royal Schelde, when the keel was laid fo r 
the ’Luctor et Emergo’. Developed, de
signed and built by the yard fo r its own use 
and only when the results showed to  be 
satisfactory after sea trials in 1906, the 
Royal Netherlands Navy decided to  buy its 
first submarine and the 'Luctor et Emergo’ 
was commissioned as the submarine O. I .

Fig. 20. Mercuur ( 1936-1973) (Foto KM.)
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Fig. 2 1. Yard no. 372 Torpedo trials vessel 'Mercuur' arriving at Den Helder Naval Base on the 5th june 1987 during sea trials.
(photo: Audiovisuele Dienst KM)

Up to  W orld  W ar 2 quite a number o f 
to rpedo  boats, destroyers, submarines and 
gunboats were delivered to  the Navy. 
W ith  the war, the construction o f sub
marines in Vlissingen ended and the yard 
specialized in surface vessels. During the 
fifties four fleet submarine chasers were 
built, followed in the sixties by three 'Van 
Speyk’ class frigates. Recent years saw the 
completion o f the tw o  Guided Missile Fri
gates, eight Standard Frigates (of which 
tw o  fo r the Hellenic Navy Greece) and 
lately the tw o  A ir Defence Frigates 'Jacob 
van Heemskerck’ and 'W itte  de W ith ’ 
(1986). As it turned out in the early eight
ies, Royal Schelde became, and was desig
nated as such, the main yard in the N ether
lands fo r the construction o f the country’s 
naval surface vessels.

Looking into the  future
involved basically in shipbuilding and 
marine engineering, Royal Schelde soon 
tu rned  to  diversification as one o f the main 
objectives o f company policy. Today's acti
v ities as a result of that policy are in the 
fie lds o f shipbuilding, ship repair, marine 
engineering, boiler systems, process and 
nuclear equipment, gear transmissions, 
foundry, industrial construction and alumi

nium products. To prepare fo r the future, 
emphasis is placed on innovation in all these 
areas to  produce state o f the art designs 
and products in step w ith the demands of 
the years to  come. Hence research is 
undertaken in fo r example areas like ener
gy production, pollution control and new 
means o f sea tansportation like surface 
effect ships. Royal Schelde accepts this 
challenge and the delivery of the 'Mercuur’ 
can be seen as 'a good shot fo r the fu ture ’.

Sum m ary
The Royal Netherlands Navy has acquired 
a torpedo trials vessel that w ill act as a very 
cost-effective counterpart and sparring 
partner fo r its submarines besides being a 
maintenance and repair, supply and sup
port, test and research, and training plat
form.
Royal Schelde and her subcontractors look 
back at another successful cooperation 
w ith  the Navy, once more on time, fo r the 
agreed price and w ith  the required quality.

The near future wi 11 see the construction of 
eight multi-purpose frigates and as experi
ence may justify the expectations, both 
Royal Netherlands Navy and Royal Schelde 
may have confidence in that future.
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The act of co-ordination, being the act of 
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EKOFISK WORDT OPGEKRIKT

Het Ekoflskcomplex

300 km uit de Noorse kust, omringd door 
ontstuimige Noordzeegolven is een pro
ject in uitvoering dat zonder tw ijfel ge
schiedenis zal gaan maken.
'The great hydraulic jack-up', dat is de naam 
die men aan d it honderden miljoenen kos
tende project heeft gegeven, een project 
dat is opgezet om het Ekofisk-complex te 
redden van de golven. Als gevolg van olie- 
en gaswinning daalt de zeebodem onder 
het Ekofisk-complex.
De afstand tussen de platformdekken en de 
roerige golven is sinds 1970 al met zo’n 4 
meter verminderd. En het verzakken van 
de zeebodem gaat door met zo’n 30-40 cm 
per jaar. K o rt na de ontdekking dat Ekofisk 
op de lange duur in de golven zou kunnen 
verdwijnen, grijpt Phillips Petroleum 
Company Norway in en besluit dat het 
hele, 40.000 ton wegende complex, 6 me
te r moet worden opgehoogd.
Want Ekofisk moet blijven draaien, olie en 
gas is nog steeds het nectar van onze eco
nomie.

T erw ijl Ekofisk zakt,
stijgt de noodzaak to t  opkrikken
Begin 1986 krijg t Hydraudyne Systems & 
Engineering in Boxtel, Nederland, de op
dracht het totale hydraulische systeem te 
leveren waarmee 6 Ekofisk platforms, 6 
meter omhoog gebracht kunnen worden. 
De order bestaat u it het leveren van 104 
hydraulische cilinders met een hefcapaci- 
te it van elk 700 ton, 18 cilinders die elk 180 
ton kunnen heffen en in totaal 2 12 Hydrau
lic Power Units (H.P.U.’s) die deze cilin
ders aandrijven. Het geheel w ord t door 
computers gecontroleerd en bestuurd. 
Verder bestaat de order u it het leveren en 
installeren van ruim 7 km hydraulisch lei- 
dingwerk.
Met deze order is in 1986 een totaalbedrag 
gemoeid van 75 miljoen gulden.
Begin 1987 kreeg Hydraudyne van Phillips 
Petroleum Company Norway (PPCON) 
het verzoek ook de levering en de supervi
sie voor het offshore gebeuren op zich te 
nemen, om de elektrische bedrading te

testen en om een zeer belangrijke ro l als 
supervisor te gaan spelen in de 'hook-up' 
operatie (het bevestigen van steuncon- 
structies, hydraulische cilinders en H.P.U.'s 
aan de poten van de platforms). Daardoor 
komt de totale ordersom op ruim 125 
miljoen gulden.

Een zeer gro te  klus
In de eerste fase bleek al dat d it project veel 
zou gaan eisen van de veerkracht van Hy
draudyne en haar medewerkers. De basis; 
het ontwerp, was een 'open' ontwerp. 
Lopende de uitvoering zouden bepaalde 
ontwerp-details definitief worden. Een 
specifieke eis daarbij was dat de gehele klus 
binnen een jaar geklaard moest worden. 
Een zo mogelijk nog grotere uitdaging, was 
de beslissing van de Hydraudyne-directie 
dat het bedrijf zich aan de gestelde lange 
termijndoelstellingen moest blijven con
formeren, inclusief de geplande groei (zon
der de Ekofisk-order) en dat, te rw ijl alle 
divisies waaruit de Hydraudyne Groep is 
opgebouwd, volledig betrokken zouden 
worden in d it project. Een project dat de 
jaaromzet bij een klap verdubbelde.
Nu de produktiefase ten einde loopt is te 
overzien dat d it bedrijf er wonderwel in is 
geslaagd die doelstelling waar te maken.

Zelfs het testen w o rd t getest
Phillips Petroleum Company Norway 
blijkt niet over een nacht ijs te gaan met dit 
project. Dat b lijkt u it de strenge selectie 
van de ruim 40 subconstractors, dat blijkt 
eens te meer tijdens de fabricage van de 
verschillende onderdelen. De kwaliteitsei
sen zijn zeer uitgebreid en minitieus om
schreven, protocollen voor testprocedu- 
res zijn waterdicht opgesteld.
Een van de betrokkenen vergeleek deze 
kwaliteitseisen met die van de ruimte- 
vaartindustrie, zo nauwkeurig en uitge
breid w ord t alles getest, gecontroleerd er 
nogmaals getest.
Elk onderdeel krijg t zijn eigen, unieke iden
t ite it in de vorm van een uitgebreid ’doop
ceel’.
Naarmate de produktie vordert, groeit de 
omvang van de stapels papier die de onder
delen vergezellen. Bij de afname van eer 
cilinder bijvoorbeeld, w ord t behalve de 
hydraulische krachtpatser zelf, ook eer 
stapel van 5 lijvige boekwerken overhan
digd waarin op honderden pagina’s eer 
precisieus verslag te lezen is van het wor- 
dingsproces van de betreffende cilinder.

D e w erkelijkheid  nagebootst
Maar Phillips gaat verder dan deze contro 
leprocedures. Op een speciaal voor dii
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doel geconstrueerde testbank w ord t het 
heffen van een platform gesimuleerd. 
H iertoe worden 8 cilinders, 2 aan 2 tegen
over elkaar geplaatst. 4 cilinders voeren de 
hefoperatie uit en de andere 4 simuleren 
het gewicht van het platform.
O m  het compleet te maken worden de 
offshore omstandigheden nagebootst 
door een grote zijdruk op de cilinders te 
plaatsen alsof er een flinke storm tegen het 
langzaam rijzende platform staat te blazen. 
Maar het zijn niet alleen de cilinders die de 
vuurproef moeten doorstaan. Ook iedere
H.P.U. (Hydraulic Power Unit) wacht na 
montage een ware martelgang waarbij de 
limieten verworden overschreden, ’jus tto  
be sure’. En de bedrading? Neen, niet alleen 
ieder draadje w o rd t apart onder de loupe 
genomen, ieder adertje-van-ieder-draadje 
w o rd t grondig aan de tand gevoeld.
De belangen die aan d it project worden 
gehecht zijn groot, dat is wel duidelijk. 
Iedere vertraging die door technische sto
ringen zou kunnen optreden betekent im
mers produktieverlies voor Ekofisk, en 
daarmee zijn zulke astronomische bedra
gen gemoeid dat de kosten van deze rigou
reuze testprocedures daarbij in het niet 
vallen.

D uizenden tonnen  
m a te ria a l en equipm ent
M et The great hydraulic jack-up’ werd half 
ju li aangevangen en de produktiefase is 
achter de rug.
In de produktiehallen van Hydraudyne is 
het vertrouwde beeld weer terugge
keerd. Een melee van grote en kleine cilin
ders ligt alweer klaar om hun diensten te 
gaan bewijzen aan belangrijke, maar min
der in het oog springende zaken.
Phillips Petroleum Company Norway 
heeft in Delfzijl een immens terre in to t 
haar beschikking dat als buffer dienst doet 
vo o r de duizenden tonnen materiaal die 
vanuit heel Europa worden aangevoerd om 
vandaar verscheept te  worden naar 
Ekofisk.
O p  het Ekofiskcomplex is een ongewone 
bedrijvigheid losgebarsten. Honderden 
specialisten krioelen rond de poten van de 
platforms en hangen als vliegen onder de 
platformdekken. Het plaatsen van de enor
me, vele tonnen wegende steunconstruc- 
ties voor de hydraulische cilinders, vorm t 
een opvallende contrast met de verfijnde 
preciesie waarmee de Hydraudyne-mede- 
werkers de hydraulische leidingen monte
ren. Voor hen is zelfs het kleinste vuiltje 
taboe.

D e  ’Jack-up', het slotaccoord
Ruim 2500 medewerkers zijn in touw  om 
de inzet voor te bereiden van het daveren
de slotaccoord van The great Hydraulic 
Jack-up’. Op Ekofisk is geen bed meer vrij, 
o o k  de laatste stoel is bezet wanneer een 
ploeg van de welverdiende maaitijd geniet. 
Een jaar noeste arbeid en de kosten van

ruim een miljard gulden zullen Ekosfisk 6 
meter hoger aan de horizon plaatsen. Dan 
is in slechts een paar uur tijd het bewijs 
geleverd dat door menselijk vernuft, vin
dingrijkheid en een voorbeeldige interna
tionale samenwerking, de mens in staat is

om ook deze slag van de natuur te winnen. 
Nadat alle platformpoten zijn doorgesne
den en van speciale flenzen zijn voorzien, is 
het in theorie mogelijk om de hele hydrau
lische jack-up operatie in 2 uur te vo ltoo i
en. De specialisten verwachten echter dat 
ongeveer 6 uur verstreken zal zijn voordat 
Ekofisk weer to t rust komt, op veilige 
hoogte boven het vaak onstuimige N oord
zeewater.

Op het eerste gezicht lijk t het opmerkelijk 
dat zo’n g root internationaal project 
wordt toevertrouwd aan een Nederlands 
bedrijf. Het realiseren van grote projecten 
zoals de bewegingswerken van het ver
maarde Oosterschelde-project en de rui
me ervaring op het gebied van de offshore, 
waren waarschijnlijk de aanleiding voor 
Phillips Petroleum Company Norway om 
de keuze op Hydraudyne te laten vallen. 
D it Ekofiskproject vorm t een volgend 
hoofdstuk in de strijd van de Hollanders 
tegen de zee, een traditie w ord t voo rt
gezet.
Vanaf voorjaar 1986 is de operatie in gang. 
Tijdens het jaarlijkse onderhoud (de zg. 
'shut-down’-periode van half juli to t half 
augustus) w ord t de jack-up-operatie u it
gevoerd.

Leveringsomvang  
Hydraudyne groep
Het ontwerp, de berekening, de fabricage 
en de levering van: totaal 122 cilinders, 
slaglengte 6500 mm, waarvan: 104 met 
hefvermogen 700 ton en 18 met een hef
vermogen 180 ton. De cilinders met een 
hefvermogen van 700 ton hebben een ei
gen gewicht van ruim 22 ton.

Totaal 212 hydraulische aggregaten van 
speciaal offshore-ontwerp, waarvan: 25 
stuks met een oliereservoir van 800 I, 170 
stuks met een oliereservoir van 1500 I en 
17 stuks met een oliereservoir van 3000 I.

Een aantal hefcilinders in de montagehal 
te Boxtel.

De hydraulische aggregaten zijn geheel uit 
roestvast staal (RVST 3 16L) opgebouwd 
en zijn golfbestendig; het eigen gewicht 
per aggregaat is ca. 4,5 ton.

De gehele elektronische besturing, be
staande uit 2 ’centrale’ main computers, 7 
’decentrale’ control computers en 7 ’de
centrale’ command computers.
O ok de gehele software-ontwikkeling 
voor deze speciale toepassing werd onder 
supervisie van Hydraudyne geleverd.

Een complete testopstelling. Door middel 
van het opstellen van alle benodigde appa
ratuur in een speciale testhal, kunnen alle 
werkzaamheden welke straks offshore 
plaats moeten vinden, nagebootst worden 
op ware grootte, d.w.z.:
-  het doorsnijden van de stalen poten
-  het heffen (hydraulisch/elektronisch)
-  het nabootsen van alle eventueel optre

dende krachten en storingen
-  training van het personeel.

Het installeren offshore (hook-up), te w e
ten: aanleg van de hydraulische verbin- 
dingsleidingen (totaal ca. 7000 m), het in 
bedrijfstellen van de hydraulische aggrega
ten en het testen en in bedrijf stellen van 
alle geleverde aandrijfsystemen (zowel hy
draulisch als elektrisch/elektronisch) en de 
bekabeling (totaal 300.000 meter).

Specifieke eisen aan het systeem
-  De cilinders zijn alle voorzien van een 

meetsysteem (inwendig) met een meet- 
nauwkeurigheid van eentiende van een 
mm over de volle 6,5 meter uitslag.

-  De toegestane afwijking in hoogte per 
platform tijdens de jack-up operatie is 6 
mm. Afwijking platforms onderling is 
100 mm maximaal.

-  De hydraulische aggregaten en cilinders 
moeten in de 'splash-zone' functioneren 
en zijn daarom golfbestendig on t
worpen.

-  Het totale hefsysteem moet voldoen 
aan de Noorse kwaliteitsnorm (NS 
5801).

De ’Jack-up’ operatie
Van de 8 Ekofisk platforms worden 6 plat
forms verhoogd, de andere 2 zijn d.m.v. 
kranen al op hoogte gebracht.
Het hotelplatform, gewicht ruim 10.000 
ton, w ord t separaat omhoog gebracht; de 
andere 5 platformen worden gezamenlijk 
omhoog gebracht.
Het totaal te heffen gewicht bedraagt ruim
40.000 ton. De gezamenlijke hefcapaciteit 
van de cilinders is 70.000 ton, dus een 
ruime overcapaciteit.

O ok de hydraulische aggregaten (H.P.U.’s) 
hebben ’overcapaciteit', hierbij zijn de 
marges zo ruim genomen dat zelfs al zou de 
helft van de H.P.U.’s buiten werking zijn, de 
hefoperatie toch kan doorgaan.
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NIEUWSBERICHTEN

H M h  Agenda
C E T E N A  Symposium
On the occasion o f its 25th anniversary the 
Italian Ship Research Center CETENA has 
organised an International Symposium 
from 1-3 O ctober 1987 in S. Margherita 
Ligure near Genova, Italy.
The theme of this international symposium 
on advanced research is 
'Ships and Shipping in the Nineties'.
The purpose o f this symposium is to  pre
sent research achievements in the field of 
maritime economics, naval architecture, 
marine engineering, technology o f produc
tion, new materials, automation develop
ments, operation, maintenance, etc.
More information from: Symposium Sec
retariat CETENA S.p.A., Via al Molo Giano 
(Calata Grazie), 16 126 Genova, Italy, tel. 
(010) 5995.460.

Nederlandse
O n- en Offshore dagen ’87
Op 15 en 16 oktober 1987 worden in de 
Martinihal te Groningen de 'Nederlandse 
On- en Offshore dagen’ gehouden, be
staande uit een expositie en een sympo
sium.
Het thema van het symposium is 'Efficiënt 
Quality/Cost Management in the '90's'. 
Een achttal sprekers u it Nederland en 
Noorwegen zullen over d it onderwerp 
hun visie geven. Kwaliteitsborging en kos
tenbeheersing zijn begrippen die in de ja- 
ren negentig parameters voor de Neder
landse industrie zullen worden. De sympo- 
siumcommissie heeft sprekers uitgeno
digd, die ideeën zullen aandragen, die in de 
jaren negentig kunnen worden verwezen
lijkt. Zij zullen aspecten die gepaard gaan 
met de invoering van kwaliteitsborging en 
de daarbij behorende kostenbeheersing 
aan de orde stellen.
Voor nadere inlichtingen: Martinihal, Post
bus 8010, 9702 KA Groningen, tel. 050- 
262826.

Examens Bedrijfswerktuigkundigen
De Examencommissie voor Bedrijfswerk
tuigkundigen maakt voor belanghebben
den bekend, dat to t I oktober 1987 kan 
worden ingeschreven voor de volgende te 
houden najaarsexamens, die op 23 en 24 
oktober 1987 zullen worden afgenomen: 
Diploma A  en B schriftelijk en mondeling; 
Stoombedrijf, M otorbedrijf en Klimatise- 
ringsbedrijf.

Zowel de schriftelijke examens als de z it
tingen voor de mondelinge examens zullen 
te Utrecht plaatsvinden. Circa 3 weken na 
sluitingsdatum ontvangen de kandidaten 
de oproep met 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 4 15, 
3330 AK Zwijndrecht. tel: (078) 19 40 00.

Cursus scheepvaartkunde 
voor scheepswerktuigkundigen
Scheepswerktuigkundigen die in het bezit 
zijn van het diploma B, via de H.T.S.-struc- 
tuur verkregen, en die voldoende vaartijd 
hebben voor het diploma C, kunnen zich 
opgeven voor de cursus Scheepvaartkunde 
die vereist is voor het verkrijgen van het 
diploma C.
De cursus w ord t gegeven aan het Instituut 
voor Hoger Technisch en Nautisch Onder
wijs ’Amsterdam’, Schipluidenlaan 20,
1062 HE Amsterdam, tel. 020-154508. De 
aanvangsdatum is maandag 20 september 
1987. De cursus omvat 4 weken van 30 
lesuren. D oor middel van een discussie op 
vrijdag 16 oktober 1987 w ord t de cursus 
afgesloten.
O ok zij die nog vaartijd te ko rt komen, 
kunnen zich opgeven. Aan de hand van het 
aantal vaardagen dat men te ko rt komt 
w ord t bekeken o f men de cursus kan vol
gen. De vaartijd na het diploma B dient 
behaald te zijn op schepen met een voort- 
stuwingsvermogen van tenminste 2944 
kW  (4000 PK). Ook scheepswerktuigkun
digen die reeds in het bezit zijn van het 
diploma C kunnen zich opgeven voor deze 
cursus.

’Veiligheid van Vervoerssystemen
Het Nederlands Instituut voor Navigatie 
organiseert op 8 oktober a.s. een symposi
um Veiligheid van vervoerssystemen'.
Het thema van de dag is: Ongevalsonder- 
zoek en de invloed daarvan op beleid, re
gelgeving organisatie en opleiding in de 
vervoerssector.
Na een inleiding van Mr. Pieter van Vol
lenhoven zullen tijdens het ochtendpro
gramma vertegenwoordigers van de Nati
onal Transport Safety Board (USA), Raad 
voor de Scheepvaart, Raad voor de Lucht
vaart, Spoorwegongevallenraad en Com
missie Binnenvaartrampenwet het onge- 
valsonderzoek belichten.
In het middagprogramma zullen vertegen
woordigers van het Directoraat Generaal 
Scheepvaart en Maritieme Zaken, Rijks
luchtvaartdienst, Directoraat Generaal 
voor het Verkeer afdeling Spoortwegtoe-

zicht en de Technische Universiteit Delft 
lezingen houden over de verwerking van 
ongevalsonderzoek-gegevens.
T o t slot zal een forumdiscussie worden 
gehouden. Het symposium zal worden ge
houden in de aula van de Kweekschool 
voor de Zeevaart, Prins Hendrikkade 189 
te Amsterdam.
Voor nadere inlichtingen en inschrijving: 
Secretariaat Nederlands Instituut voor 
Navigatie, Nieuwe Vaart 5-9 te Amster
dam, tel. 020-255348.

Tewaterlatingen
Dongestroom
Op 20 juni 1987 is met goed gevolg te 
water gelaten de binnenvaarttanker 
’DONGESTROOM’, bouwnummer 258 
van Tille Scheepsbouw B.V. te Kootstertil- 
le, bestemd voor van der Sluijs Tankrederij
B.V. te Geertruidenberg. 
Hoofdafmetingen zijn: lengte 90,00 m, 
breedte 8,60 m en holte 4,05 m.
In het schip w ord t geïnstalleerd I Stork 
Werkspoor dieselmotor, type 6 FHD 240 
met een vermogen van 1200 pk bij 850 
omw./min.
De tanker w ord t gebouwd onder toezicht 
van Bureau Veritas voor de klasse: I 3/3 E +  
Tanker NI 2 Type III MOT

Mandume
Op 29 juni 1987 is met goed gevolg te 
watergelaten het passagiersschip ’M AN 
DUME’, bouwnummer 4443 van Damen 
Shipyards B.V. te Bergum, bestemd voor 
Cabotang U.E.E.
Hoofdafmetingen zijn: lengte 55,80 m; 
breedte 11,00 m en holte 5,30 m.
In dit schip worden geïnstalleerd 2 Stork 
Werkspoor diesel hoofdmotoren, 12 cilin
ders met een vermogen van 2 X 3240 kW  
bij 1000 omw./min.
Het schip w o rd t gebouwd onder toezicht 
van Bureau Veritas voor de klasse: I 3/3 E 
+ , Passenger Vessel Coastal waters £  
MOT

Proeftochten

Streksum
Op 11 juli j.l. heeft de officiële overdracht 
plaatsgevonden van het motortankschip 
’STREKSUM’, gebouwd voor rekening van 
tankvaartbedrijf Meindert de G roo t uit 
Stavoren door Scheepswerf en Machinefa
briek Barkmeijer Stroobos BV te 
Stroobos.
Het schip is in een recordtijd door Barkme
ijer Stroobos B.V. afgebouwd, want de
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tewaterlating vond 3 weken terug, op 19 
juni plaats.
Bij de proefvaart bereikte de tanker, type 
III, gebouwd onder toezicht van Bureau 
Veritas en de Nederlandse Scheepvaart 
Inspectie, leeg een snelheid van 21 km en 
geladen werd circa 18 km gemeten.
Deze binnenvaarttanker van 1050 ton en 
met een kruiplijn van 6 meter, beschikt 
over 12 ladingtanks en is in het bijzonder 
geschikt voor het bevoorraden van de klei
nere depots en kan gelijktijdig verschillen
de produkten vervoeren.

n l^ H  Verkochte 
■ M i  schepen

Van O m m eren  verkoopt 5 schepen
Van Ommeren (transport, tankopslag en 
handel) gaat vijf schepen naar het buiten
land verkopen, drie bulkcarriers en twee 
zware-ladingschepen. De schepen gaan va
ren onder Antilliaanse vlag met Neder
landse officieren. De transactie is noodza
kelijk om de relatief hoge exploitatiekos
ten van de Nederlandse vlag terug te 
dringen.
De verkochte schepen zijn: ’M oor
drecht’, 44.700 dw t ( 1979); ’M ijdrecht’, 
44.600 d w t : 1978); ’Loosdrecht', 36.000 
dwt (1978); Doek Express i I en Doek 
Express 12 (1979).

Diversen

Vissersvloot m oet kw art inkrim pen
Minister Braks (Landbouw en Visserij) 
heeft een aantal maatregelen aangekon- 
digd die, naast de getroffen maatregelen, 
moeten leiden to t verkleining van de Ne
derlandse vissersvloot.
Ter sanering van de ko tte rv loo t heeft het 
kabinet voor het komende jaar 15 miljoen 
gulden aan het ontwikkelings- en sane- 
ringsfonds toegevoegd. Daarbij komt 15 
miljoen uit EG-bijdragen. Het ligt in de 
bedoeling de komende jaren 160.000 PK 
aan motorvermogen aan de ko tte rv loo t te 
onttrekken.
De minister wees de Kamer, tijdens het 
debat over de visfraude, op de onstuimige 
groei van de kottervloot, die in 1987 is 
uitgemond in een motorvermogen van
565.000 PK, verdeeld over 605 schepen. 
'Een uit zijn krachten gegroeide vloot, die 
in geen enkele verhouding staat to t de 
toegekende vangstquota.’ Er zijn op dit 
ogenblik elf schepen besteld met een mo
torvermogen beneden 2.000 PK en 25 met 
een motorvermogen dat daarboven ligt. 
Met de beschikbare 30 miljoen gulden 
denkt de minister een beperking vap het

motorvermogen met 25 procent to t stand 
te brengen. De overblijvende 400.000 PK 
voldoet aan een redelijke capaciteit, aldus 
de minister. Het welslagen van de sanering 
zal overigens afhangen van de vrijwillige 
medewerking van de ondernemers in de 
visserij. Gevoegd bij de in te stellen veil
plicht -  waartoe Braks op korte term ijn 
een voorstel zal doen -  en de beperking 
van het motorvermogen to t 2.000 PK, 
zullen de ondernemers als het ware w or
den gedwongen schepen uit de vaart te 
nemen. De afschaffing van de WIR-premies 
op vissersschepen zal ook een duit in de bus 
doen.
De minister verduidelijkte op verzoek van 
PvdA-woordvoerder Pronk zijn plannen 
met betrekking to t de sanering van de 
kottervloot. De overheid wil voor het uit 
de vaart nemen van I bruto-registerton, 
overeenkomend met 6 a 7 PK’s, de vissers 
600 gulden bieden. Met de beschikbare 30 
miljoen gulden komt dat neer op het u it de 
vaart nemen van ongeveer 50.000 PK.
De 30 miljoen gulden is dus slechts bedoeld 
om in 1987 de saneringsoperatie op te 
starten, aldus de minister. Om de beoogde
160.000 PK te bereiken, is 60 miljoen 
gulden meer nodig. Een goed deel daarvan 
zal afkomstig zijn uit EG-fondsen, op het 
resterende deel wilde de minister niet 
vooruitlopen. Daarvoor is overleg nodig 
met de minister van Financiën omdat het 
om voorfinanciering gaat.

ED 26-6-'87

Sam enw erking tussen Mitsubishi 
en SWDiesel
De volledige dochteronderneming van 
Mitsubishi Heavy Industries Ltd., MHI- 
Samofa Diesel B.V. te Harderwijk, en 
Stork-W erkspoor Diesel B.V. te Zwolle 
hebben besloten to t samenwerking op het 
gebied van verkoop en onderhoud van 
dieselmotoren.
Onlangs werd in Zwolle de samenwer
kingsovereenkomst getekend tussen bei
de ondernemingen, waarbij aan Stork- 
Werkspoor Diesel rechten zijn verleend 
voor de marketing, verkoop, installatie en 
onderhoud van een aantal typen dieselmo
toren, zoals die door MHI in Japan worden 
gebouwd. De overeenkomst voorziet in 
verkooprechten van SWDiesel voor een 
deel van de Europese markt ten behoeve 
van industrie en scheepvaart.
In sommige landen zal SWDiesel een aan
vulling zijn op bestaande MHI verkoopka- 
nalen, te rw ijl in een aantal landen SWDie
sel de voorkeurs-verkooprechten zijn ver
leend. De basis van de samenwerking is 
gelegen in de gezamenlijke interesse om de 
positie in de Europese markt voor diesel
motoren te versterken. De typen diesel
motoren, welke onderwerp zijn van deze 
overeenkomst, zijn voornamelijk comple
mentair aan de onderzijde van het m oto
renprogramma van SWDiesel.
Deze samenwerking is de eerste stap in het

proces van een verdergaande intensieve 
samenwerking tussen Mitsubishi Heavy In
dustries en Stork-W erkspoor Diesel.

De Nederlandse Zeescheepvaart 
in 1986
De daling van de olieprijs en de koersont
wikkeling van de dollar drukte een belang
rijk  stempel op de ontwikkelingen in de 
zeescheepvaart in 1986. De matige groei 
van het wereldzeevervoer was onvol
doende om de bestaande overcapaciteit 
aansprekend te verminderen.
Deze ontwikkelingen zorgden voor lagere 
vrachtinkomsten in vrijwel alle deelmark
ten. De resultaten van de door de rederijen 
doorgevoerde specialisatie, modernise
ring van de vloot en rationalisering van de 
bedrijfsvoering, zowel aan boord als aan de 
wal, bleken ontoereikend om het negatie
ve effect van deze ontwikkelingen op kor
te termijn op te vangen.
De internationale concurrentiepositie van 
de Nederlandse scheepvaartondernemin- 
gen verslechterde in het afgelopen jaar niet 
alleen ten opzichte van concurrenten uit 
de goedkope vlag landen, maar ook ten 
opzichte van de rederijen uit ons omrin
gende maritieme landen. In de meeste van 
deze landen werden door de overheden 
mogelijkheden geschapen voor verlaging 
van de exploitatiekosten. Ook de waarde
vermeerdering van de gulden betekende 
een extra handicap in de internationale 
concurrentiestrijd.
W il Nederland in de toekomst als maritie
me natie een rol blijven spelen dan zullen 
door de Nederlandse overheid, in navol
ging van de ons omringende landen, doel
treffende maatregelen moeten worden 
genomen, aldus de heer M. A. Busker, 
Voorzitter van de Koninklijke Nederland
se Redersvereniging, in het voorwoord 
van het jaarverslag over 1986.
In een begeleidend schrijven verwijst de 
Voorz itte r van de KNRV naar de discussie 
in de Tweede Kamer op 18 mei j.l. over de 
beleidsnota ’Wel varen onder Nederland
se vlag' van de Minister van Verkeer en 
Waterstaat. Deze discussie heeft mogelijk
heden geopend voor een oplossing van de 
problematiek van de bemanningskosten. In 
een tweetal moties is door Leden van de 
Tweede Kamer gevraagd om te komen to t 
uitbreiding van de mogelijkheden voor het 
varen met buitenlandse bemanningen en 
to t fiscale maatregelen voor zeevarenden 
te r verbetering van de concurrentiepo
sitie.
Daarnaast is door de Minister van Verkeer 
en Waterstaat voorgesteld — overeen
komstig de wens van de reders -  om de 
Investeringspremie Zeescheepvaart (IPZ) 
tijdelijk te verhogen, d it mede gezien het 
belang voor de Nederlandse scheeps- 
bouw-industrie.
De KNRV hoopt dat er op korte term ijn 
concrete maatregelen zullen komen, die 
gedragen worden door alle betrokken par-
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tijen. Alleen dan zal de Nederlandse zee
scheepvaart in de komende jaren de posi
tieve mogelijkheden kunnen benutten die 
in de scheepvaarc worden verwacht.
In het KNRV-jaarverslag w ord t verder 
aandacht besteed aan de scheepvaartpoli- 
tiek, in het bijzonder aan de belangrijke 
ontwikkeling binnen de Europese Ge
meenschap, waar op 16 december 1986 
een viertal verordeningen door de trans- 
portministers werd aanvaard.
O ok de belangrijke wijziging van de oude 
W et op de Zeevaartdiploma’s u it 1935 
krijg t aandacht, evenals de ontwikkelingen 
op het gebied van zeevaartopleidingen, 
maritiem onderzoek en communicatie. 
Tot slot w ordt in het jaarverslag gepleit 
voor effectieve mogelijkheden in de ha
vens voor de afgifte door schepen van 
chemische afvalstoffen. De huidige situatie 
is schadelijk voor het maritieme milieu.

IA C S Annual Council Meeting
A t their recent Meeting the International 
Association o f Classification Societies 
(IACS) Council took a number o f impor
tant decisions which w ill contribute to  
keeping the rules o f the Member Societies 
abreast of the developments and which will 
help improving the safety at sea.
As supplementation to  recent IACS deci
sions, concerning respective provisions in 
the construction rules and survey provi
sions, the Council passed a Guidance to  
Owners entitled ’Fire Prevention in 
Machinery Spaces o f Ships in Service’.
The W orking Party on Fire Protection 
again produced a number o f provisions, 
which were adopted by Council fo r uni
form  application o f the requirements of 
Chapter 11-2 o f the SOLAS Convention. 
The unified rule requirements fo r Drilling 
Units were revised in parts, while other 
parts are still under consideration taking 
due regard to  the parallel w ork within (MO 
regarding revision o f the MODU Code. 
Council also approved guidelines covering 
Manufacturers’ Quality Assurance Systems 
fo r Welding consumables.
The use o f plastic materials fo r pipings on 
board ships has gained significance. W ork 
performed by IACS since some time has 
now come to  a stage, where a special group 
was created by Council to  establish a com
posite list o f areas fo r its application includ
ing mechanical and fire endurance prop
erties required.
The Meeting o f the Council was held at the 
Head Office o f Germanischer Lloyd in 
Hamburg on 19th and 20th o f May, 1986 
under the Chairmanship o f Mr. R. Mau, 
Member of the Executive Board o f Germa
nischer Lloyd.
Mr. Y. Sasamura, D irector o f the Maritime 
Safety Division o f the IMO attended the 
Meeting as Observer. He was in accord 
w ith  the IACS Council in stating that the 
mutual cooperation is vital to  the Marine 
Industry. Consequently Council stressed

that the high level o f intensity of the rela
tion between the tw o  organizations should 
be maintained.
Council stated its organizational support 
to  the voluntary introduction o f an IMO 
identification number system for all ships, 
as soon as respective decisions were taken 
by the Governments concerned.
The development of contacts between 
IACS and the organization o f European 
states administering the Memorandum of 
Understanding on Port State Controls 
were considered and the positive response 
to  this initiative from IACS was appreci
ated.
The Council noted w ith  concern the con
tinued and largely non-specific criticism in 
the news media regarding the w ork of the 
Societies. The Council investigated a selec
tion of this criticism and found it to  be 
largely unfounded as far as its Members 
were concerned. However, the Council 
emphasized that IACS Members must 
accept valid and constructive criticism of 
its operations and strive to  improve the 
technical quality o f its services to  the 
Marine Industry despite the prevailing eco
nomic pressures.

Anti-Fouling
and Corrosion Suppression
The Cathelco Anti-Fouling and Corrosion 
Suppression System has been chosen to  
protect tw o  new offshore platforms con
structed at the Van der Giessen shipyard 
fo r Smit Tak.
Both platforms will be installed whith 24 
anodes positioned in the strainer boxes, 
automatically controlled by a central con
tro l panel. These w ill give total protection 
to  all the seawater lines including engine 
cooling systems, fire pumps and desalina
tion equipment.
Based on the electrolytic principle using 
anodes o f copper and aluminium fed w ith 
an electrical current, the Cathelco system 
has a twofold action. The copper irons 
prevent the formation o f marine growth 
and the aluminium ions create a corrosion 
resistant layer on the internal surfaces of 
pipework.
Major benefits o f the System are the ease of 
installation, minimal maintenance in opera
tion and freedom from the problems of 
overdosage and possible contamination 
associated w ith  the more traditional types 
o f chlorine injection system.
Installations o f the system now total over 
400 on a world wide basis and include 
vessels ranging from  cruise ships and naval 
vessels to  oil tankers and fishing craft. 
The system is available through an in
ternational network of distributors who 
can provide immediate advice on specific 
application.
More information from: Materiaal meting- 
en Wilson W alton International Trading 
BV, P.O. Box 110, 3330 CC Zwijndrecht 
tel. 078-102722.

Schade aan de W alrus m axim aal 
ƒ 225 m iljoen
De brandschade aan de Walrus onderzee
boot bedraagt maximaal 225 miljoen gul
den. De precieze oorzaak van de brand -  
op 14 augustus 1986 -  op deze onderzee
boot in aanbouw is niet achterhaald. De 
onderzeeboot kan echter geheel worden 
hersteld. Deze conclusies staan in twee 
rapporten over de schade en de oorzaak 
van de brand die naar de Tweede Kamer 
zijn gestuurd.
Staatssecretaris Van Houwelingen (Defen
sie) zei op een persconferentie in Den 
Haag het te betreuren dat de exacte o o r
zaak niet is gevonden. Het rapport spreekt 
van slechts drie mogelijke oorzaken voor 
de brand. Kortsluiting o f oververhitting in 
de tijdelijk aan boord geïnstalleerde elek
trische werkverlichtingsinstallatie, of las- 
werkzaamheden aan de onderkant van het 
dek van de ruimte waar de brand vermoe
delijk is ontstaan, worden als meest waar
schijnlijke oorzaken aangemerkt. Onacht
zaamheid bij roken aan boord is ook een 
mogelijkheid, maar volgens de commissie 
het minst waarschijnlijk.
U it het rapport b lijk t verder dat de veilig
heidsmaatregelen bij de RDM relatief vol
doende waren, maar op een aantal punten 
verbetering behoeven. Een aantal aanbe
velingenvan de commissies over brandpre
ventie en brandbestrijding op de w e rf is 
daarom inmiddels uitgevoerd.

ED. 3-7-’87

Dagblad Scheepvaart stopt
Dagblad Scheepvaart houdt per I oktober 
op te bestaan: de krant gaat per die datum 
over in een nieuw te vormen scheepvaart
en transportkrant. De verschijningsfre
quentie zal daarbij niet meer dagelijks zijn, 
maar drie maal per week. Het nieuwe blad, 
'Transport’ krijg t twee aandeelhouders, 
DS-uitgever W yt & Zonen en Sijthoff Pers 
BV in Rijswijk. Deze laatste is uitgever van 
de Vervoerskrant en zal ook d it blad per I 
oktober opheffen. Het nieuwe blad gaat 
zich primair op de verladers richten.
Het krijg t het u iterlijk van een kranten gaat 
zich concentreren op wegvervoer, rail- 
transport, vervoer per pijpleiding, lucht
vaart, binnenvaart en zeevervoer.

DS. IO-7-’87

Frankrijk  m oet steun w erven  
verm inderen
De Europese Commissie heeft Frankrijk 
opgedragen de staatssteun aan een van de 
Franse werven te verminderen. Frankrijk 
had een hogere steun gegeven dan volgens 
EG-regels toegestaan is waardoor de w erf 
de order voor een veerboot kon ver
werven.
Volgens de regels van de EG kan de Euro
pese Commissie regeringen dwingen het 
subsidiebedrag terug te dringen naar het 
laagst geboden subsidiebedrag. Tenminste 
als er alleen landen van de EG dingen naar
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een order. Zowel Frankrijk als G root- 
Brittannië hadden meer steun geboden dan 
Nederland. De order ging uiteindelijk naar 
een Franse werf.
Volgens de Europese Commissie moeten 
de Europese werven pogen te concurre
ren met scheepswerven uit Zuidoost Azië 
in plaats van biedingsslagen binnen de EG 
uit te voeren.
Het is goed mogelijk dat de Franse w erf de 
order houdt, maar dat betekent wel dat ze 
minder staatssteun voor de order krijgt. 
De Nederlandse regering had Van der 
Giessen-de Noord een bedrag van veer
tien procent van de bouwsom geboden als 
ze de order zou krijgen. De Franse w erf 
had 34 procent aangeboden gekregen. 
Daarnaast heeft de Europese Commissie in 
dezelfde vergadering besloten om 350 mil
joen Ecu (ruim 800 miljoen gulden) to t 
1990 te reserveren voor het modernise
ren van scheepswerven en voor sociale 
regelingen voor werknemers van scheeps
werven die hun baan zijn kwijtgeraakt. Als 
eerste zouden werven in Spanje en Portu
gal voor modernisering in aanmerking ko
men. Het plan moet nog wel worden goed
gekeurd door de ministers van Economi
sche Zaken van de lidstaten.

ED. 20-7-’87.

Al 8 mln deadweight to ta l loss 
in ’tankeroorlog’
Sinds het begin van de Golfoorlog tussen 
Iran en Irak is al acht miljoen ton draagver
mogen verloren gegaan. Daarnaast is nog 
eens 34 miljoen ton beschadigd geraakt 
door aanvallen van de oorlogvoerende 
landen.
Deze cijfers zijn verzameld door de Britse 
Scheepvaartraad, Lloyd’s Maritime Intelli- 
gence en de International Association of 
Independent Tanker Owners (Intertan- 
ko). De strijdende partijen zijn vrijwel di
rect na het uitbreken van de oorlog in 
september begonnen eikaars schepen aan 
te vallen, maar de 'tankeroorlog’ barstte 
pas in alle hevigheid los in februari 1984 
toen Irak een aanval deed op het eiland 
Kharg, trans belangrijkste olielaadhaven. 
Volgens de gecombineerde statistieken 
van de drie organisaties zijn er sinds mei 
1981 ruim 330 koopvaardijschepen aange
vallen. Honderddertien schepen, waaron
der veel suppliers, raakten tota l loss. De 
belangrijkste 'doelgroep’, tankers, omvat
te slechts 41 stuks. De tankeroorlog heeft 
to t dusverre aan tweehonderd zeevaren
den het leven gekost, te rw ijl er een even 
groot aantal gewond is geraakt. Via de 
verzekeringsmarkt van Lloyd’s o f London 
is inmiddels meer dan een miljard dollar 
uitgekeerd aan gedupeerde scheepseige
naren. In reactie daarop zijn de verzeke
ringspremies opgelopen to t ongekende 
hoogten.
Van een aantal tankers is bekend dat ze 
twee of meer keer getroffen zijn. De Iraan- 
se 'Dena' valt de twijfelachtige eer te beurt

in d it opzicht recordhouder te zijn. Het 
schip werd vijfmaal getroffen, de laatste 
keer op I juli door een Exocetraket waar
bij het in brand vloog.

DS 15-7-’87

C ontrole havenstaten op schepen 
blijkt in toenem ende m ate  effectief
De 14 scheepvaartinspecties die in interna
tionaal verband de havenstaatcontrole 
verrichten, voeren jaarlijks meer controle 
uit. Maar de gebreken die daarbij ontdekt 
worden blijken relatief steeds minder ern
stig te zijn, zodat het totaal aantal op- of 
aangehouden schepen in de regio van de 14 
landen daalde. D it lijk t te wijzen op een 
toenemende effectiviteit van de haven
staatcontrole, waardoor het aantal zoge
naamde ’substandard’ schepen dat de 14 
landen bezoekt, afneemt. D it staat in het 
zojuist verschenen Jaarverslag 1985-1986 
van het Secretariaat van het Memorandum 
van Overeenstemming (MOU) inzake Ha
venstaatcontrole.
Deze samenwerkingsovereenkomst, van 
kracht sinds I juli 1982, tussen l4W esteu- 
ropese landen, richt zich op het controle
ren van de naleving van bepaalde internati
onale verdragen op het gebied van veilig
heid op zee, voorkoming van vervuiling 
door schepen en goede leef- en werkom
standigheden voor zeelieden. De veertien 
landen die deelnemen zijn: België, Bonds
republiek Duitsland, Denemarken, Fin
land, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, 
Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje, 
Verenigd Koninkrijk en Zweden.

Scheepvaartinspectie 
In Nederland worden de controles uitge
voerd door ambtenaren van de Scheep
vaartinspectie. Zij hebben een tweeledige 
taak. Zij inspecteren de schepen die onder 
Nederlandse vlag varen, en zij leveren hun 
internationaal overeengekomen aandeel in 
de controle op buitenlandse schepen die 
Nederlandse havens aandoen. 
leder MOU-land streeft naar een jaarlijks 
inspectiepercentage van 25 van de indivi
duele buitenlandse koopvaardijschepen 
die de havens van dat land over een periode 
van 12 maanden binnenlopen.
Voor Nederland betekent dat een aandeel 
van zo’n 2000 inspecties per jaar. De in- 
spectieresultaten worden door ieder 
MOU-land doorgegeven aan het centrale 
computercentrum te Saint-Malo in Frank
rijk. Daar worden gegevens verwerkt en 
via deze 'opslagbank' kan iedere inspecteur 
controleren wanneer een schip voor het 
laatst werd geïnspecteerd en kan hij zijn 
inspectiegegevens doorgeven.
In 1986 werden op basis van havenstaat
controle 11740 inspecties uitgevoerd in de 
14 landen op 8721 individuele schepetiyan 
116 vlagstaten. D it betekent dat circa 75% 
van de schepen in de Europese wateren 
werd gecontroleerd.

Inspectieresultaten
In Nederland zijn in 1986 van de ongeveer 
7050 in Nederlandse havens binnengelo
pen schepen 2049 schepen op basis van 
havenstaatcontrole geïnspecteerd. Van 
deze 2049 door Nederlandse inspecteurs 
geïnspecteerde schepen werd 2,5% (49 
schepen) op- o f aangehouden wegens ern
stige tekortkomingen. De Nederlandse in
specteurs hebben daarmee het streefgetal 
voor Nederland van 2000 inspecties 
gehaald.
Van de 569 Nederlandse schepen die in de 
havens van de 13 andere MOU-partners 
werden geïnspecteerd, werd minder dan 
2% ( 11 schepen) op- o f aangehouden.

Samenwerking derde landen
U it het jaarverslag blijkt dat tevens een
basis werd gelegd voor samenwerking met
de kustwacht van de Verenigde Staten en
Canada.
Uitwisseling van informatie en inspectie
gegevens met deze landen kan een goede 
stap zijn op weg naar een brede controle 
op de naleving van internationale conven- 
tie-bepalingen met als resultaat dat onveili
ge schepen, vervuiling en slechte arbeids
omstandigheden voor opvarenden meer 
en meer to t een uitzondering gaan 
behoren.

St C rt 20-7-’87

Am erican Bureau 
of Shipping 125 years
ABS began w ith  a different name in 18 6 2 -  
The American Shipmasters' Association -  
w ith a purpose of promoting a high degree 
o f efficiency and character among the mas
ters and officers o f maritime vessels to  
maintain the safety o f life and property at 
sea. The Association soon adopted a sys
tem for surveying, rating and registering 
vessels. Its ’Rules fo r the Surveying and 
Classing o f Wooden Vessels’ were pub
lished in 1870, and similar Rules fo r Iron, 
then Steel Vessels followed. W ith  total 
emphasis eventually placed on the qual
ifications o f the ship, in November 1898, 
the organization changed its name to  
American Bureau o f Shipping, o r 'ABS’ as 
yet known worldwide. Safety o f life and 
property at sea remain the main purpose.

V A K A N T IE S L U IT IN G
In verband m e t vakantie zal het 
Algem een secretariaat tevens Re
dactiesecretariaat van d it blad ge
sloten zijn van 24 t /m  28 augustus 
1987.
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A NEDERLANDSE VERENIGING 
%  VAN TECHNICI OP 
SCHEEPVAARTGEBIED
(Netherlands Society of Marine Technologists)

VERENIG/NGSNIEUWS

PR IJSU ITR EIK ING EN
In de afgelopen maanden vonden weer vele 
diploma-uitreikingen plaats bij het Hoger 
Beroeps Onderwijs en werden dus ook 
weer afstudeerprijzen uitgereikt voor de 
beste scripties op het gebied van de Mari
tieme Techniek.

R otterdam
Op 19 juni vond bij de Hogere School voor 
Scheepswerktuigkundigen de prijsuitrei
king plaats door de voorz itte r van de afde
ling ’Rotterdam’ Prof. Ir. S. Hengst. De 
prijs werd gedeeld door twee jonge 
scheepswerktuigkundigen namelijk door 
een junior lid van onze Vereniging, ƒ C. L  
Frumau voor zijn afstudeerverslag over 
een ’Simulatie computer’ en M. Prot voor 
zijn verslag over 'Automatisering van Logi
ca to t U itvoer’.

Vlissingen
Op 20 juni reikte de voorz itter van de 
afdeling 'Zeeland’ J. G. Burlage bij het Mari
tiem Instituut ’De Ruyter’ te Vlissingen een 
prijs uit. O ok daar werd de prijs gedeeld en 
wel door ons junior lid F. H. H. van der Vegt 
voor zijn afstudeerverslag over 'Asgenera
toren aangedreven met variabel toerental’ 
en F, van der Waal voor zijn verslag over 
’Besturings- en meettechniek van een af- 
zink-/ontballastsysteem’. Beiden behaal
den het diploma voor Scheepswerktuig- 
kundige.

Terschelling
Eveneens op 20 juni vond de prijsuitreiking 
plaats bij de Hogere Zeevaartschool ’W il
lem Barentsz' te Terschelling. O ok daar 
waren het twee pas afgestudeerde 
SWTK’n die de prijs deelden, namelijk C. J. 
Verwoerd  voor een scriptie over ’De ver
brandingsruimte’ en P. L  van Keekenvoor 
zijn verslag over ’Torsietrillingsproble- 
men’. De prijsuitreiking werd verricht 
door de vice-voorzitter van de afdeling 
’Groningen', de heer D. Barkmeijer.

U trecht
De voorzitter van het Hoofdbestuur, Ing.
C. W . van Cappellen, verrichtte d it jaar de 
prijsuitreiking op 24 juni bij het Gemeente
lijk Instituut voor Hoger Technisch en 
Nautisch Onderwijs te Utrecht. De prijs
winnaar aldaar was de pas afgestudeerde 
SWTK J. W. van Duuren voor zijn afstu
deerverslag over ’Cilindervoeringslijtage’.

H aarlem
Bij de afdeling Scheepsbouwkunde van de 
HTS te Haarlem vond op 26 juni de diplo- 
ma-uitreiking plaats. Twee junior leden van 
onze Vereniging ontvingen daar bij het 
behalen van hun ingenieursdiploma elk een 
prijs uit handen van de voorz itte r van de 
afdeling ’Amsterdam’ Ir. O. R. Metzlar. M. 
A. C. H. Peters voor een scriptie over 
’Computer ondersteund scheepsvormge- 
nereren’ en }. Zeeman voor zijn verslag 
over 'Visserijprestatie-vermindering door 
de 12 meter grens bij de boomkorvisserij’.

Am sterdam
O ok op 26 juni vond de diploma-uitreiking 
plaats bij het Instituut voor Hoger Tech
nisch en Nautisch Onderwijs Amsterdam’. 
De vice-voorzitter van het Hoofdbestuur 
Ir. J. Tjebbes verrichtte daar de prijsuitrei
king aan twee pas afgestudeerde inge
nieurs van de afdeling Algemene Operatio
nele Technologie nam elijk,/ de Caluwé en 
M. J. van Houten. Zij schreven een afstu
deerverslag over ’De regeling van een 
zuiger-luchtcompressor’.

Den H elder
De derde prijsuitreiking op 26 juni werd 
verricht door de Algemeen secretaris P. A. 
Luikenaar bij het Nautisch Technisch Col
lege ’Noorder Haaks’ te Den Helder. Ook 
daar werd de prijs verdeeld onder twee 
afgestudeerden en viel weer een junior lid 
in de prijzen namelijk M. M. Pot uit de 
afdeling Scheepswerktuigkunde, die een 
verslag schreef over 'De problematiek van 
Dieselbrandstofonderzoek in het bijzon
der in relatie met de ontsteking en ver

branding*. Het andere deel van de prijs ging 
naar F. P. de Lange uit de afdeling Petro
leum en Gas Technologie, voor zijn scriptie 
over 'Rig automation’.

D ordrecht
Bij de HTS Dordrecht werden op 2 juli 
twee prijzen uitgereikt door ir. M. J. J. van 
der Wal, vice-voorzitter van de afdeling 
’Rotterdam' aan twee pas afgestudeerde 
ingenieurs. Eén prijs ging naar ƒ H. T van Os 
u it de afdeling Scheepsbouwkunde, voor 
zijn afstudeerverslag over ’Sterkte- en tr il-  
lingsanalyse van straalbuizen’. De andere 
prijs ging naar A. van Andel uit de afdeling 
Werktuigbouwkunde voor zijn scriptie 
over ’Een brandingsbaggerwerktuig'.

Delfzijl
Tenslotte vond op 7 juli de diploma-uitrei
king plaats bij de Noordelijke Academie 
voor Scheepvaart en Techniek ’Abel Tas
man’ te Delfzijl. De prijs voor de beste 
afstudeerscriptie ging daar naar ƒ Dorgelo  
u it de afdeling Algemene Operationele 
Technologie, voor zijn afstudeerverslag 
over ’De werking en toepassingen van 
Lasers'. Hij ontving zijn prijs uit handen van 
het Hoofdbestuurslid Ing. H. Bitter.
Bij alle diploma-uitreikingen bleek weer de 
waardering van de afstudeerders en de 
schoolleiding voor het initiatief van onze 
Vereniging voor het beschikbaar stellen 
van prijzen voor de beste afstudeerversla
gen (die tenminste met het cijfer 9 gewaar
deerd moeten zijn!) van jonge mensen die 
hun HBO diploma behaalden. De bekroon
de scripties getuigden van gedegen werk, 
zowel theoretisch als praktisch op het ge
bied van de Maritieme Techniek o f Tech
nieken die toepasbaar zijn in het Maritieme 
gebied

P. A. L.

IN MEMORIAM

A . van Baaren
Op 2 juli overleed te Capelle aan den Ijssel 
de heer A. van Baaren, D irecteur van 
Grootenhuis Staalpreservering B.V. te 
Rotterdam. De heer Van Baaren was ruim 
13 jaar lid van onze vereniging.

PERSONALIA

D irecteur H oek Loos
De directeur van de Noordelijke O ntw ik- 
kelings Maatschappij (NO M), Ir. H. A. W is
man, w ord t met ingang van I oktober 
voorzitter van de directie van Hoek Loos 
in Schiedam.
Na het overlijden van de directeur W . A. 
Hoek van de N.V. W . A. Hoek’s Machine- 
en Zuurstoffabriek heeft de voorz itte r van 
de Raad van Commissarissen, R. Wijkstra, 
ad-interim als voorz itte r van de directie 
gefunctioneerd.

E. D. 14-7-’87
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