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TIJDSCHRIFT VOOR

MARITIEME'EN OFFSHORETECHNIEK
SCHIP EN WERF

ROTTERDAM MARITIEM
Rotterdam is nog steeds de grootste haven 
van de wereld, maar moet zich er wèl op 
instellen dat het groeitempo van de over
slag in het zeegoederenverkeer een lager 
groeicijfer laat zien dan voorheen en in 
bepaalde sectoren zelfs minder wordt. Het 
is echter mogelijk d it te compenseren 
door het gebruik van geavanceerde tech
nieken, verbetering van de kwaliteit van de 
dienstverlening en een betere motivatie 
van de werknemers. Deze woorden vorm 
den zo ongeveer de kwintessen van de 
jaarrede van voorz itte r j. S. C. Schoufour 
van de SVZ te Rotterdam, de werkgevers
organisatie voor de haven.
In het jaarverslag 1986 constateert hij, dat 
er in dat jaar goede en slechte zaken waren. 
De overslag is wat gegroeid, maar als men 
deze groei van 6 miljoen ton evalueert zijn 
er wèl enkele kanttekeningen bij te plaat
sen. De olie-overslag toonde de grootste 
toename. Schoufour noemt d it op zichzelf 
wel een verheugende zaak, die laat zien dat 
Rotterdams gevestigde reputatie op dit 
gebied nog steeds groeit. Maar nog ver
heugender is het geloof van de grote olie
maatschappijen in Rotterdam door de gi
gantische investeringen die zij hier plegen. 
Zij tonen hiermee aan, dat Rotterdam voor 
hen hèt distributie- en produktiecentrum 
is.
Een tweede belangrijke toename betrof de 
kolensector. D it was een ontwikkeling die 
in de verwachting lag en die -  naar het zich 
laat aanzien -  zich nog verder in gunstige 
zin zal voortzetten. Tenslotte heeft ook 
nog het container en ro ll-on/ro ll-o ff ver
keer een toeneming laten zien, ofschoon 
deze aan het eind van het jaar overscha- 
duwd werd door het faillissement van de 
Amerikaanse rederij United States Lines, 
waarmee voor de Rotterdamse haven een 
verlies gepaard ging van een gigantisch 
containerpakket dat door ECT werd be
handeld.
Als schaduwkanten in 1986 noemde 
Schoufour de afnemende ertsoverslag en 
de verslechterende situatie op de wereld- 
staalmarkt. H ier is een duidelijke samen
hang bemerkbaar. De staalindustrie zal ook 
in 1987 weer met ongeveer 10 pet teruglo
pen. Zoals reeds werd verwacht zette de 
daling van de overslag van granen en deriva
ten zich verder door als gevolg van de EG-

landbouwpolitiek, te rw ijl bij het stukgoed 
zelfs sprake was van een sterke daling. In de 
kunstmestindustrie w ord t een moorden
de concurrentie gevoerd.
Schoufour legde er de nadruk op dat als het 
de klanten van de haven slecht gaat, d it 
uiteraard een terugslag op de aan- en af
voer van lading heeft. Als men daar dan nog 
de grote concurrentie bij voegt die er 
tussen de Westeuropese zeehavens be
staat en de nog steeds groeiende overslag- 
capaciteit, dan is er bepaald geen sprake 
van een situatie om over te juichen.
Die toenemende overslagcapaciteit vorm 
de ook een punt in zijn jaarrede. Het gevolg 
daarvan is dat iedereen aan dezelfde lading- 
pakketten zit te trekken en de tarieven 
daardoor onaanvaardbaar laag worden, zo
dat er niets meer te verdienen valt. Die 
overcapaciteit moet volgens Schoufour in 
de oudere havens worden afgebouwd. Er is 
overleg met de nabuurhavens, in het bij
zonder met Antwerpen, om elkaar, zon
der uiteraard de concurrentie uit te ban
nen, niet met prijsslagen af te maken. Het 
begrip, dat men alléén kan overleven als de 
klanten de grootst mogelijke service 
w ord t geboden tegen een zo laag mogelij
ke prijs en als men innovatief en betrouw
baar is, is nog niet overal voldoende door
gedrongen. Het is een duidelijke zaak dat 
een verdere groei van de overslagcapaci
te it op de duur alleen maar to t grote 
decepties en verliezen kan leiden. 
Overigens is de Rotterdamse haven gebaat 
bij optimale verbindingen met het achter
land, omdat het gros van de in Rotterdam 
inkomend overgeslagen lading voor dat 
achterland, in casu het Ruhrgebied, be
stemd is. Het stemt daarom in Rotterdam 
to t voldoening dat de proefnemingen met 
de zesbaksduwvaart zeer positief zijn ver
lopen. Om deze reden zijn snelle en verder 
gaande beslissingen van Den Haag dan ook 
dringend gewenst. De gesprekken met NS 
en de Deutsche Bundesbahn over een be
te r gebruik van de railmogelijkheden naar 
het Europese achterland verlopen in een 
goede, zakelijke sfeer. O ok hier heeft de 
haven groot belang bij.
Teleurstellend voor Rotterdam zijn echter 
de ontwikkelingen rond het geplande goe
derendistributiecentrum Albrandswaard. 
De daarin ontstane vertraging is daarom zo
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bedroevend, aldus Schoufour, omdat er 
belangrijke kansen op verdere ontplooiing 
van bestaande en vestiging van nieuwe be
drijven in deze sector mogelijk zijn die nu 
blijven liggen. De kans bestaat zelfs dat zij 
naar elders dreigen te verdwijnen. Schou
four heeft het grootste gelijk van de we
reld. Het w ord t inderdaad de hoogste tijd 
dat er na jaren van traineren iemand eens 
de knuppel in het hoenderhok gooit. De 
molens waar deze zaak nauw mee te maken 
heeft malen echter langzaam, té langzaam 
voor een haven met het initiatief en de 
energie van Rotterdam. En als straks zal 
blijken dat deze trage gang van zaken er de 
oorzaak van is geweest dat Rotterdam 
kostbare mogelijkheden gemist heeft, dan 
ligt, zoals het spreekwoord zegt, de dader 
op het kerkhof.

H e t G em eente lijk  H avenbedrijf
Een tweede jaarverslag dat op de haven 
betrekking heeft is dat van Havenbedrijf 
der Gemeente Rotterdam (HGR). De di
rectie herinnert er aan dat in 1986 de 
voorbereidingen zijn getroffen voor de 
verzelfstandiging en de integratie van de 
loodsdiensten en wat daarmee annex is. 
Maar ook op andere terreinen dan het 
nautische zijn er ontwikkelingen, die in 
1986 de vraag deden rijzen, o f het Haven
bedrijf niet als geheel zelfstandiger en op 
grotere afstand van het gemeentebestuur 
zou moeten opereren. Veel wijst er op, zo 
w ordt gezegd, dat de huidige constellatie 
niet meer helemaal voldoet aan de eisen die 
maatschappij en markt aan het Havenbe
drijf stellen. Daar kan men inkomen, u iter
aard. Het HGR is een commercieel bedrijf 
dat zonder bureaucratische vertragingen 
moet kunnen werken. Deze dagen werd 
echter bekend dat het HGR onafhankelij
ker dan voorheen van de gemeente mag 
gaan opereren, dat w il zeggen over allerlei 
praktijkzaken zelfstandig mag gaan beslis
sen, mits binnen een vastgesteld strategie
plan, de vinger in de pap die de gemeentelij
ke overheid wenst te behouden. Privatise
ring o f verzelfstandiging -  zoals het reeds 
eerder door de gemeente en het Havenbe
drijf zelf genoemd werd -  w ord t niet meer 
overwogen, zo heet het, en van een verder 
gaande onafhankelijkheid dan nu is toege
kend zal dan ook geen sprake meer zijn. 
Het b lijft dus de vraag o f deze grotere 
onafhankelijkheid veel om het lijf heeft. De 
toekomst zal het uitwijzen.

Even rechtzetten
In ons vorige artikel (in nr 17 van 2 1 aug.) is 
een fout geslopen. Daar stond in dat de 
crediteuren van de scheepsreparatiewer- 
ven Vlaardingen-Oost Bedrijven (VOB) 30 
pet van hun vorderingen (van in totaal 
ƒ 11,6 miljoen) zouden moeten afschrij
ven. D it had moeten zijn 70 pet. Het blijkt 
thans dat de in surséance van betaling ver
kerende scheepsreparatie praktisch van de 
ondergang is gered. De meeste crediteu

ren hebben zich bereid verklaard met 30 
pet van hun vorderingen genoegen te ne
men. Meer blijkt er niet in te zitten. Het is 
Wilton-Fijenoord die de sanering van VOB 
financiert. Daarna komt er een fusie tussen 
deze twee bedrijven. De financiële hulp 
van WF bestaat uit een achtergestelde 
lening van ƒ 4,5 miljoen. Hoe het daarna 
gaat? Dat zal moeten worden afgewacht. 
Zoals wij op 2 1 augustus schreven heeft de 
nieuwe combinatie een groot deel van de 
reparatiemarkt als arbeidsterrein en deze 
omstandigheid vergroot de kans op o r
ders. In ieder geval: WF ziet er iets in, en 
van een ervaren bedrijf als d it kan men niet 
aannemen dat het zo maar een kat in de zak 
koopt.

De scheepvaart
De Koninklijke Nedlloyd Groep in Rotter
dam is in het eerste halfjaar diep in de rode 
cijfers beland met een netto verlies van 
zo'n ƒ 56 miljoen. N iettemin ziet de raad 
van bestuur de toekomst met vertrouwen 
tegemoet. Immers, de verwachting be
staat dat het in de eerste helft van het jaar 
geleden verlies in de tweede helft meer 
dan ingelopen zal kunnen worden, zodat 
het gehele jaar tóch nog een bescheiden 
winst zal laten zien.
Er zijn enkele factoren waarop deze ver
wachting gebaseerd is. Er w o rd t op gere
kend dat -  vooral sinds de overname van 
Van Gend & Loos -  de bedrijvigheid van de 
groep meer onderhevig is aan seizoenge
bonden tendenzen. De tweede helft van 
het jaar zou door een heropleving van een 
aantal factoren gekenmerkt worden. Bij de 
nadering van de w inter stijgt de olieprijs. 
De opflakkering in de zeevaart, die sinds 
enkele weken voelbaar is, zal zich waar
schijnlijk continueren. De ondernemingen 
van VGL hebben hun grootste activiteiten 
in het najaar. Nedlloyd hoopt op al deze 
gronden het boekjaar, ondanks het grote 
verlies in de eerste zes maanden, met een 
positief resultaat te kunnen afsluiten, doch 
weigert een schatting van de verwachte 
winst te geven.
In de energiesector daalde de omzet met 
28 pet to t ƒ 86 miljoen. Het is duidelijk dat 
de offshore-industrie de weerslag onder
vond van de te lage prijs voor booreenhe
den die door de Groep worden verhuurd. 
Niettem in heeft de recente stijging van de 
olieprijzen de verhuurtarieven aan het eind 
van het eerste halfjaar wat gestimuleerd. 
Deze tendens zal zich, zo w ord t verwacht, 
blijven voortzetten.
De Holland America Line Trust laat weten, 
dat de omzet in het eerste halfjaar to t 
$ 137,7 miljoen is gestegen, een groei met 
nagenoeg 16 pet vergeleken met h»t eer
ste halfjaar 1986. De verwerving van de 
resterende aandelen van Sheffield Enter
prises Inc. (SEI) droeg evenals het cruisebe- 
drijf bij to t de stijging van de omzet. De 
winst verbeterde van $ 5,6 to t $ 8,0 mil
joen. D it verbeterde resultaat kon worden

bereikt, doordat de kostenontwikkeling in 
lijn bleef met de omzetstijging en doordat 
hogere interestbaten werden behaald als 
gevolg van de verbeterde liquiditeitsposi- 
tie. Over de bestelling van twee nieuwe 
schepen w ord t in het halfjaarlijks overzicht 
niet gerept. N iettem in willen w ij hier nog
maals uitdrukking geven aan de hoop dat de 
bouw van deze beide cruiseschepen in Ne
derland zal plaatsvinden.

De scheepsbouw
Nieuws van het scheepsbouwfront is over
wegend pessimistisch van aard. In de eerste 
plaats denken wij hierbij aan Verolme Bot
lek, die 330 van de 700 werknemers wil 
ontslaan. Er is doodeenvoudig geen werk 
meer voor een volledige bezetting, van
daar dat zo ongeveer de helft de poort uit 
moet. Bittere noodzaak. Oorzaken: de (tij
delijke) ineenstorting van de offshore- 
markt en de afgenomen vraag naar 
scheepsreparatie. En Verolme Botlek is nu 
eenmaal in belangrijke mate van deze beide 
markten afhankelijk. Het bedrijf zou echter 
in afgeslankte vorm redelijk goede kansen 
hebben op de internationale markt. Het na 
het ontslag resterende personeel waar
borgt de nodig geachte kennis en ervaring 
om op kleinere schaal verder te gaan. De 
uitrusting van de w erf w ord t gehandhaafd 
evenals de capaciteit. Het streven is erop 
gericht met minder arbeidskrachten de
zelfde hoeveelheid werk te verrichten. 
Volgens de directie zal Verolme Botlek 
binnen afzienbare tijd weer winstgevend 
zijn, ook al zou de verwachte opleving in de 
offshore uitblijven.
De industriebond FNV beweert echter dat 
VB in ernstige financiële moeilijkheden is 
komen te verkeren, doordat de bank de 
geldkraan zou hebben dichtgedraaid. D it 
w ordt volgens Algemeen Dagblad door de 
w erf categorisch ontkend. Zij onderhan
delt met de gemeente Rotterdam over 
overname door de gemeente van de kaden 
en de havens van de werf. Als deze trans
actie to t stand komt zou zij -  volgens de 
Industriebond -  binnen afzienbare tijd 
weer over meer krediet de beschikking 
kunnen hebben, want de bank wil er uit
stappen en het liefst zo snel mogelijk, om
dat zij geen vertrouwen zou hebben in het 
reorganisatieplan van het bedrijf. Verolme 
Botlek wil namelijk via afslanking zich ont
wikkelen to t een service-centrum op het 
gebied van onderhoud, ombouw en repa
ratie van zeeschepen en offshore-con- 
structies. Daarnaast w il zij de droogdok
ken exploiteren als bouwputten voor me
taalbedrijven en aannemers. De havens en 
de kaden zouden na verkoop aan de ge
meente van deze worden teruggehuurd. 
Volgens de Industriebond ziet het er som
ber uit voor Verolme Botlek als er met de 
gemeente Rotterdam geen overeenstem
ming bereikt w ord t over de aankoop van 
havens en kaden.

vHk
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INTERNATIONAL 
MARITIME 
ORGANIZA TION
door Ir. W. A. Th. Bik*

Sam envatting
Op I ju li 1986 zijn de nieuwe wijzigingen op de S.O.L.A.S.-conventie van kracht 
geworden. In het bijzonder de voorschriften, die betrekking hebben op de veiligheid aan 
boord van zeegaande schepen nemen een belangrijke plaats in. Na een terugblik op de 
geschiedenis van de S.O.L.A.S.-conventies worden de belangrijkste wijzigingen bespro
ken. In een aantal gevallen geeft de schrijver zijn persoonlijke visie en aanbevelingen.

Safety of Life at Sea, 1986
Aanvaringen en scheepsrampen zijn voor 
buitenstaanders aantrekkelijk, heldhaftig 
en dramatisch. W ij zullen ons allen de ver
halen uit onze jeugdboeken en artikelen in 
de krant, die we met rooie oortjes lazen, 
herinneren; de werkelijkheid is echter af
schuwelijk. Voordat ik op de geschiedenis 
en de regels in ga, w il ik een getuigenis laten 
zien, gehouden voor een onderzoekscom
missie, van Ronald Stewart Duncan, kapi
tein op de ’Seaforth Highlander’, het stand- 
by schip van de semi-submersible ’Ocean 
Ranger’, die op 15 februari 1982 kapseisde. 
De bemanning van 84 koppen vond hierbij 
de dood.
Hij getuigde: ’Ongeveer kwart over één 
’s nachts, ontdekten w ij kleine lichtjes in 
het water, vier a vijf streken over stuur
boord. W ij zagen ook een vuurpijl in die 
zelfde richting. Toen ik in de richting van dit 
noodsignaal voer, zagen w ij een tweede 
vuurpijl op diezelfde plaats. Ongeveer drie 
minuten na het ontbranden van deze signa
len ontdekten wij een reddingboot, die er 
op het eerste gezicht goed uitzag, zwaar 
rijdend op de golven. Ik manoeuvreerde 
mijn boot heel dicht bij naar leizijde. De 
reddingboot voer met eigen vermogen, 
omdat deze door de golven om mijn ach
terschip heenvoer van stuurboord naar 
bakboord, naar mijn bakboordszijde’ (fi
guur I).
Duncan getuigde dat de golfhoogte meer 
dan 20 meter was, met 5 meter hoge 
brekers.
'De reddingboot voer langszij. Mijn be
manning, die op dek stond, gooide lijnen uit 
met reddingboeien. Eén werd vastge
maakt aan de reddingboot. Toen begonnen 
er mensen uit de gesloten reddingboot te 
klimmen. Zij stonden aan de bakboordszij
de van de boot, die zijde, die het verst van 
mijn schip was verwijderd — vier, v ijf of

*  Docent Scheepsbouwkunde, HTS Haarlem.

misschien zes mensen kwamen er uit. Soms 
raakte de boot de ’’Seaforth Highlander” , 
maar het waren geen harde klappen. Dan 
was ze weer twee o f drie meter weg. Ze 
schoof een beetje heen en weer.
Op dat moment begon de reddingboot te 
kapseizen, zo langzaam alsof het een film in 
slow-motion was. De mensen, die op de 
rand van de reddingboot stonden, vielen in 
zee.
Ik schat, dat het acht o f negen mensen 
waren, die zich aan de reddingboot vast 
klampten. Ik kon ze allen zien. Ze droegen 
zwemvesten.
Op dat moment kreeg ik zware zeeën over 
het achterdek. De wind en de zee kwamen 
over het achterschip. De stuurman en één 
van de matrozen werden over het dek 
gespoeld; ze liepen alleen een paar schram
men op. Het uitgehangen gang-way net 
was weggespoeld. Nog steeds lagen wij 
langszij de reddingboot en na anderhalf of 
twee minuten — het is erg moeilijk in te 
schatten -  lieten de mensen, die zich aan de 
reddingboot vasthielden, los en dreven 
langs mijn bakboordzijde weg. Op dat mo
ment gaf ik opdracht aan de stuurman om 
een liferaft overboord te zetten.
Niemand in het water deed moeite om de 
liferaft vast te grijpen. Geen hand werd 
uitgestoken naar de lijnen, die mijn beman
ning hun toegooide. Ik zag een reddingboei 
neerkomen vlak naast een man, die zich 
vasthield aan de reddingboot, maar hij deed 
helemaal niets. Toen dreven een paar men
sen langs mijn bakboordszijde; de redding
boot lag nog steeds aan bakboord met een 
paar mensen, die zich vasthielden. De boot 
dreef erg dicht naar mijn bakboords- 
schroef; ik moest deze stoppen, voordat de 
mensen er in terecht zouden komen.
Op dat moment moesten wij door de 
zware zee onze positie verlaten. Toen wij 
vrij waren van de drenkelingen, kon ik de 
bakboordsschroef weer gebruiken. Ik ma
noeuvreerde mijn schip weer bovenwinds

Figuur I. De ’Seaforth Highlander’ nadert 
een reddingboot van de 'Ocean Ranger’ en 
manoeuvreert in een goede positie om 
hulp te verlenen.

van de reddingboot en de mensen in het 
water.
Er was geen enkel teken van leven. W e 
konden de mensen zien drijven met hun 
hoofd onder water; sommigen met uitge
strekte armen. Geen enkel teken van le
ven. Mijn bemanning begon de lichamen uit 
het water op te pikken. We konden er niet 
dicht genoeg bijkomen. Het was erg moei
lijk. W ij spoelden de lichamen weg met de
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beweging van het schip. De gehele morgen 
zochten wij in d it gebied naar enig leven.' 
84 mensen stierven bij deze ramp.

Een tweede voorbeeld 
In het voorjaar van ) 986 zonk het Russische 
passagiersschip ’Michail Lermontoff’ nadat 
het op de Zuidkust van Nieuw-Zeeland 
over de rotsen was gelopen. 738 mensen 
werden gered, I kwam om het leven. Het 
Russische persbureau Tass hemelde het 
gedrag van de bemanning op: 'D oor het 
koelbloedige optreden van de door en 
door getrainde bemanning kon een groter 
ongeluk worden voorkomen!’
Afgevraagd kan worden o f een goede tra i
ning van een scheepsbemanning in redding
en veiligheidsmiddelen normaal behoort te 
zijn o f dat dit voorpaginanieuws van de 
krant is.

Voorschriften
In 1983, na talrijke jaren van onderhande- 
lingen en het vinden van compromissen, 
produceerde de International Maritime 
Organization (IMO) een nieuwe serie reg
lementen, die van toepassing zijn op zee
gaande schepen, om de standaard en de 
hoeveelheid van de reddingmiddelen te 
bewaken.
Deze voorschriften zijn op I juli 1986 van 
kracht geworden voor nieuw te bouwen 
schepen. Voor bestaande schepen is een 
aantal voorschriften direct van kracht, an
dere hebben een overgangsregeling van 
vijf jaar.

Geschiedenis van SOLAS
De uiteindelijke reden om veiligheids-ei- 
sen op te stellen is het vergaan van de 
'onzinkbare Titanic’ in 1912. Tot dat mo
ment bestonden er noch voorschriften, 
noch eisen op het gebied van scheepsveilig- 
heid. Terugblikkend op de ontwerpge
schiedenis van de T itan ic ’ zien w ij dat het 
aantal plaatsen in de reddingboten regel
matig afneemt. U iteindelijk b lijft er 20% 
van het oorspronkelijke aantal over. Een 
redelijke besparing van de bouwkosten. 
Telkens werden er opnieuw reddingboten 
weggeschrapt van de tekeningen, want d it 
schip was toch onzinkbaar! Het uiteinde
lijke resultaat is onuitwisbaar.

SO LAS 1914
De ramp met de 'Titanic’ riep zoveel vra
gen op om trent de scheepsveiligheid, dat 
de Britse regering besloot een internatio
nale conferentie te houden om de discussie 
over veiligheidsvoorschriften op gang te 
brengen. Deze conferentie, gehouden in 
Londen, werd bijgewoond door vertegen
woordigers u it ! 3 landen.
De eerste S.O.L.A.S. -  Safety O f Life A t 
Sea -  werd aanvaard op 20 januari 1914. 
Een aantal internationale voorschriften, 
aangaande de veiligheid van navigatie voor 
alle koopvaardijschepen, de voorziening 
van waterdichte en brandvertragende

schotten, reddingmiddelen en brandblus- 
systemen op passagiersschepen werd inge
voerd.
Een directe afleiding van de Titanic-ramp is 
de verplichting to t het voeren en uitluiste
ren van de radio-telegrafische apparatuur. 
De conventie werd van kracht in juli 1915.

SOLAS 1929
De tweede SOLAS-conferentie werd in 
1929 in Londen gehouden en bijgewoond 
door 18 landen. Deze conventie was een 
uitwerking en verfijning van de eerste.

SO LAS 1948
In 1948 is de 1929 conventie volledig uit de 
tijd door de nieuwe technische ontw ikke
lingen. W eer vindt deze conferentie plaats 
in Londen en volgt het reeds uitgestippelde 
patroon, maar dekt nu een gro ter gebied 
van de schepen en gaat zeer diep op details 
in.
Belangrijke verbeteringen worden aange
bracht in de voorschriften ten aanzien van 
de waterdichte indeling en de stabiliteit 
van passagiersschepen, het onderhoud van 
essentiële noodvoorzieningen en brand
preventie. Het Aanvarings Reglement 
w ord t ook herzien.
Het International Safety Equipment Certi- 
ficate w ordt ingevoerd. Een apart hoofd
stuk betreffende het vervoer van graan en 
gevaarlijke lading w ord t toegevoegd.
Het jaar 1948 is van bijzonder belang, om
dat deze conferentie gehouden werd on
der toezicht van de Verenigde Natie’s in 
Geneve. Toen ontstond de naam IMCO -  
Intergovernmental Maritime Consultative 
Organization.
De 1948 SOLAS erkende deze nieuwe 
organisatie voor het eerst en stelde een 
permanente internationaal wetgevend li
chaam in, die alle aspecten van de maritie
me veiligheid in ogenschouw moet hou
den. Oorspronkelijk lag het in de bedoeling 
dat deze conventie up-to-date gehouden 
zou worden door middel van amendemen
ten, aanvaard onder toezicht van IMCO; in 
de praktijk bleek het te lang te duren 
voordat de amendementen geratificeerd 
werden. Op de volgende conferentie zou 
een nieuwe methode worden voorge
steld.

SOLAS 1960
De Conferentie in 1960 w ord t bijge
woond door delegaties uit 55 landen, 21 
meer dan in 1948. D it is de eerste confe
rentie onder de nieuwe naam IM O - Inter
national Maritime Organization.
De technische vooruitgang gaat dermate 
snel, dat de 1960-conventie al spoedig een 
groot aantal technische verbeteringen be
hoefde.
Net zoals bij zijn voorganger worden ta lrij
ke controlevoorzieningen ingevoerd, in
houdend een groot aantal voorschriften 
voor verschillende surveys en certificaten, 
geldend voor zeegaande vrachtschepen

van meer dan 500 gt. Het geeft voorschrif
ten aan overheden om scheepsrampen te 
analyseren om IMO informatie te kunnen 
verschaffen om in de naaste toekomst 
voorschriften te wijzigen, die dergelijke 
rampen kunnen voorkomen.
Diverse voorschriften, die to t nu toe alleen 
toegepast werden op passagiersschepen 
worden ook van kracht op vrachtschepen, 
voornamelijk voorschriften betreffende 
noodvoorzieningen en brandpreventie. 
De radio-voorschriften worden opnieuw 
herzien en in het hoofdstuk reddingmidde
len w o rd t het gebruik van liferafts toege
voegd. Deze liferafts zijn intussen zodanig 
verbeterd dat ze als een gedeeltelijke ver
vanging van de bestaande reddingboten 
beschouwd kunnen worden. Voorschrif
ten met betrekking to t de constructie en 
brandpreventie worden gewijzigd, evenals 
voorschriften aangaande het vervoer van 
graan en gevaarlijke stoffen. Een nieuw 
hoofdstuk w ord t toegevoegd met voor
schriften voor schepen met kern-voort- 
stuwing, die in die tijd opgang maakten. 
Evenals in de andere conventies worden nu 
ook weer de aanvarings-reglementen 
herzien.
Tenslotte w ord t een 56-tal resoluties aan
vaard, hoofdzakelijk om door IMO studies 
uit te laten voeren. Bijvoorbeeld een inter
nationale code moet ontwikkeld worden 
m.b.t. het vervoer van gevaarlijke lading, 
resulterend in de aanvaarding van de Inter
national Maritime Dangerous Goods 
Code.
De I960 SOLAS, die van kracht werd in 
1965, bepaalde veel van het technische 
werk van IMO voor de komende jaren. 
Ook nu weer is het de bedoeling dat de 
conventie up-to-date gehouden w ord t 
door middel van amendementen. De vol
gende amenderingen zijn van kracht ge
worden:
1966 Wijzigingen op Hoofdstuk II, be
trekking hebbend op speciale brandveilig
heidsvoorzieningen aan boord van passa
giersschepen.
1967 6 wijzigingen met betrekking to t 
brandveiligheid en reddingmiddelen aan 
boord van tankers en vrachtschepen, op 
het gebied van V.H.F. radiotelefonie in 
gebieden met een grote verkeersdicht
heid, nieuwe scheepstypen en reparatie, 
modificatie en uitrusting van schepen.
1968 Nieuwe voorschriften m.b.t. naviga- 
tie-uitrusting, het gebruik van de automati
sche piloot en het aan boord hebben van 
nautische publikaties.
1969 Verschillende wijzigingen m.b.t. de 
brandweer-uitrusting en persoonlijke uit
rusting aan boord van vrachtschepen, spe
cificatie voor reddingsboeien en zwemves
ten, radio-installatie’s en navigatie-uitrus- 
ting.
19 7 1 Gewijzigde voorschriften betreffen
de radio-telegrafie en telefonie, routering 
van schepen.
1973 Regels betreffende reddingsmidde-
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len, radiotelegrafie, gewone en automati
sche loodsladders. Het belangrijkste was 
een totale revisie van hoofdstuk VI, betref
fende het vervoer van graan.
Helaas werd het steeds duidelijker dat de 
pogingen om de conventie in de pas te laten 
lopen met de technische ontwikkelingen, 
gedoemd waren te falen.
Oorzaak is de amenderingsprocedure, 
waarbij een wijziging van kracht w ord t 12 
maanden nadat twee-derde van de IMO- 
partners het voorstel had geaccepteerd. 
Deze procedure werkte goed in het verle
den, toen er nog een relatief klein aantal 
landen aangesloten was. Maar in de zestiger 
jaren groeide het aantal deelnemers aan 
het lidmaatschap van de Verenigde Naties 
en de internationale organisaties, zoals de 
IMO, zeer snel.
Steeds meer landen werden onafhankelijk 
en verschillende van hen begonnen een 
koopvaardijvloot op te bouwen. D it bete
kende dat het aantal handtekeningen, dat 
nodig was om het twee-derde doel te 
bereiken zo groot werd, dat het vele jaren 
duurde voordat de wijzigingen to t een 
internationale w et werden verheven.
Het gevolg was dat IMO besloot to t  een 
nieuwe SOLAS conventie, waarin niet al
leen alle wijzigingen aanvaard zouden w o r
den, maar ook een nieuwe amenderings
procedure aangenomen zou worden, 
waarbij toekomstige wijzigingen binnen 
een redelijke tijd van kracht zouden 
worden.

SO LAS 1974
De SOLAS conferentie werd in 1974 ge
houden in Londen en bijgewoond door 
vertegenwoordigers van 7 1 landen.

Deze conventie is nu nog steeds van kracht 
A rtike l VIII houdt in de nieuwe amende
ringsprocedure, waarbij bepaald w ord t dat 
een wijziging van kracht w ord t na aanvaar
ding van 25% van de partners, die 50% gt 
van de wereldhandelsvloot vertegen
woordigen. Deze regel werd van kracht op 
25 mei 1986.
Intussen leidt een serie ongelukken met 
tankers in de w inter 1976-77 to t een toe
nemende internationale druk om actie 
hierop te nemen. Een aparte IMO confe
rentie over tankerveiligheid en het voor
komen van vervuiling werd in 1978 gehou
den. D it resulteerde niet alleen to t een 
belangrijk aantal wijzigingen in de SOLAS, 
maar ook to t de International Convention 
o f Pollution (MARPOL).
Aangezien de SOLAS 1974 nog geen juris
dictie had, was het niet mogelijk de con
ventie te wijzigen. In plaats hiervan besliste 
de conferentie om d it protocol te accepte
ren, dat van kracht zou worden 6 maanden 
na ondertekening van 15 deelnemende lan
den, die 50% van de tonnage van de we
reldhandelsvloot vertegenwoordigde.
Het protocol trad uiteindelijk in werking 
op I mei 19 8 1.

SOLAS 1974 is intussen al verschillende 
keren geamendeerd. De eerste maal ge
beurde dit in november 1981 en is dankzij 
de stilzwijgende acceptatieprocedure op I 
september 1984 van kracht geworden. De 
belangrijkste wijziging was toen Hoofd
stuk II-1 (Subdivision and Stability) en 
hoofdstuk 11-2 (Construction, fire protec- 
tion, fire detection and fire extinction). In 
beide gevallen zijn de hoofdstukken her
schreven.
De tweede set wijzigingen van de conven
tie is in november 1983 aanvaard en op I 
juli 1986 in werking getreden. D it betrof 
weer beide hoofdstukken.
Hoofdstuk III, betrekking hebbend op de 
veiligheidsmiddelen aan boord van sche
pen, is in de conventie van 1974 vrijwel 
identiek aan die van 1960. De 1983 w ijzi
gingen, die hieronder besproken zullen 
worden, zijn een complete herziening. 
Zoals d it artikel laat zien is de SOLAS 
voortdurend in beweging. Sinds ko rt is 
IMO bezig met de ontwikkeling met wat 
w ord t genoemd de ’Future Global Mariti- 
me Distress and Safety System (FGMDSS). 
D it is een systeem, waarbij gebruik ge
maakt w ord t van satelietcommunicatie- 
mogelijkheden. Het is onwaarschijnlijk dat 
de IMO in de naaste toekomst in de zelfde 
mate wijzigingen introduceert, zoals het 
de laatste jaren heeft gedaan. Meer dan 
ooit concentreert men zich op de invoe
ring van de bestaande instrumenten.

Bijzonderheden van het herziene  
hoofdstuk III 'Life-saving  
appliances and arrangem ents’
De herziene voorschriften zijn van toepas
sing op alle vrachtschepen, hoewel de Ad
ministratie individuele schepen kan uitzon
deren, wanneer deze tijdens hun dienst 
niet verder dan 20 mijl u it de kust varen. 
Uitzonderingsbepalingen zijn er ook voor 
passagiersschepen.
Het grootste gevaar voor een zeeman, die 
zijn schip moet verlaten, is omkomen door 
hypothermie.
Hypothermie is een conditie, die ontstaat 
wanneer de lichaamstemperatuur daalt. 
Een kritiek stadium w ord t al bereikt wan
neer de lichaamstemperatuur 2° lager 
w ord t dan normaal (het excitatie stadium). 
Indien de lichaamstemperatuur zakt onder 
35 °C, dan treden er verlammingsver
schijnselen op, die uiteindelijk to t de dood

kunnen leiden. Zelfs met een zeer zorgvul
dig medisch onderzoek is het nauwelijks 
mogelijk te onderkennen of het slachtoffer 
diep bewusteloos is o f dood. Alleen met 
een Electro Cardio Gram kan een onregel
matig hartritme worden ontdekt.

Het lichaam word afgekoeld wanneer het 
aan extreem lage temperaturen w ord t 
blootgesteld. Deze afkoeling gaat 25 X 
sneller in water dan in lucht. Daarom on
dervindt iedereen, die gedurende een lan
gere tijd in het water ligt een zekere mate 
van onderkoeling.
De mate waarin, is afhankelijk van de wa
tertemperatuur, de tijdsduur, de gedragen 
kleding, de lichaamsbouw en de lichaams- 
conditie (Tabel I). Bij testen bleek het dat 
een proefpersoon, die last van griep had, 
een minder steile afkoelingskromme had 
dan een gezond persoon. Het lichaam be
gon door de koorts warmte te produ
ceren.

De doodsoorzaak door hypothermie 
treedt vele malen meer op dan de dood 
door verdrinking.

De algemene conclusie is: Probeer onder 
alle omstandigheden niet nat te worden! 
Deze stelling vinden w ij als een rode draad 
terug in de meeste voorschriften. Er zijn 
geen regels meer voor open vlotten. Veel 
meer aandacht w ord t besteed aan het in 
droge toestand het schip verlaten door 
gebruik te maken van liferafts en gesloten 
reddingboten, die door middel van davits 
te water worden gelaten.
Dompelpakken o f survival suits zijn een 
vereiste voor de bemanning van een res- 
cueboat. Eveneens zijn deze verplicht voor 
de bemanning van vrachtschepen, die u it
sluitend opblaasbare vlotten aan boord 
hebben.

'Thermal protective aids’ zoals aluminium
folie dekens, worden een standaard uitrus
ting voor alle reddingboten, liferafts en 
rescueboats. Een nieuwe regel is dat de 
bemanning regelmatig instructie moet 
krijgen en moet oefenen met de redding
middelen en de overlevingsprocedures. 
Elke reddingboot m oet éénmaal per drie 
maanden te water gelaten worden en er 
moet dan mee gevaren worden.
Op deze regel is geen uitzondering moge-

Tabel I: Globale tijdschaal voor overleving van slachtoffers m et een 
gem iddelde lichaamsbouw

W ater
temperatuur gekleed niet gekleed

0°C Slachtoffer overleeft na blootstelling gedurende 30 min 2-10 min
5UC Slachtoffer overleeft na blootstelling gedurende 60 min 20-30 min

I0°C Slachtoffer overleeft na blootstelling gedurende 3 uur 1 uur
15°C Slachtoffer overleeft na blootstelling gedurende 5 uur 2 uur
20°C Slachtoffer overleeft na blootstelling gedurende 8 uur 4 uur
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opstelling.

lijk. Deze regel is met onmiddellijke ingang 
van I juli 1986 van kracht geworden.

Liferafts -  Zelfopblaasbare  
reddingvlotten
Een plotselinge ramp, wanneer een schip 
zeer snel zinkt door een explosie, aanva
ring, een constructiefout, is een verschrik
king o f waarmee men van te voren geen 
rekening houdt.
Nieuwe voorschriften voorzien in het au
tomatisch opdrijven van de liferafts -  hoe
wel ze goed vastgesjord zijn -  en beschik
baar zijn voor overlevenden. Een hydrosta
tische losmaakinrichting zorgt ervoor dat 
de sjorringen bij een waterdruk van 4 me
ter openspringen. De nieuw ontworpen 
liferafts zijn voorzien van stabilisatiezak- 
ken, die het kapseizen en rondtollen in 
wind en golven voorkomen. 
Ontwerpvoorschriften zorgen er voor dat 
een opblaasbaar reddingvlot meer is dan 
een ordinaire rubberboot. Het materiaal 
en de constuctie moeten gedurende 30 
dagen een zware zee kunnen weerstaan. 
Het vlot moet na een vrije val van een 
hoogte van 18 m nog steeds opgeblazen 
kunnen worden. Een opgeblazen liferaft 
moet een regelmatige vrije val van 45 m in 
het water kunnen weerstaan.
De standaard uitrusting die in een vlot 
aanwezig moet zijn, is precies omschreven.

Toch mag er een zekere gereserveerdheid 
zijn tegen het te water brengen van een 
liferaft door middel van een davit, wanneer 
deze volgeladen is met mensen. Het Ship 
Research Institute o f Norway heeft d it 
fenomeen uitvoerig onderzocht.
Welke schokken kunnen verwacht w or-

Figuur 3. De deformatie van een vlot. Botssnelheid 5 m/sec.

The situation a t ths moment o f <ns« deform ation o f lbs ra ft 
The upper pa rt o f the body Is fo rced  aw ay from  the ahipeide. 
while the ra ft Is s till moving In the d irection  of the shipslde. 
The low er pa rt o f the body la ‘ fo llow ing the bottom  and 
Is fo rced  down In the 'b a s k e t1.

Time appr 0  25  fctc

2 The situation at the moment of m e* de fo rm ation /penetra tion  
o f h person alongside the Impact lo n e . Mead and body 
am  fo rced  Into the camber Legs and arms are squeezed 
up agumst the body

4 The re ft Is re lie ve d  ,/e k s n - speed appr 0  m /a.ihe bo ttom  Is 
s tre lch e d  to  e  certa in  point o f equtkbrken and the person Is 
assumed to  have aevere pain

Figuur 4. De beweging van iemand die in de bots-zone zit.

den gedurende het te water brengen van 
een liferaft in zware zeeën?
W at gebeurt er met het v lo t en de perso
nen, die zich daarin bevinden? Proeven op 
ware grootte zijn uitgevoerd, waarbij de 
mensen nagebootst werden door dum- 
mies, bestaande uit zwaar kartonnen ver
huisdozen. (Fig. 2.)
De vervorming van de dozen geeft een 
helder inzicht in de krachten, die opgevan
gen moeten worden door de mensen bin
nenin. Sommige vervormingen zijn perma

nent, wanneer het v lo t vrij hangt onder de 
davit (doorzakken). Zodra het vlot vrij 
d rijft in het water, zijn deze vervormingen 
verdwenen. Verondersteld moet echter 
worden dat deze semi-permanente ver
vormingen een negatieve invloed hebben 
op herhaaldelijke botsingen tegen de 
scheepshuid gedurende het laten zakken. 
Ondanks het idee dat de opgeblazen ring 
zich zou gedragen als een stootbuffer, ge
ven de waarnemingen een geheel ander 
inzicht (Fig. 3). De vervorming op het
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Figuur 5. De deformatie van een vlot. Botssnelheid 5 m/sec. Figuur 6. De voorziening van banden binnen in het vlot.

moment van het stoten tegen de scheeps
huid is g root en zal verschillende proble
men voor de personen, die zich in het vlot 
bevinden geven. (Fig. 4)
Twee toestanden zijn opgemerkt:
1. De voorzijde van het v lo t vervorm t 

to tdat er zich een mate van evenwicht 
heeft ingesteld.

2. De achterzijde van het vlot beweegt in 
deze tijd nog in de richting van de 
scheepshuid. Wanneer het v lo t volge
laden is, treedt d it effect minder op.
(Fig- 5).

Geen versnellingen zijn gemeten, die als 
hinderlijk worden gemerkt.

Effect op de inzittenden:
Alle veronderstellingen hebben betrek
king op het gebruikte v lo t en mogen niet 
automatisch gegeneraliseerd worden. Het 
instituut vond echter geen verschillen van 
enige betekenis tussen de testresultaten 
met vlotten van ongeveer gelijke grootte, 
maar van verschillende leveranciers. 
Personen, die vast gegordeld waren aan de 
’binnenpaal’ kunnen bij grotere botsingen 
zwaar gewond raken. Een band-arrange- 
ment in het midden van het v lo t (Fig. 6) kan, 
als een soort onderverdeling, een totale 
chaos voorkomen, veroorzaakt door men
sen, die tijdens de botsing door elkaar 
schuiven. Het is uitermate waarschijnlijk 
dat de vervorming aan de voorzijde van het 
v lo t zeer gevaarlijk is voorde personen, die 
zich daar bevinden. Het samenpersen van 
mensen naar het midden van het v lo t zal 
botbreuken van verschillende soort ver
oorzaken. Personen, die langs de rand van 
het v lo t zitten, kunnen bloot gesteld w o r
den aan zeer hoge zijwaardse versnellingen 
van het hoofd.
De aanbevelingen van het instituut zijn:

1. Iedereen in het v lo t moet vast gemaakt 
zijn aan de luchtkamer door middel van 
veiligheidsriemen. Vasthouden aan een 
lijn is niet voldoende.

2. Het hoofd moet voldoende beschermd 
worden tegen schokken om bewegin
gen te voorkomen, maar daarbij moet 
men zich goed bedenken dat een verbe
terde verstijving grotere versnellingen 
veroorzaakt.

Hoewel er geen voorschrift bestaat voor 
off-shore boor- en produktie-eenheden, 
waarbij de afstand tussen dek en waterop
pervlak zeer g roo t is, is het zeer raadzaam 
om de reddingvlotten zo te plaatsen, dat 
deze vrij kunnen slingeren zonder een ko
lom o f een bracing te raken. Tijdens het 
ontwerp moet hier mee al rekening gehou
den worden.

Opsporing van drenkelingen
Een ander gebied dat om verbetering 
vraagt, is de uitrusting voor snelle plaatsbe- 
paling om zoek- en reddingsoperaties te 
vergemakkelijken. Zelfs bij goede weer
somstandigheden kan het erg moeilijk zijn 
om schipbreukelingen te ontdekken, iaat 
staan bij slecht zicht o f bij hoge zee. Dan is 
het bijna niet mogelijk om zelfs iets groots 
als een reddingboot visueel te localiseren. 
De elektronica is zo verbeterd dat het 
mogelijk is om kleine bakens te bouwen. 
Geheel nieuw in de voorschriften is dat 
twee van de reddingboten uitgerust moe
ten zijn met een EPIRB (Emergency Positi
on Indicating Radio Beacon). Een continu 
signaal kan door d it baken worden uitge
zonden naar een satelliet. Het signaal, dat 
de plaats aangeeft, w ord t ontvangen door 
verschillende reddingsstations. Binnen ze
kere grenzen kan het signaal ook door

schepen en vliegtuigen worden ontvangen. 
Onder alle omstandigheden zullen de red
dingsstations schepen waarschuwen, die in 
de nabijheid zijn en hen naar de onheils- 
plaats toe dirigeren, zodat deze het baken 
direct kunnen ontvangen. Helaas is deze 
apparatuur nog vrij kostbaar.

Ik w il een lans breken dat d it baken in een 
massaproduktie gefabriceerd w ordt zodat 
de prijs zal dalen en dat d it baken to t de 
persoonlijke uitrusting van de survivalsuit 
van de scheepsbemanning gaat behoren. 
De kans om drijvende personen terug te 
vinden zal hiermee aanzienlijk vergroot 
worden.

Vrij opdrijvende EPIRBS
Eén van de ergste scheepsrampen is het 
totale verdwijnen van een schip met de 
gehele bemanning onder geheimzinnige 
omstandheden. Een voorbeeld hiervan is 
de ’München’.
Een vrij opdrijvende EPIRB kan mogelijk 
leiden to t een eliminering van het geheim
zinnige element van zo'n verlies en zou de 
kans op overleving van de bemanning kun
nen vergroten, wanneer de exacte plaats 
van de ramp snel bekend wordt. Deze 
EPIRB is reeds ontworpen om in verbin
ding te komen met reeds bestaande com
municatie satellieten. Daarnaast kunnen zij 
een ander signaal uitzenden voor zoek- 
schepen.
Deze apparatuur bestaat al en oorspronke
lijk was het de bedoeling geweest om 
voorschriften aangaande deze vrij opdrij
vende EPIRBS in de conventie op te nemen. 
Op het laatste moment heeft men dit laten 
vallen omdat nog geen overeenstemming 
in de keuze van de noodzakelijke werkfre- 
quenties tussen de verschillende landen te

■ i  i
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bereiken was. Nu is voor d it moment deze 
EPIRB aanbevolen in IMO Resolutie 
A 522(1 3).

Training en Onderhoud
Het voorzien van veiligheidsmiddelen is op 
zich zelf niet voldoende om een effectief en 
geslaagd 'schip verlaten te garanderen’. D it 
zal slechts meer succesvol kunnen plaats
vinden wanneer het materiaal goed is on
derhouden en op de juiste manier w ord t 
gebruikt. Helaas laten rapporten uit het 
verleden zien dat veel uitrustingsstukken, 
die de schepen voeren, vaak slecht zijn 
onderhouden en dat veel bemanningsleden 
niet vertrouwd zijn met het gebruik ervan. 
In de nieuwe voorschriften is het een ver
plichting dat elk bemanningslid niet alleen 
van nieuwe, maar ook van bestaande sche
pen, deelneemt aan een maandelijkse oefe
ning in het juiste gebruik van het reddings- 
materiaal.

leder oefening 'schip verlaten’ zal in- 
houden:
1. Door middel van het alarm 'schip verla

gen’ alle passagiers en bemanningsleden 
naar de verzamelposten bijéén brengen 
en zich er van te vergewissen dat ieder
een op de hoogte is van de opdracht om 
het schip te verlaten, zoals in de lijst 
vermeld staat.

2. Melding aan de verschillende stations en 
voorbereid zijn op de taken, zoals deze 
in de lijsten zijn omschreven.

3. Controleren dat passagiers en beman
ningsleden redelijk gekleed zijn.

4. Controleren o f de reddingsvesten goed 
zijn vastgemaakt.

5. Het neerlaten van minstens één red
dingboot, nadat alle maatregelen geno
men zijn voor het neerlaten.

6. Het opstarten en laten werken van de 
m otor van de reddingsboot.

7. Het werken met de davits, die gebruikt 
worden om de vlotten neer te laten.

Elke reddingboot moet eens per drie 
maanden te water gelaten worden met de 
aangewezen bemanning. Met deze boot 
moet gevaren worden, dus los van de 
haken.
Zover als redelijkerwijze kan en het prak
tisch mogelijk is, zal de rescueboot, voor 
zover deze boot geen reddingboot, is elke 
maand te water gelaten worden met de 
aangewezen bemanning. O ok met deze 
boot moet gevaren worden, In elk geval 
moet aan dit voorschrift éénmaal per drie 
maanden voldaan worden.

Noodverlichting
Tijdens elke 'schip verlaten' oefening moet 
de noodverlichting uitgeprobeerd 
worden.

Gewoonlijk worde de noodverlichting in 
gangen en ruimtes gemonteerd boven de 
deuren en tegen het plafond. In geval van

brand en rookontw ikkeling concentreert 
de rook zich tegen het plafond en zal de 
noodverlichting afdekken. Een betere 
plaatsing van de noodverlichting is zo laag 
mogelijk bij de vloer o f  als dat meer prak
tisch is bij de handleuningen (maximale 
hoogte I m boven de vloer).

De training in de reddingmiddelen en de 
reddingsuitrusting moet zo snel mogelijk 
gehouden worden; niet langer dan veer
tien dagen nadat een bemanning aan boord 
is gekomen. Elk bemanningslid moet bin
nen twee maanden geïnstrueerd worden 
in minimaal de volgende zaken:
1. Het werken met en het gebruik van de 

zich aan boord bevindende zelf-op- 
blaasbare vlotten.

2. De problemen van hypothermie, de be
handeling van onderkoeling en andere 
'eerste hulp’ handelingen.

3. Speciale instructies die nodig zijn voor 
het gebruik van de reddingmiddelen bij 
zwaar weer en zware zee.

De oefening aan boord in het gebruik van 
de vlotten, die met een davit te water 
gelaten worden, moet minimaal om de vier 
maanden plaats hebben, wanneer het schip 
met deze middelen is uitgerust. De verze
gelde vlotten behoeven niet gebruikt te 
worden; volstaan kan worden met een 
speciaal oefenvlot.
Het tijdstip, waarop de monsterrol-oefe- 
ningen gehouden zijn, bijzonderheden van 
de oefening, 'schip verlaten’ brandbestrij- 
dingstrainingen, oefeningen met de red
dingsmiddelen en andere oefeningen aan 
boord moeten vermeld worden in een 
logboek, dat door de Administratie w ordt 
voorgeschreven.
Wanneer een volledige oefening niet ge
houden w ord t op het vastgestelde tijdstip, 
dan moet een aantekening gemaakt w o r
den in d it logboek, die de omstandigheden 
en de omvang van de oefening beschrijft.

Reddingboten
Een reddingboot is gedefinieerd als een 
boot, die in staat is personen te laten 
overleven vanaf het tijdstip dat een schip in 
een noodgeval verlaten moet worden. 
Een rescueboat is gedefinieerd als een 
boot, die in de eerste plaats een persoon in 
nood te hulp moet komen, en die verder 
bedoeld is om reddingboten te begeleiden. 
Reddingboten van nieuwe vrachtschepen 
moeten geheel overdekt zijn, zelfrichtend, 
brand-vertragend of niet brandbaar zijn en 
moeten voldoende capaciteit hebben, aan 
elke zijde van het schip, om plaats te bieden 
aan alle zich aan boord bevindende per
sonen.
Als alternatief kunnen één o f meer red
dingboten, die uitgevoerd zijn als een vrije 
val reddingboot, geplaatst worden op het 
achterschip. O ok deze moeten plaats bie
den aan alle opvarenden aan boord.
De voorschriften staan dus 100% redding

boten toe, wanneer voor de laatste optie 
gekozen w ordt, in plaats van de 200% 
wanneer de reddingboten op de traditio
nele manier aan stuur- en bakboord ge
plaatst worden en met behulp van zwaar- 
tekrachtsdavits te water worden gelaten. 
Een vrije val reddingboot w ord t niet te 
water gebracht door middel van zwaarte- 
krachtsdavits, maar via een hellende glij
baan op het achterschip, vanwaar de boot 
vrij in zee valt.
Hoewel d it wat afschrikwekkend klinkt 
voor de inzittenden is deze methode van te 
water laten de zekerste en de veiligste 
methode om de reddingboot onmiddellijk 
vrij van het schip te krijgen, hoeveel trim  en 
slagzij er ook is. Het gevaar van het tegen 
het schip slingeren van de conventionele 
reddingboot brengt heel wat meer risico’s 
met zich mee.
D it vrije val systeem is goedgekeurd als het 
hoofd-reddingssysteem aan boord van 
twee containersschepen gebouwd door 
Boelwerf in België (Fig. 7). Daarnaast moe
ten er aan boord van vrachtschepen op
blaasbare reddingvlotten zijn, die plaats 
bieden aan alle opvarenden. Wanneer deze 
vlotten niet gemakkelijk naar beide zijden 
van het schip gebracht kunnen worden, of 
wanneer een vrije val reddingboot is ge
plaatst, dan moeten er vlotten, die plaats 
kunnen bieden aan een ieder aan boord van 
het schip, geplaatst worden aan beide 
zijden.
Een extra v lo t is nodig (voor of achter) 
wanneer de reddingboot opgesteld staat 
meer dan 100 meter verwijderd van voor- 
of achterschip (Tabel II).

Door plaatsgebrek aan boord van kleinere 
schepen is het niet mogelijk om een red
dingboot met succes op dek te plaatsen of 
te water te brengen.
Deze moeilijkheid is in de voorschriften 
erkend. Daardoor mogen nieuwe vracht
schepen (met uitzondering van olietan
kers, chemische- en vloeibaargas tankers) 
met een lengte minder dan 85 m. volstaan 
met zelfopblaasbare vlotten, die aan beide 
zijden van het schip te water gebracht 
kunnen worden en die plaats bieden aan 
alle opvarenden. (100%)

Indien deze vlotten niet gemakkelijk ver
plaatst kunnen worden, dan moeten er aan 
beide zijden van het schip opblaasbare v lo t
ten geplaatst worden en die 150% van de 
opvarenden plaats kunnen bieden. (2 X 
75%).

Algem ene voorschriften 
voor reddingboten
-  Geen reddingboot zal goedgekeurd 

worden, die meer dan 150 personen kan 
herbergen.

-  De reddingboot moet veilig te water 
gebracht kunnen worden, wanneer de
ze beladen is met de volle bemanning en 
uitrusting.
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Tabel II.
Ie Geval 
300% capaciteit

a. 100% reddingboten, stuur- en 
bakboord

b. 100% vlotten, die aan beide zijden te- 
water gelaten kunnen worden.

c. Indien de vlotten niet aan elke zijde 
tewater gebracht kunnen worden, dan 
100% vereist zowel aan stuur- als aan 
bakboord.

d. Rescue boat.
c. Extra liferaft, indien reddingboot ver

der verwijderd is dan 100 m van voor- of 
achterschip.

2e Geval 
100% Capaciteit

a. 100% vrije val reddingboten op het 
achterschip

b. 100% liferafts stuur- en bakboord
c. Rescueboat
d. Extra liferaft, als de reddingboot verder 

dan 100 m van het voor- o f achterschip 
is verwijderd

3e Geval
Non-tankers, ko rte r dan 85 m lengte

Als I or 2 zoals boven beschreven, o f als
volgt:
a.i. 100% vlotten, die aan beide zijden te 

water gelaten kunnen worden.
a.ii. Indien de vlotten niet aan elke zijde 

tewater gebracht kunnen worden, 
dan 150% vereist zowel aan stuur- als 
aan bakboord.

b. Rescueboat.
c. Als de rescueboat een reddingboot is, 

die voldoet aan Regulation 43 of 44, 
dan mag deze opgeteld worden bij de 
vereiste 100% capaciteit aan stuur- 
en bakboord, zodat dan de capaciteit 
aan elke zijde 150% is.

a.

Figuur 7. Vrije val reddingsysteem van 
Schat Davit Company B.V. en Mulder & 
Ryke BV.

-  De reddingboot moet te water ge
bracht kunnen worden en meegesleept, 
wanneer het schip met een snelheid van 
5 knoop vooruit vaart.

-  De reddingboot moet te water ge
bracht kunnen worden bij 10° trim  en 
20° slagzij.

-  De reddingboot moet een snelheid kun
nen halen van minstens 6 kn. in rustig 
water, en minstens 2 kn. wanneer het 
een volbeladen vlot sleept.

-  De reddingboot moet zelfrichtend zijn, 
wanneer deze volbeladen is. De m otor 
moet in staat zijn te lopen onder elke 
positie tijdens kapseizen en blijven lopen 
wanneer de reddingboot terugkom t na 
het kapseizen of eventueel gemakkelijk 
weer te starten zijn.

-  Iedere reddingboot moet voldoende 
sterk zijn om in volbeladen toestand een 
zijwaartse botsing tegen de huid van het 
schip te weerstaan met een trefsnelheid 
van tenminste 3,5 m/sec en ook vrij in 
het water kunnen vallen van een hoogte 
van tenminste 3 m.

De meeste van deze testen worden uitge
voerd met een prototype.

Helaas bestaat e r geen voorschrift om min
stens de beide laatste testen met hetzelfde 
prototype om de één o f  twee jaar te herha
len. Herhaaldelijk is e r gerapporteerd dat 
sommige materiaalsoorten na een paar jaar 
verharden en bros worden. Een regelmatig 
herhaalde test kan de goede conditie van 
deze boot en andere boten u it dezelfde 
serie aantonen.
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Olietankers, chemische- en gastankers 
moeten vuurbestendige reddingboten 
hebben. Wanneer de boot in het water 
d rijft, moet deze in staat zijn om de beman
ning te beschermen wanneer de boot ge
durende acht minuten volledig bloot ge
steld w ord t aan een oliebrand (Fig 8). Een 
watergordijn, dat elke vierkante centime
te r  van de boot bedekt, is noodzakelijk. 
Tijdens deze testen zijn in het midden van 
een boot temperaturen gemeten van 30 
°C, te rw ijl de buitentemperatuur temid
den van de vlammen 800 à 900 °C was.

V rije -v a l reddingboten
De eerste toepassing van dit type redding
boo t is een aluminium boot, in 1962 ont
worpen en geproduceerd door Joop Ver
hoef Sr. van Verhoef Aluminium Scheeps
bouw Industrie in Aalsmeer.
D it idee is overgenomen door Harding A/S 
uit Noorwegen, die deze boten vervaar
digt uit gelamineerde epoxies.
Een paar jaar geleden is de Verhoef-boot 
opnieuw ontworpen, met succes uitgetest 
en in produktie genomen. Verschillende 
andere reddingboot-fabrikanten volgden 
beide voorbeelden.
Daarnaast liggen er verschillende andere 
concepten op de ontwerptafel o f zijn in het 
beproevingsstadium.
Bij voorbeeld: de ’Lifescape Safety Cabin’ 
van GVA van Teil, een capsule, die niet 
d irect bedoeld is als reddingboot, maar een 
cabine, die vrij opdrijft van een wegzinkend 
platform, de ’Entry Device’ van Seatek 
voor het verticaal vrij vallen van conventio
nele reddingboten en de ’Tag Line System’ 
van W atercraft Ltd., die, met behulp van 
een soort hengel, de reddingboot een 
voorwaartse snelheid geeft. De meeste 
ontwikkelingen zijn nog niet operationeel.

Het grootste gevaar voor een conventio
nele reddingboot, vooral wanneer deze 
zich hoog boven het wateroppervlak be
vindt, wat het geval Is op semi-submersi- 
bles en vaste o f verplaatsbare booreilan
den, is de mogelijkheid tegen een poot of 
kolom te slaan, veroorzaakt door wind en 
golven, niet alleen tijdens het neerlaten 
maar ook wanneer de boot net vrij drijft. 
Veel pogingen zijn ondernomen om een 
middel te ontwerpen, dat de reddingboot 
een voorwaartse snelheid geeft op het 
moment dat deze de golven raakt.

T o t op heden beantwoordt de vrije val 
reddingboot het meest aan deze vraag. 
Beproevingen zijn uitgevoerd van een 
hoogte van 50 meter. (Fig. 9)

C rite ria  voor beproeving  
en goedkeuring
H et is van essentieel belang dat alle vrije val 
concepten ontwikkeld, geëvalueerd en be
proefd worden volgens dezelfde standaard 
procedures.
H et concept moet gebaseerd zijn zowel op

SenW 54STE IAARGANG NR 19

Figuur 8. Een brandproef.

het menselijke uithoudingsvermogen te
gen geestelijke spanning als lichamelijke 
versnellingen.
Het Ship Research Institute u it N oorw e
gen heeft in samenwerking met de Norwe-

gian Hydrodynamic Laboratories een serie 
criteria opgesteld.

De plaatsing aan boord  
-  De locatie aan boord moet zo gekozen

Figuur 9. Een vrije val duik (50 meter) van een Verhoef aluminium reddingboot op 
18 april '86 in Amsterdam.



worden dat de tewaterlating kan plaats
vinden onder de zwaarste weersom
standigheden

-  De positie moet ongeveer op hart ach
terschip gekozen worden.

-  De positie moet zodanig zijn dat de boot 
zo ver mogelijk verwijderd blijft tijdens 
het lanceren van kolommen, drijvers en 
afmeerlijnen.

-  Het systeem moet zo ontworpen zijn 
dat de boot vrij opdrijft, wanneer het 
schip of platform zinkt.

Lancering
-  Het vrije val systeem moet beschouwd 

worden als het 'hoofd lanceringssys- 
teem' en moet snel, veilig en eenvoudig 
bedienbaar zijn.

-  Het lanceersysteem moet de boot langs 
een veilige afstand van andere objecten 
geleiden. De uiteindelijke baan moet de 
boot een voorwaartse snelheid meege
ven, die van het schip of platform is af 
gericht.

-  Het moet mogelijk zijn om de boot te 
lanceren bij 30° slagzij en maximale 
trim  vanaf het beschadigde schip.

-  Het moet mogelijk zijn om de boot van 
drijvende platforms te lanceren, wan
neer maximale slagzij en trim  optreedt.

-  Neerlaten met behulp van een enkele 
draad moet beschouwd worden als de 
tweede tewaterlatingsmethode. De 
boot moet uitsluitend door de zwaarte
kracht neergelaten worden onder de
zelfde trim  en slagzijcondities zoals be
schreven voor de vrije val.

-  Het lanceersysteem moet een veilig en 
automatisch vrij opdrijven mogelijk ma
ken tijdens het wegzinken van schip o f 
platform.

H et terughalen
-  Het moet mogelijk zijn om bij rustige 

weersomstandigheden na een lanceer- 
test de boot veilig weer aan boord te 
plaatsen.

De reddingboot
-  De reddingboot moet zo ontworpen 

zijn dat zij na de lancering een voor
waartse snelheid b lijft behouden, afge
wend van schip o f platform. Zij moet 
niet te snel door vormweerstand afge
remd worden.

-  Het ontwerp van de boot moet zodanig 
zijn dat schokbelastingen op inzittenden 
binnen aanvaardbare grenzen overge
bracht worden zonder letsel te veroor
zaken.

-  De romp moet zo geconstrueerd zijn 
dat het de belastingen kan opnemen die 
ontstaan bij het lanceren -  met volle 
bemanning en uitrusting -  van de instal- 
latiehoogte +  30 %.

-  De reddingboot moet een positieve op
richtende arm (MG >  0) hebben en zel- 
frichtend zijn met volle bemanning, vast- 
gegordeld op hun zitplaatsen. Zonder

personen aan boord moet MG minstens 
15 cm zijn bij 45° slagzij.

-  De met water volgelopen boot moet 
een positief oprichtend moment heb
ben bij minstens 50°.

-  De volgelopen en gekapseisde boot 
moet minstens één ontsnappingsluik bo
ven water hebben.

Interieur
-  De reddingboot moet één zitplaats per 

persoon hebben. De zitting moet zo 
gemaakt zijn dat die gedurende de lance
ring een aanvaardbare G-belasting 
doorgeeft aan de ruggegraat.

-  Het materiaal van de zitting moet het 
lichaamsgewicht uniform verdelen t i j
dens de maximale belasting voor het 
hoofd, rug en zitvlak. Maximale indruk- 
king van de zitting mag niet meer zijn dan 
2/3 van de dikte. Het zittingsmateriaal 
moet drijfvermogen hebben.

-  Voor elke zitplaats moet een vier-punts 
veiligheidsgordel zijn. Daarnaast moet 
een instelbare hoofdgordel het hoofd 
veilig kunnen steunen.

-  Alle uitrustingsstukken moeten op een 
veilige manier vastgemaakt zijn, zodat ze 
niet tijdens de zwaarste belasting los 
kunnen raken.

Versnellingen
De volgende versnellingen moeten tijdens
alle vrije val beproevingen worden
gemeten:
-  Eén versnelling in horizontale richting 

(langs de waterlijn).
-  Drie versnellingen in verticale richting 

(voor- en achterschip en midscheeps).
-  Het dempingseffect van het zittingsma

teriaal mag niet mee gerekend worden 
bij het bepalen van de versnellings- 
krachten.

Wenselijke grenzen
-  De grenzen van de mens tegen versnel- 

lingsbelastingen zijn in Tabel III gedefini
eerd in x, y en z richting:

-  De Gz versnelling is de meest kritieke 
versnelling, wanneer de ruggegraat zon
der overbelasting het lichaamsgewicht 
moet dragen.

Andere criteria
-  Naast de bovengenoemde functionele 

vereisten moet elke vrije val redding

boot voldoen aan de voorschriften van 
IMO en nationale reglementen.

Beproevingsspecificade
-  Model- en prototype beproeving is een 

wezenlijk bestanddeel van het vrije val 
concept.

Modeltesten
-  Modeltesten met vrije val boten moeten 

uitgevoerd worden met modellen, die 
niet korte r zijn dan I m.

-  Alle relevante trim -, slagzij- en hoogte- 
variaties moeten systematisch beproefd 
worden.

-  Voorwaartse snelheden moeten bij gol
ven van verschillende hoogtes en perio
des gemeten worden.

Ware grootte  beproevingen
-  Een aantal ware grootte  beproevingen 

zonder personen aan boord moet uitge
voerd worden te r verificatie van de mo- 
delproeven.

-  De sterkte van de constructie moet 
beproefd worden met een prototype in 
een vrije val van een hoogte, die gelijk is 
aan de installatiehoogte +  30%.

Op het ogenblik erkent ook IMO d it type 
reddingboot als een zeer veilig redding
middel. In vergelijking to t het aantal con
ventionele reddingboten is een reductie 
to t 50% mogelijk.

Prijswijs is er op dit moment weinig ver
schil meer in de investering van twee con
ventionele reddingboten met davits en één 
vrije val boot met lanceerinstallatie.

Het is noodzakelijk dat de bemanning goed 
getraind is om de reddingboot snel te 
bemannen en de veiligheidsgordels vast te 
maken. N ie t alleen zeelieden moeten op 
de hoogte zijn van de gevolgen van een 
dergelijke vrije val, speciaal van grote 
hoogtes, ook niet-zeelieden, zoals de be
manningen van booreilanden moeten goed 
geoefend zijn.
Verschillende trainingscentra hebben 
reeds een complete opstelling geïnstal
leerd om bemanningen te trainen. Voor de 
eerste maal geeft een vrije val psychische 
problemen (vlindertjes in de buik), maar na 
een paar keer oefenen w ord t het een ge
wone zaak.

Tabel III

Criteria Ontwerpgrenzen

Versnellingstijd (sec.) Herkenning 0,1-0,2 sec.

+  Gx (oogbol puilt uit) 20 G
-  Gx (oogbol ingedrukt) 20 G
±  Gy (zijwaartse belasting) 10 G
+  Gz (oogbol naar beneden) 6 G
-  Gz (oogbol omhoog) 10 G
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Rupsbanen, die in pretparken gebouwd 
zijn, (b.v. de Python in de Efteling) geven 
soms hogere en langdurige versnellingen 
dan een vrije val boot.

Rescueboats
-  Rescueboten kunnen van een rigid (stij

ve) o f van een opblaasbare constructie 
vervaardigd zijn of uit een combinatie 
van beide.

-  Lengte tussen 3,8 en 8,5 meter.
-  Minstens vijf personen zittend en één 

liggend moeten vervoerd kunnen 
worden,

-  De boeg moet overdekt zijn over min
stens 15% van de scheepslengte.

-  De boot moet kunnen manoeuvreren 
met een snelheid van 6 knopen (N.B. 
de Norwegian Maritime Directorate 
schrijft een snelheid van 25 kn. voor!).

-  Rescueboten moeten voldoende wend
baar zijn om personen uit het water op 
te kunnen pikken, vlotten te begeleiden 
en het grootste vlot, dat zich aan boord 
van het schip bevindt, volbemand te 
kunnen slepen met een snelheid van ten 
minste 2 knopen.

-  De boot kan voorzien zijn met een bin
nen- of een buitenboordmotor.

-  Sleepgerei moet permanent aange
bracht zijn.

-  Opgeblazen rescueboten moeten zo 
geconstrueerd zijn dat ze aan weer en 
wind opgesteld aan dek, kunnen worden 
blootgesteld; 30 dagen drijvend in zwa
re zeeën moeten weerstaan kunnen 
worden.

-  Scheepsbemanningen moeten zo geoe
fend zijn en de rescueboat zo opgesteld 
in een toestand van permanente gereed
heid, dat deze binnen vijf minuten te 
water gelaten kan worden.

Dom pelpakken
De definitie van een dompelpak (survival 
suit, immersion suit) is een beschermend 
pak dat bescherming biedt tegen het ver
lies van lichaamswarmte van iemand, die in 
koud water ligt.

Het aan boord hebben van dompelpakken 
is een totaal nieuw voorschrift voor koop
vaardijschepen.
Het pak mag al dan niet geïsoleerd zijn. 
Indien geïsoleerd, dan moet het een tem- 
peratuursval van de drager voorkomen van 
meer dan 2 °C, wanneer de man geduren
de 6 uur in water ligt van een temperatuur 
tussen de 0 ° en 2 °C. N iet geïsoleerde 
pakken moeten een temperatuursval van 2 
°C voorkomen, wanneer de drager gedu
rende I uur in water ligt van 5 °C.
Een persoon, die een dompelpak draagt, 
moet met bedekte handen een potlood 
kunnen oppakken en er mee schrijven, 
nadat hij I uur in het water gelegen heeft 
met een temperatuur van 5 °C.
Zonder hulp van anderen moet het dom
pelpak uitgepakt en binnen twee minuten

aangetrokken kunnen worden. Een pak 
met de goede maat moet beschikbaar zijn 
voor iedereen, die aangewezen is om een 
rescueboot te bemannen.
Vrachtschepen moeten in elke redding
boot minstens drie pakken hebben liggen. 
De Administratie kan, wanneer zij het no
dig en praktisch acht, schepen verplichten 
dat elk bemanningslid een dompelpak 
moet hebben.

Het is aan te bevelen dat elke opvarende 
zijn eigen dompelpak als een standaard 
persoonlijke veiligheidsuitrusting bij zich 
heeft. Speciaal voor offshore bemannin
gen, die sterk wisselen, is d it een noodzaak. 
De man zal ook meer zorg hebben voor 
zijn pak, wanneer het zijn persoonlijk ei
gendom is. Vacuüm verpakt en verzegeld 
neemt een dergelijk pak weinig ruimte in.

W arm te  beschermende middelen  
(Therm al Protective Aids)
De definitie hiervan is een deken o f een pak 
van waterdicht materiaal met een lage 
warmte-geleiding.
Het aan boord hebben van dergelijke mid
delen is eveneens een volkomen nieuw 
voorschrift in het veld van de persoonlijke 
veiligheidsmiddelen. Het toont opnieuw 
de onderkenning van het gevaar van onder
koeling aan.
Het is een lichtgewicht, waterdichte de
ken met de bedoeling om de lichaams
warmte te bewaren en moet gewikkeld 
worden om mensen, die aan lage tempera
turen zijn blootgesteld, opgepikt uit zee. 
De warmte-geleiding moet minder zijn 
dan 0,25 W/m °K. De deken moet het 
gehele lichaam kunnen omvatten met u it
zondering van het gelaat. D it is een zeer 
goedkoop stuk uitrusting, waarvan de 
waarde al vele malen bewezen is.

Gezond verstand
Ten slotte wil ik een lans breken voor het 
gebruik van het gezonde verstand. Mensen 
moeten zorgvuldig geoefend zijn om in 
noodsituaties de veiligheids- en reddings
middelen op de juiste manier te gebruiken. 
Wanneer in geval van brand eerst de in
structies op een brandblusser gelezen 
moeten worden, is het te laat. D it is het
zelfde met de aankondigingen, voorschrif
ten, tekens, geboden, verboden en picto
grammen, die zich aan boord van menig 
schip en offshore-constructie bevinden. 
Gangen en deuren kunnen volledig volge
pakt zijn, waarbij het zelfs moeilijk is om 
een deurkruk te vinden.

Alle landen hebben, naast de Internationale 
reglementen, extra nationale voorschrif
ten. Nederland is hierop geen uitzonde
ring. Het schijnt onmogelijk te zijn om zelfs 
alleen maar in het Noordzeegebied met 
universele voorschriften te werken. Zelfs 
het pictogram 'verboden te roken' is niet 
uniform voor de verschillende landen. Een

booreiland, dat op het Noordzeeplat in de 
verschillende te rrito ria  werkt, zal regel
matig zijn aanwijzingen moeten veran
deren.
Daarnaast b lijkt de Nederlandse vertaling 
van 'to  surveyor's satisfaction' niet alleen 
'to t tevredenheid van de surveyor', maar 
helaas soms ook 'to t zelfbevrediging van de 
surveyor’ te zijn.
Instructies moeten niet geplakt worden als 
behang. Zulke hoeveelheden worden niet 
meer gelezen.
Het zal nog vele jaren duren voordat de 
verschillende landen to t een uniforme re
glementering komen. Er w ord t zelfs ge
tw ijfeld aan de haalbaarheid hiervan. Mid
den 1986 creëerde de Nederlandse Rege
ring een apart orgaan, dat de autorite it van 
de verschillende op de Noordzee opere
rende Ministeries bundelt. En zelfs d it -  als 
eerste kleine stap -  levert problemen op.

Hiermee heb ik een overzicht gegeven van 
de belangrijkste wijzigingen van de voor
schriften. Bij toepassing van de nieuwe 
voorschriften moeten de originele teksten 
gebruikt worden.
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SW 87-09-0I.
Practical examples o f  vibration analysis 
onboard ships and on offshore structures 
Thomas, B.H.
Inst. Marine Eng; Trans. (03310), 8610, 
99/4, pg-5, nrpg-11, gr-7, tab-9, drw-8, 
ENG
Most practical engineers have, at some 
time or other, experienced difficulty in 
determining the cause o f a problem on a 
machine or structure. Consequently the 
machines or structures have been disman
tled fo r a more detailed examination to  try  
and establish the reasons fo r the trouble. 
However, sometimes even detailed ex
amination o f the component parts has not 
revealed the nature o f the problem. Vibra
tion analysis techniques present an alterna
tive method to  stripping machines or 
structures unnecessarily, and the methods 
and instrumentation have been developed 
to  allow the majority o f machine and 
structural problems to  be identified. This 
has led to  on-site trouble-shooting and in
position balancing fo r both the marine and 
offshore industries. Over the years, 
numerous specific problems on rotating 
machines, structures and pipework have 
been examined and a selection o f case 
histories, showing the measuring and 
analysing techniques which lead to  the 
solution o f a problem, are discussed in this 
paper. 0140423

SW87-09-02.
Certification philosophy in respect o f  the 
offshore installations (construction and 
survey) regulations.
Day, I. J.; May, B.
Bull. Tech. Bur. Veritas, suppl. (00351), 
8704, 16/4, pg-66, nrpg-8, ph-5, ENG 
This paper sets out the interpretation of 
one certifying authority (Bureau Veritas) 
as to  the application o f the Offshore In
stallations (Construction and Survey) Reg
ulations 1974 Statutory Instrument 
1974/289 (hereafter referred to  as S.l. 
289) to  the in-service certification of 
offshore installations on the United King
dom continental shelf and the application

of this philosophy in practice. 0630321 ; 
0321040

SW87-09-03.
Offshore N orthern  Europe 
Vielvoye, R.
Oil & Gas Jrnl (02387), 8706,85/26, pg-33, 
nrpg-12, g r- l,  drw-3, ph-6, ENG 
The offshore industry in northwest 
Europe has begun its recovery. Investment 
in new oil projects has resumed, reflecting 
growing confidence that the $ 18/bbl 
crude price is sustainable. Renewed spend
ing on oil projects has also been helped by 
revamping offshore projects to  reduce 
costs and make new development viable at 
lower prices. Industry confidence in the 
North Sea was also given a boost by the 
decision to  proceed w ith the $ 7.8 billion 
development o f the Troll and Sleipner gas 
fields. Drilling activity is also starting to  
recover. Since the beginning o f this year,
14 rigs have been brought back into service 
and there are now 50 semisubmersibles 
and jack ups active on exploration and 
appraisal work. There were 88 rigs operat
ing at the start o f 1986, and there are sti 116 1 
rigs stacked in northwest Europe. 
0620112

SW87-09-04.
Influence o f  structural flexib ility and wave 
interference on dynamic behaviour o f  
idealized offshore platform  
Abul-Azm, A. G.; Williams, A. N.; Mau, S. T. 
Ocean Eng. (02350), 8706, 14/3, pg-233, 
nrpg-22, g r - l7, tab-1, drw-2, ENG 
An approximate method is presented to  
estimate the hydrodynamic loading and 
structural response o f an idealized offshore 
platform subjected to  a regular train of 
linear surface waves. The platform is taken 
to  consist o f four bottom-mounted, flexi
ble, circular cylinders supporting a rigid 
deck and is assumed to  be aligned parallel to  
the incident wave direction. The response 
o f each column is assumed to  be one
dimensional and to  be governed by linear 
beam theory. The solution technique for 
the fluid velocity potential involves replac
ing scattered waves by equivalent plane 
waves together w ith  non-planar, first- 
correction terms, and can be shown to  be a 
large spacing approximation. Numerical 
results are presented, which show the 
effect of hydrodynamic interference and 
structural flexib ility on the platform re
sponse. 0630220

SW87-09-05.
Aerodynamic loads on a typical tension leg 
platform

Kareem, A.; Lu, P. C.; Finnigan, T. D.; Liu, S. 
L. V., Ocean Eng. (02350), 8706, 14/3, pg- 
201, nrpg-31, gr-10, tab-3, drw-2, ph-10, 
ENG

The wind load effects on tension leg plat
forms have been recognized to  be a signifi
cant environmental loading. An accurate 
assessment o f the aerodynamic loads is 
therefore, a prerequisite fo r the design of 
an economic and a reliable structure. The 
design codes and specifications recom
mend the use o f a projected area approach 
that is thought to  be conservative. The 
code recommendations fail to  quantify 
aerodynamically induced forces in direc
tions different to the mean wind flow. The 
interference and shielding effects sug
gested in some specifications provide only 
a simplistic view. Physical modelling as re
ported in this paper, therefore, continues 
to  serve as the most accurate and practical 
means of predicting aerodynamic loads. 
0630123

SW87-09-06.
A design too l fo r static underbuoy hose- 
systems
Brown, M. J.; Elliott, L.
Applied Ocean Research (00080), 8707, 
9/3, pg-171, nrpg-10, gr-5, tab-3, drw-3, 
ENG
A computer code, suitable as a design tool, 
has been developed fo r the numerical solu
tion o f a three-dimensional large angle 
model o f a static underbuoy hose system.

The model deals w ith  large discontinuities 
which arise in the upthrust, weight and 
stiffness o f the hoses due to  the presence of 
buoyancy floats, drag chains and flanges and 
is applicable to  both the Lazy-8 and 
Chinese Lantern system. 0630600

SW87-09-07.
Special metals 
Grange, P.
Oilman (02388), 8706./6, pg-34, nrpg-5, 
gr-8, tab-3, ENG
The quest fo r cheaper oil and gas produc
tion has led to  an increased interest in new 
or improved materials fo r construction of 
offshore facilities such as jackets, topsides 
and foundation piles. Substantial savings 
can be achieved by the use o f high strength 
steels w ith yields between 50 and 80 ksi, 
and most o f the major steel producers 
together w ith  trade and technical institu
tions have been carrying out intensive de
velopment programmes aimed at the com
mercial optimisation o f these new grades. 
0130312
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SW87-09-08.
Structure-rubble field interaction 
Gershunov, E. M.
Cold Regions Science and Technology 
(00468), 8706, 14/1, pg-95, nrpg-9, gr-S, 
tab-4, drw-5, ENG
Analytical aspects of interaction between 
an unconsolidated o r poorly consolidated 
rubble field and a conical-type, massive, ice 
resistant, bottom-founded offshore struc
ture are presented in the paper. This mat
te r is a substantial part o f an analysis of 
global ice loading imposed on an offshore 
structure in the transition zone o f the 
Arctic Seas. The paper contains analytical 
formulation o f the problem and relevant 
analytical results which describe the 
geometrical aspects of the ice-structure 
interaction along w ith the global ice load 
which can be imposed on the structure. 
The results can be generalized and used for 
structures w ith  arbitrary cone angles up to 
90QGD. A ll results are presented in tabu
lated and graphicals forms convenient fo r 
practical engineering applications. 
1450800

SW87-09-09.
On the system reliability o f semi-submersi
ble platforms
Munotsu, Y.; Okada, H; Ikeda, Y.; Matsuza-
ki, S.

PRADS (76775), 8706,2110, pg-752, nrpg- 
13, gr-2, tab-4, drw-4, ENG 
This paper is concerned w ith the reliability 
assessment of transverse strength o f a 
semisubmersible platform, which is mod
elled as a relatively stiff frame structure and 
subjected to  quasi-static loads. Extreme 
wave loads acting on the platform in the 
beam sea are estimated together w ith 
their probabilistic characteristics. Fully 
plastic capacities o f the members are also 
treated as random variables. The semisub
mersible platform is modelled as a plane 
frame structure w ith  rigid bodies and plas
tic collapse o f the structure is evaluated by 
using a linearized plasticity condition o f the 
section under the combined effect of bend
ing moment and axial force to  generate the 
safety margins, using a matrix method. 
Probabilistically dominant collapse modes 
are selected by applying the branch-and- 
bound method combined w ith heuristic 
operations. The system reliability is evalu
ated by using the selected failure modes. 
The proposed method is applied to  a typ i
cal semisubmersible platform and its prop
erty is investigated. 0630200

SW 87-09-I0
Risk assessment o f mobile units. Experi
ences from assessment o f semi-submersi
ble platforms.

Vinnem, J. E.
PRADS (76775), 8706, 2/8, pg-729, nrpg- 
10, gr-2, tab-1, ENG
Floating production installations shall, 
according to  regulations by the Norwegian 
Petroleum Directorate, be subjected to  
concept safety evaluations in order to  de
termine design accidental loads and re
sidual risk levels. Several studies of this kind 
have been performed. The paper presents 
general experiences from  these studies, 
concluding that there are tw o  main hazards 
for floating production installations which 
often dominate the risk picture. These tw o  
hazards are blowouts and collisions w ith 
passing merchant ships w ith impacts signifi
cantly exceeding the design criteria. 
0630511

Fotokopieën van bovengenoemde a rti
kelen zijn verkrijgbaar bij: Maritiem Infor
matie Centrum (MIC), Postbus 21873, 
3001 A W  Rotterdam, tel.: 010-4130960. 
tst. 33. Bij aanvraag het SW  nummer ver
melden s.v.p. De bibliotheek van het M IC is 
geopend op werkdagen van 11.00 to t
16.00 uur. Het adres is: Blaak 16 te Rot
terdam

De nieuwste aanwinst van Dekker Papen- 
drecht is het steenstortvaartuig 'Arca'. In 
de afgelopen maanden werd daartoe het bij 
de Oosterscheldewerken gebruikte 
werkschip ’Arca’ bij (HC Sliedrecht omge

bouwd, verlengd en voorzien van een 
steenstortinstallatie. Deze ’verbouwing’ 
werd uitgevoerd in de overdekte bouw
hallen van IHC Sliedrecht.
Op 22 augustus werd het schip met behulp

van een schepenlift te water gelaten, Mev
rouw Drs. N. Smit-Kroes, Minister van 
Verkeer en Waterstaat, verrichtte de 
doopplechtigheid.

SenW 54STE IAARGANG NR 19 379



MORE RELIABLE TESTING 
FOR CRACKS OFFSHORE
by: David Topp*

The fixed steel offshore platforms used in 
subsea oil operations are essentially mas
sive space frames of steel tubes, w ith  the 
tubular members joined together by wel
ding. The welded tubular jo in t is suscepti
ble to  fatigue damage when subjected to  
cyclic loading, and a major consideration in 
the design o f offshore platforms is there
fore, the fatigue behaviour of the welded 
connection.
The hostile environment o f the N orth  Sea 
readily provides the kind of cyclic loading 
that causes fatigue damage, so the offshore 
industry of a country like the United King
dom has an automatic interest in the rel
evant design factors. That was why those 
groups responsible fo r the inspection, 
maintenance and safety of Britain’s 
offshore platforms gave the stimulus that 
led to the development of the Underwater 
Non-Destructive Evaluation (NDE) Cen
tre  at University College, London (UCL). 
This was set up specifically to  carry out 
research into the reliability o f underwater 
inspection.
Inspection of offshore platforms is con
ducted to  satisfy statutory requirements. 
However, it generally goes much further 
than the minimum demanded by legisla
tion. Routine examination is conducted to  
ensure that the platform performs as de
signed. This introduces tw o concepts for 
inspection, covering safety considerations 
and maintenance.

Search For Reliability
The fatigue behaviour o f tubular welded 
structures is such that the presence o f 
cracks does not necessarily mean the over
all integrity o f the structure is in jeopardy. 
However, the reliability o f data from  in 
service inspection is vitally important so 
that decicions can be made on the signifi
cance of defects.
A  vast amount o f research has been con
ducted into the fatigue behaviour of tubu
lar joints, and it is now possible to  evaluate 
the remaining life o f cracked ones by frac
ture mechanics techniques. But when pre
dictive models are made, the input data on 
crack size and location must come from in 
service inspection, and must therefore be 
reliable.

* Manager o f the Underwater Non-Destruc
tive Evaluation Centre, University College, 
London.

The nuclear and aerospace industries have 
both recognised the need fo r reliable in
spection data and fo r the performance of 
specific inspection techniques to  be evalu
ated. The evaluation of inspection 
performance can only be conducted by 
trials.
Both industries embarked on large trial 
programmes fo r equipment evaluation and 
in both cases the trials revealed that inspec
tion performance was not as good as ex
pected. The studies also pointed to  the 
need fo r further trials on representative 
defects and fo r strict procedural control. 
The performance o f inspection techniques 
used by divers offshore had not been 
similarly evaluated, and discussions w ith 
the industry suggested that the time had 
come fo r this to  happen. The industry 
would be willing, it turned out, to  fund the 
establishment o f a university based centre 
to  conduct this work. University College, 
London, had fo r some years been heavily 
involved w ith  research into the fatigue 
behaviour of offshore structures. This, 
combined w ith  expertise in inspection and 
non-destructive testing (NDT), made it a 
natural choice as the location o f the Under
water NDE Centre.
To evaluate the performance of inspection 
techniques, trials must be conducted invol
ving study by a trained operator of a large 
number o f defects. It is most important 
that they should be typical o f those the 
inspection system encounters in service. It 
is important too  for the defects to  be 
present in representative geometries, 
since this not only affects the nature of the 
defect itself but can also affect its de
tectability.

Unconventional Approach
The centre is now concentrating on the 
inspection o f fatigue cracks. Experience in 
the fatigue of tubular joints has shown that 
cracks that appear are by nature different 
from  those in flat plates, and that inspecting 
a cracked flat plate is somewhat different 
from  looking at a tubular joint. As a result, 
the centre is committed to  conducting 
trials in real fatigue cracks in large tubular 
welded joints. This commitment, how
ever, means a conventional approach to  
trials is not practicable.
In the past a typical trial sequence has been: 
specimen production, inspection, and then 
sectioning of the specimen to  allow com

parison between measured and actual 
crack size. Since the fatigue craked samples 
must be destroyed after each trial, the cost 
of such an exercise fo r cracked tubular 
joints would be prohibitive. However, in
spections o f tubular joints in the laboratory 
have suggested it would be possible to  use 
the very best non-destructive techniques 
and operators to  characterise the fatigue 
cracks accurately w ithout destroying the 
samples.
Britain’s Department of Energy has funded 
a study at the centre to  establish whether 
this approach is feasible. The results indi
cated that laboratory techniques were 
capable o f characterising fatigue cracks in 
tubular welded joints in air, but accurate 
crack detection and sizing were best 
achieved by the use o f tw o techniques 
working on different physical principles.

A  Library O f Joints
This meant a library of fatigue cracked 
tubular joints could be produced, main
tained, and made available fo r a number of 
years fo r inspection trials. The centre is 
currently building such a library.
A typical test tubular jo int weighs up to  
four tonnes, and is produced at fabrication 
yards in Scotland by typical offshore mate
rials, fabrication procedures and person
nel. This results in specimens that should be 
of similar quality to  those used in offshore 
platforms. A number of identical sets of 
joints are being produced in an attempt to  
prevent recognition by the inspectors. 
Fatigue cracks are especially produced in 
the joints by purpose built fatigue rigs. 
These are based on computer controlled 
servo-hydraulic actuators which can be 
programmed to  apply simulated wave 
loadings on to  components. The fatigue 
cracking is monitored, and cracks are pro
duced which can be grouped in terms of 
size. All are then inspected in air by labora
to ry  techniques.
For crack detection and length prediction, 
magnetic particle inspection (MPI) and the 
alternating current potential drop 
(ACPD) techniques are used, whereas 
depth measurements are conducted by 
ACPD and ultrasonic time o f flight diffrac
tion (TOFD) techniques. These inspec
tions provide full information on crack 
location, length, depth and shape.
The centre also has facilities fo r the con
duct o f controlled inspection trials. For
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these, an indoor diving tank has been instal
led which is five metres deep and fully 
equipped w ith overhead craneage to  allow 
the tubular joints to  be handled. The tank is 
equipped w ith surface supplied air and full 
facilities for tw o  divers. It can also be 
blacked out to  allow inspection at low light 
levels.
The first underwater trials being con
ducted are on crack detection systems, 
which also involve locating defects. The 
techniques under investigation are MPI by 
means of coil energisation and eddy cur
rent inspection. For both trials, trained 
commercial divers are used. The inspec
tion procedures are tightly controlled, and 
the aim is to  establish the size of defect that 
can be detected w ith high probability and 
confidence.

Statistical Analysis
This introduces the concept of probability 
of detection (POD), which can be dis
played on a graph. A  large number of 
fatigue cracks are presented to  the inspec
tor, and the results are eventually grouped 
for analysis in terms o f length.

By investigating the number o f successful 
detections in each group, it is possible to 
estimate the probability o f detection of a 
crack of that length. The results can be 
plotted as a mean value POD curve. 
However, since only a limited number of 
defects have been inspected, the effect of 
sample size must be considered. This is 
achieved by applying confidence bands to  
the results. The smaller the sample size 
(the number of cracks in each group) the 
broader the confidence bands. The aim of 
this w ork is to  determine the crack size 
that can be detected w ith  90% probability 
and 95% confidence limits.
Clearly there is a trade off between very 
large numbers o f cracks and cost. A statisti
cal analysis o f trial data has indicated that a 
minimum o f 30 cracks at each size interval is 
required. The detection trials are con
ducted on a total o f 134 cracks w ith  lengths 
in the range 15 mm to  300 mm.

During in service inspections divers are 
likely to  spend much o f their time examin
ing uncracked joints. While it is not possi
ble during the trials to  introduce uncrack
ed welds in high proportions fo r cost 
reasons, a number are included in an 
attempt to  break down the diver’s ex
pectation o f always finding defects.
While reliable crack detection is important 
-  as is length prediction -  the controlling 
parameter fo r structural integrity is crack 
depth. Trials are planned fo r the further 
evaluation o f both ACPD and TOFD tech
niques currently being used by divers. 
These studies w ill use the same set of 
cracked tubular joints as the detection 
trial, plus additional ones, giving a total of 
173 cracks to  be inspected.

Basis For Im provem ent
It is of course recognised that the inspector 
performance in the controlled conditions 
of a trial is likely to  be different from that 
achieved in a hostile marine environment. 
However it is considered that, by the con
tro l o f certain parameters, such trials can 
provide vital information regarding the 
capability o f particular inspection techni
ques when used by trained divers.
In other industries automation o f inspec
tion has been found to  improve reliability. 
For offshore application there is an additio
nal attraction. Automated inspection from 
remotely operated vehicles (ROVs) would 
relieve the diver o f many tasks, and also 
allow extended inspection sessions by 
eliminating diving constraints.
The centre is working closely w ith  the 
Robotics Group at UCL, which has a com

mercial underwater manipulator on loan 
and has interfaced it w ith  computer con
tro l, so that it is now capable o f being 
programmed to  perform simple tasks. It 
will be deployed in the trials tank and used 
for the development o f inspection sensors. 
The probability o f detection trials are 
jointly funded by government and industry 
in the United Kingdom. Industrial funding is 
on a multi-sponsor basis, and the w ork is 
currently supported by 12 companies. 
Close links w ith  industry are maintained 
through the use of a steering group fo r the 
projects, w ith  each sponsor entitled to  a 
seat.
The centre also works closely w ith  indus
try  on various research topics, and offers a 
service through consultancy or the con
duct o f individually tailored research con
tracts.

Multi-planar tubular welded jo in t o f the type making up the Underwater NDE Centre 's 
library.
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NIEUWSBERICHTEN

Agenda
Cursus ontw erpen m .h.o.o. Schok- 
eisen
Door TNO-1WECO is in samenwerking 
met de Koninklijke Marine een vierdaagse 
cursus ontwikkeld gericht op het ontw er
pen en installeren van instrumenten en 
apparaten waaraan schokeisen worden ge
steld. Bij het ontwikkelen van de cursus is 
uitgegaan van ontwerpers met HBO-ni- 
veau.
Veel aandacht zal worden besteed aan het 
construeren, het opstellen op veren, 
schokspecificaties en beproevingen. Ook 
zullen onderwater explosies, de conse
quenties van bescherming tegen schok, 
trillingen, statische en dynamische schok- 
berekeningsmethoden worden behan
deld,
Tevens zal er een workshop worden ge
houden waar aan de hand van twee op
drachten schokberekeningen worden ge
maakt, een spectrale responsieberekening 
en een analyse in het tijdsdomein.
De cursus w ord t van 9 to t en met 12 
november 1987 gegeven. 
Geïnteresseerden kunnen informatie ver
krijgen bij Ing. W. de Joode o f Ir. R. Re- 
goord TNO -IW ECO . Postbus 29; 2600 
AA Delft tel. 015-608608.

Offshore

Betere vooruitzichten  
booreilandenm arkt
Een betere gebruikmaking van de capaci
teit, van minder dan 50% to t bijna 60%, 
maakt dat de Noorse booreilanden-markt 
uit een diepe depressie aan het komen is. 
De tarieven komen nu op het niveau dat 
nodig is om de bedrijfsonkosten te dekken. 
Het Centraal Bureau voor Statistiek is van 
mening dat de activiteiten ook het volgend 
jaar beter zullen worden. Het aanbod zal 
gelijktijdig inkrimpen als een gevolg van 
totale afwezigheid van nieuwe booreilan
den overal in de wereld.
Toen de prijs voor olie de vorige zomer zo 
schrikbarend zonk, stopten de oliemaat
schappijen ongeveer alle exploratie die ze 
niet hoefden te doen. De situatie voor de

eigenaren van de booreilanden kan w or
den geïllustreerd met het bedrijfsresultaat 
van de gezamelijke boorindustrie, die van 
plus 1,5 miljard N O K  in 1985 viel to t minus 
446 miljard in 1986. Vanaf het ogenblik dat 
de olieprijs daalde in december 1985 zijn 
de dagtarieven voor oliebooreilanden ge
vallen van 42 500 -  80 000 dollar, naar het 
gelang het type, uitrusting en leeftijd, to t 
tussen de 17 000 en 30 000 dollar in het 
eerste kwartaal van d it jaar.
Het zijn niet alleen de Noorse eigenaren 
van booreilanden die een zekere verbete
ring merken. De verbetering van de markt 
was al eerder merkbaar op het Britse plat 
en in de Golf van Mexico. De directeur van 
Smedvig Drilling zegt dat de Noorse markt 
verschillend is van de internationale. Op 
het ogenblik is het moeilijk voor buiten
landse ’doorsnee’ platformen en voor ou
dere Noorse eenheden een opdracht te 
krijgen op het Noorse continentale plat. 
Waarschijnlijk komt dit omdat de activitei
ten naar het noorden zijn verhuisd, naar 
een harder klimaat. (norinform)

O lieproduktie  China omhoog
-  De olieproduktie van China is over de 
eerste zeven maanden van d it jaar in verge
lijking met dezelfde periode in 1986 met 
3,7% gestegen, en volgens een officiële 
Chinese krant heeft olieminister Wang 
Tao gezegd dat de Chinese olie-industrie 
een ’gouden eeuw’ is binnengetreden. 
Het Chinese dagblad meldde dat de aard- 
gasproduktie van het land in de periode 
januari-juli is gegroeid met 2 ,1 %.
China beschikt nu over 170 producerende 
olie- en gasvelden in het gehele land, en de 
exploiratie in de strategische noordweste
lijke autonome regio Xinjiang Uygur is 
groeiende, aldus Wang Tao.
De krant meldde verder dat Zhong Yi- 
ming, de president van China’s nationale 
oliemaatschappij, op een persconferentie 
heeft meegedeeld dat China 300 miljoen 
yuan zal reserveren om 10 of 15 bronnen 
per jaar aan te boren in velden voor de kust. 
Tussen 1979, toen kustgebieden werden 
opengesteld voor buitenlandse bieders, en 
de maand juni van d it jaar, hebben buiten
landse concerns 4,1 miljard dollar aange
wend voor boringen in 162 bronnen voor 
de kust van China, aldus Zhong. Van de 
bronnen waren er 65 met goed gevolg 
getest op de aanwezigheid van olie en gas. 
Dertien bronnen bleken te ko rt te schieten 
in commerciële waarde. De rest w ord t nu 
nog onderzocht, zei Zhong.

ED. 25-8-’87

Diversen
G enerieke Steun voor schepen to t  
ƒ 28 mln w o rd t n iet verhoogd
De percentages Generieke Steun voor de 
bouw van kleinere schepen worden niet 
verhoogd, zo heeft EZ-minister De Korte 
Cebosine-voorzitter Ter Hart laten we
ten. Cebosine had om zo’n verhoging ge
vraagd.
De per brief van 22 juli herziene percenta
ges Generieke Steun zijn in het algemeen 
goed ontvangen door de Nederlandse 
werven. Alleen de kleine scheepsbouw 
was niet erg tevreden. Met name voor de 
orders to t ƒ 28 miljoen worden de percen
tages ontoereikend geacht om de binnen- 
Europese concurrentie volwaardig aan te 
gaan. In het voorstel van EZ zijn die percen
tages voor schepen to t ƒ 5 mln 0 pet, to t 
ƒ 14 mln 5 pet en voor orders van ƒ 14 to t 
ƒ 28 mln lineair oplopend van 5 to t 17 pet. 
Cebosine wilde vooral voor die laatste 
klasse een verhoging.
Minister De Korte wil daar om twee rede
nen niet aan. In de eerste plaats zou een 
groter deel van het toch al smalle budget 
voor een categorie schepen worden inge
zet, 'waar de Nederlandse werven al een 
relatief goede concurrentiepositie bezit
ten.’ Verder komt hij met de wat crypti
sche mededeling dat het Cebosine-voor- 
stel het gevaar inhoudt dat reders en w er
ven samen constructies bedenken om de 
hoogste subsidie in de wacht te slepen. 
Die constructies zouden minder tw ijfe l
achtig zijn dan de EZ-formulering doet 
vermoeden. Het voorstel van Cebosine 
houdt alleen in dat de ondergrens voor de 
orderklasse van ƒ 14 to t ƒ 18 mln w ordt 
opgetrokken van vijf naar tien procent. In 
zo’n geval dreigt natuurlijk het effect dat 
schepen van even onder de ƒ 14 mln duur
der worden uitgevoerd om de dan veel 
hogere premie in de wacht te slepen.
De Korte schrijft verder op een nette 
manier dat het gezeur over extra scheeps- 
bouwsteun nu voorlopig u it moet zijn. 
'Met de brief van 22 juli (...) heb ik de 
discussie om trent de subsidiepercentages 
van het nieuwe scheepsbouwbeleid voor
lopig willen sluiten. Ik acht het nu wenselijk 
het voorgestelde beleid in een nieuwe 
Regeling Generieke Steun vast te leggen 
ten einde op korte term ijn het beleid voor 
de sector te kunnen uitvoeren’.
Zoals deze krant eerder meldde, gelden de 
verhoogde percentages maar to t I maart, 
tenminste als het budget niet eerder is 
uitgeput. Daarna worden de oude, gemid
deld vier procent lagere, percentages 
weer van kracht. Voor de verhoging w ordt 
ƒ 17,5 mln uitgetrokken, dat voor een deel 
overgeheveld kan worden uit het IPZ- 
budget. DS. 2 l-8 - ’87
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IM O  Vertegenw oordiging
Met ingang van I juli 1987 heeft ’A. de Jong 
T. H.’ B.V. de vertegenwoordiging verkre
gen van de ook in Nederland reeds zeer 
bekende Zweedse fabrikant van schroef- 
pompen IMO A.B.
In het kader van het streven van ’A. de jong 
T. H.’ B.V., gevestigd aan de Industrieweg 
130 te Rotterdam haar pompenprogram- 
ma voor Industrie en Scheepsbouw te ver
breden, betekent d it nieuwe agentschap 
een aanzienlijke aanvulling op het bestaan
de programma verdringerpompen. Mede 
hierdoor is ook het aantal medewerkers 
verder uitgebreid.
IMO maakt een grote serie 3-spindelige 
schroefpompen met binnenliggende la
gers. Deze pompen worden gebruikt als 
transportpomp voor smerende media, 
maar ook als hydraulische pomp o f motor 
met capaciteiten van 3 to t I 1.500 I/min. bij 
drukken to t 250 bar.
Naast de verkoop van nieuwe pompen, 
wordt er een grote voorraad reservedelen 
aangelegd en w ord t de service door de 
eigen servicedienst uitgevoerd.

De Zweedse scheepsbouw in 1986
De Zweedse scheepsbouwindustrie be
reikte vorig jaar een voorlopig dieptepunt. 
De leden van de scheepsbouwersvereni- 
ging, de Sveriges Varvsindustriförening, 
hebben in 1986 gezamenlijk acht schepen 
te water zien gaan, waarvan drie marine
schepen. Het totale GT van deze schepen 
lag op hetzelfde niveau als in 1945 en dook 
voor het eerst sinds dat jaar onder de
100.000 GT.
Het grootste schip werd gebouwd bij de 
Uddevallavarvet AB. Het betrof een pro- 
duktentanker van 23.050 dwt. Bij Kalmar 
Fartygsreparationer AB en Lunde Varv och 
Verkstads AB gingen twee vissersschepen 
te water van respectievelijk 640 en 550 
GT. Het trotse Kockums AB kende in 1986 
ook twee tewaterlatingen: een passagiers
schip van 47.262 GT voor Carnival Cruise 
Lines en een niet nader omschreven ’barge’ 
van 6623 GT. Het tweede passagiersschip 
voor Carnival Cruise Lines zal d it jaar ge
reedkomen, waarna de w erf zal worden 
voortgezet als Kockums Marine AB, met 
als specialisatie onderzeeboten en andere 
onderzee-technieken voor civiele (off
shore) toepassingen.
De marine-schepen die in 1986 te water 
werden gelaten, werden gebouwd bij 
Karlskronavarvet AB, waarvan er een in 
samenwerking werd gebouwd met de 
nieuwe Kockums Marine. D it was een on
derzeeboot met een waterverplaatsing 
van 1070 ton. De andere twee schepen 
waren mijnenjagers, met een waterver
plaatsing elk van 360 ton. Bijna driekwart 
van de tewatergelaten tonnage was be
stemd voor het buitenland: Het passagiers
schip vaart onder Liberiaanse vlag, de vis
sersschepen onder de Noorse. Voor de 
offshore-industrie kwam vorig jaar een

door Noren bestelde ponton-sectie ge
reed bij Fartygsentrprenader en een voor 
Engeland gebouwd produktie-platform bij 
Götaverken Arendal.
Eind december bleek, dat 1987 een beter 
jaar zal zijn. Het orderboek omvatte toen 
10 civiele en 10 militaire orders. Behalve 
het resterende passagiersschip voor Car
nival Cruise Lines gaat het hier om twee 
ferries, een produktentanker, twee mini 
cruise-schepen, twee 'surface effect ships' 
(een kruising tussen een draagvleugelboot 
en een catamaran), een sleepboot, een 
vissersschip, vier onderzeeboten, vier mi- 
ni-korvetten en twee mijnenjagers.

DS. !0-8-'87

Regels voor bestrijding ongevallen 
op de Noordzee
De ministerraad is op 28 augustus op voor
stel van minister Smit-Kroes akkoord ge
gaan met het wetsvoorstel bestrijding on
gevallen Noordzee. D it wetsvoorstel 
geeft regels voor het voorkomen, beper
ken of ongedaan maken van schadelijke 
gevolgen van ongelukken op de Noordzee 
die een bedreiging vormen voor de Neder
landse kust.
Op grond van deze nieuwe w et kan de 
Nederlandse overheid als uiterste middel 
optreden tegen alle schepen van welk nati
onaliteit dan ook, die ernstige verontreini
ging door olie, chemicaliën en andere stof
fen veroorzaken o f anderszins een ernstige 
bedreiging vormen.
Het wetsontwerp stoelt op een internati
onaal verdrag inzake optreden in volle zee 
bij ongevallen, aanvankelijk alleen gericht 
op verontreiniging door olie, maar door 
aanvulling met een protocol maakt dit ver
drag ook optreden mogelijk tegen veront
reiniging door bepaalde andere stoffen. 
Uitgangspunt van het wetsontwerp is, dat 
het om een ongeluk gaat en dat de belangen 
van Nederland als kuststaat in het geding 
zijn.
De operationele rampenbestrijding waar
voor d it wetsontwerp aanvullende regels 
geeft, zal gecoördineerd worden door de 
onlangs opgerichte kustwachtorganisatie.

St C rt. 3 l-8 - ’87

Radikale koerswijziging  
V ero lm e Botlek
Na overleg met de raad van commissaris
sen heeft de direktie van Verolme Botlek
b.v. te Rotterdam- Botlek aan de onderne
mingsraad en de vakverenigingen een plan 
(getiteld: Toekomst door flexib ilite it en 
kwalite it’) voorgelegd to t een radikale 
koerswijziging in marktopstelling en orga
nisatievorm. Hiertoe zal de traditionele 
organisatiestruktuur worden aangepast 
aan de eisen van de markt. Verolme Botlek 
w ordt een onderneming die, met als basis 
de werfaktiviteiten op het gebied van on
derhoud, ombouw en reparatie van zee

schepen en offshore constructies, zich zal 
ontwikkelen to t een hedendaags service- 
center.
De nieuwe opzet is, aldus de direktie, het 
antwoord op de steeds sneller verande
rende marktfaktoren, onder meer geken
merkt door een forse, tijdelijke afname van 
offshore-aktiviteiten en een strukturele 
teruggang van de vraag naar scheepsrepa- 
ratie.
Verolme Botlek zal in een veel flexibelere 
vorm voortgaan, waarbij de bedrijfsom
vang teruggebracht w ord t to t een strate
gisch minimum. Het bedrijf zal van 700 op 
370 medewerkers worden gebracht. De 
ontwikkeling van de onderneming is in een 
stroomversnelling geraakt door de tijde lij
ke inzinking van de offshore-markt.
De direktie heeft moeten besluiten nu het 
voornemen bekend te maken aan vakvere
nigingen, ondernemingsraad en werkge
versorganisaties om voor 330 medewer
kers een ontslagaanvraag in te dienen. 
'Het afgeslankte bedrijf heeft’, aldus alge
meen direkteur A, van Nieuwkoop,' goede 
kansen op de internationale markt. Kennis 
en ervaring blijven behouden. Het voldoet 
aan een belangrijke behoefte van de Rot
terdamse haven, mede omdat onze aktivi- 
teiten een behoorlijke spin-off met zich 
meebrengen. Verolme Botlek zal dan, zelfs 
zonder rekening te houden met een ople
ving van de offshore-markt, die er volgens 
deskundigen wel inzit, binnen afzienbare 
termijn weer winstgevend zijn’ .
De markt voor scheepsreparatie en om
bouw is de afgelopen jaren struktureel 
aanzienlijk veranderd. De totale markt is 
afgenomen door een voortdurende reces
sie in zeetransport, door het gebruik van 
nieuwe onderhouds-arme materialen en 
verbeterde technieken, waardoor het re- 
paratiewerk vermindert.
Voor de traditionele w erf komt daar nog 
bij dat opdrachtgevers er steeds meer toe 
overgaan rechtstreekse relaties met leve
ranciers te leggen. De Nederlandse con
currentiepositie is daarnaast verslechterd 
door het grote prijsverschil met het Verre 
Oosten en Zuid-Europa, de sterke gulden 
en de steunpolitiek van andere Europese 
landen. Doordat ook nieuwbouw werven 
zich richten op de reparatie- en offshore 
markt is er verder sprake van toenemende 
concurrentie.
De offshore markt draagt een cyclisch ka
rakter, mede gekoppeld aan de olieprijs. In 
1986 zakte deze markt vrij plotseling in 
doch de verwachting is dat er binnen enke
le jaren weer veel werk los zal komen, 
waarvoor flexib ilite it en zo laag mogelijke 
vaste kosten noodzakelijk zijn. Naast om
bouw, reparatie en onderhoud van drij
vend materieel bieden nieuwe ontw ikke
lingen zoals ’Floating Production Units’, 
een gunstig toekomstperspectief.
Door de geografische positie, de moderne 
faciliteiten en het grote reparatiedok, be
hoort Verolme Botlek to t de belangrijkste
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reparatie- en ombouwwerven van Europa, 
Het bedrijf beschikt over eigen kantoren in 
Engeland en Noorwegen en een wereld
wijd net van agenten. Op offshore-gebied 
heeft het bedrijf internationaal een techni
sche voorsprong, aldus directeur Van 
Nieuwkoop.

Fusie zeevaartscholen  
in R otterdam
De voorbereiding voor de fusie van de vijf 
opleidingen voor middelbaar nautisch on
derwijs in Zuid-Holland to t één instituut 
met als vestigingsplaats Rotterdam, zijn 
vrijwel afgerond. De knelpunten die nog 
moeten worden opgelost alvorens to t be- 
stuursoverdracht en samenvoeging over 
te gaan, liggen voornamelijk op het gebied 
van de gevolgen voor het personeel van de 
fuserende instellingen. D it hebben B&W 
van Rotterdam aan de gemeenteraad me
degedeeld.
B&W van Rotterdam vragen de gemeente
raad in het kader van de voorgenomen fusie 
daarom in te stemmen met de omzetting 
en de overdracht van de afgesplitste mid
delbaar nautische opleiding van de Acade
mie Nautisch Onderwijs Rotterdam 
(ANOR) aan de Stichting Lager en Middel
baar Nautisch Onderwijs Rotterdam; en 
tevens akkoord te gaan met de samenvoe
ging van de middelbare nautische opleiding 
van ANO R met de middelbare opleiding 
van de Hogere School voor Scheepswerk- 
tuigkundigen en de lagere opleiding van het 
opleidingsschip 'De Nederlander'.
Nadat in 1985 door de minister van Onder
wijs was bekendgemaakt dat er een inkrim
ping dient plaats te vinden van de bestaande 
zestien middelbaar nautische opleidingen 
in Nederland, gepaard gaande met de capa
citeitsvermindering, werd door de zestien 
opleidingen een spreidingsplan overeen
gekomen, dat in mei door de staatssecreta
ris is bekrachtigd. Het land is daartoe in v ijf 
regio’s verdeeld: Noord-W est-Neder- 
land, Rijnmond, Scheldemond, Midden- 
Nederland en Noord-Nederland. De be
staande opleidingen zullen fuseren to t in 
totaal zes instituten met als vestigings
plaatsen resp. IJmuiden, Rotterdam, Vlis- 
singen, Zwolle, Nijmegen en Delfzijl.
In Zuid-Holland w ord t één instituut voor 
middelbaar nautisch onderwijs voorge
steld, met als vestigingsplaats Rotterdam. 
In d it instituut zullen opgaan: de middelba
re opleiding van de HSvS Rotterdam; de 
middelbare opleiding van de AN O R  Rot
terdam; de MSvS Scheveningen en de MSvS 
Brielle. Tevens zal de LBO-opleiding to t 
scheepsgezel van de ‘Nederlander’ te Rot
terdam betrokken worden in het nieuw op 
te richten nautisch instituut.
De medezeggenschapsraad van de ANO R 
heeft de intentieverklaring om te komen 
to t een fusie met genoemde overige vier 
onderwijsinstellingen onderschreven. De 
staatssecretaris heeft inmiddels het pro
ject middelbaar maritiem officier toege

kend aan Rotterdam op voorwaarde dat:
-  de bedoelde onderwijsinstellingen w o r
den ondergebracht onder één bestuur, 
teneinde de fusievoortgang te verzekeren, 
en
-  de middelbare opleidingen van de HSvS 
en de AN O R  worden samengevoegd, ten
einde voldoende draagvlak te creëren 
voor deze opleiding.

DS 17-8-’87

Nederlandse vloot k rim p t  
bijna I procent per maand
De omvang van de Nederlandse koopvaar
dijvloot is in de eerste zeven maanden van 
dit jaar met 5,5 procent afgenomen to t net 
boven de 4,2 miljoen bruto registerton. 
Eind juli waren er nog I 184 Nederlandse 
(en Antilliaanse) schepen, éénenvijftig min
der dan eind vorig jaar. Een opvallende 
ontwikkeling is dat de schaalvergroting van 
de Nederlandse scheepvaart kennelijk ten 
einde is: het gemiddelde schip was eind 
december nog 3600 brt. Eind vorige maand 
was dat afgenomen to t 3550 brt.
Eén en ander valt op te maken uitcijfers die 
maandelijks gepubliceerd worden door de 
Scheepvaartinspectie van DGSM. De cij
fers hebben betrekking op alle schepen die 
in Nederland geregistreerd zijn o f op de 
Nederlandse Antillen en waarop de Sche
penwet van toepassing is.

DS I 3-8-'87

Europese prijs voor schuiven 
storm vloedkering Oosterschelde
Het project van de stalen schuiven in de 
stroomvloedkering van de Oosterschelde 
is bekroond met de Design Award 1987 
van de European Convention fo r Con- 
structional Steelwork. Deze prijs w ordt 
elke twee jaar uitgereikt te r bekroning van 
een bijzonder ontwerp voor een staalcon
structie. De 62 stalen schuiven, die tussen 
de pijlers van de stormvloedkering in de 
Oosterscheldemonding hangen, zijn elk 
ruim 40 meter lang en variëren in hoogte 
van 5,90 m eter to t I 1,90 meter. Zij wegen 
afhankelijk van de grootte  300 to t 500 ton. 
Zij moeten bij storm worden gesloten en 
krijgen dan een hoge belasting van de gol
ven te doorstaan. Aan materiaal en con
structie van de schuiven zijn daarom hoge 
eisen gesteld.
De Europese staalprijs is verleend vanwe
ge de monumentale aspecten van de 
stormvloedkering, het formaat ervan en de 
constructieve oplossingen die daarvoor 
zijn gevonden. De schuiven zijn door Ne
derlandse staalbedrijven gebouwd en door 
de Directie Bruggen van Rijkswaterstaat 
ontworpen.
Aan vertegenwoordigers van deze bedrij
ven zullen op 24 september in Sorrento in 
Italië, plaquettes en oorkondes worden 
uitgereikt tijdens het tweejaarlijks congres 
van de European Convention fo r Con- 
structional Steelwork.
Vorig jaar werden de schuiven van de

stormvloedkering onderscheiden met de 
Nederlandse staalprijs door de branche- 
groep Staalbouw, die is aangesloten bij de 
Europese organisatie. De organisatie vere
nigt staalconstructiebedrijven.

Sulzer and Fincantieri extend  
diesel cooperation
Fincantieri, the Italian shipbuilding group, 
and Sulzer Brothers Ltd o f W intherthur, 
Switzerland, are to  extend their successful 
cooperation in diesel engines. The objec
tive is the development of an advanced 
medium-speed diesel engine generation 
fo r the 1990s. It w ill take full advantage of 
the combined technology o f the tw o  com
panies and the ir respective research and 
development resources. This w ill also in
volve the newly-created Diesel Ricerche
S.p.A. R&D organisation w ith  which Sulzer 
is arranging a long-term partnership, and 
the large factory of Fincantieri’s GMT En
gine Division in Trieste.
As a first step, the tw o  companies have 
signed a cross-licence agreement to  allow 
the GMT Engine Division to  build and sell 
Sulzer ZA40S medium-speed diesel en
gines while the Sulzer group company 
CCM (Compagnie de Construction Méca- 
nique Sulzer) w ill produce GMT A320 
diesel engines at Mantes in France. The 
engines are fo r both marine and stationary 
applications.
Fincantieri and Sulzer have enjoyed good 
cooperation since their licence agreement 
was signed in 1982. GMT builds Sulzer RTA 
low-speed diesel engines fo r the Italian 
shipbuilding market and has a full order- 
book. Their production ranges from the 
Sulzer RTA48 right up to  the largest 
RTA84M models.

Technische 
informatie

Nieuw e regeis voor beperking  
schadelijk geluid op w erkplek
Op I augustus van d it jaar werden nieuwe 
bepalingen van kracht voor schadelijk ge
luid tijdens het werk. Vanaf die datum 
worden geluidniveaus boven 80 dB(A) be
schouwd als schadelijk voor de gezond
heid. Bij overschrijding van deze grens die
nen werkgevers goede gehoorbescher- 
mers beschikbaar te stellen aan de werkne
mers. tndien het geluid op de werkplek 
85 dB(A) overschrijdt, moeten maatrege
len worden genomen om het geluidniveau 
to t onder deze grens terug te brengen, 
tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is. Bij 
een geluidniveau boven 90 dB(A) zijn 
werknemers verplicht de aan hen te r be
schikking gestelde gehoorbeschermers te 
dragen.
Besluiten hierover van staatssecretaris De 
Graaf van Sociale Zaken en Werkgelegen
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heid zijn gepubliceerd in het Staatsblad en 
in de Staatscourant.
Hoewel de grens voor schadelijk geluid 
wordt gelegd bij 80 dB(A), zijn maatrege
len om het geluidniveau te verlagen pas 
verplicht vanaf 85 dB(A). Deze opzet is 
bedoeld om te voorkomen dat het Neder
landse bedrijfsleven in een nadelige con
currentiepositie kom t ten opzichte van het 
buitenland. In andere landen w ord t name
lijk over het algemeen 85 of 90 dB(A) als 
grenswaarde gehanteerd.
De verplichting om maatregelen voor la
waaibestrijding te nemen vanaf een niveau 
van 85 dB{A) geldt voor zover dat in rede
lijkheid kan worden gevergd. D it betekent 
dat voor elke situatie -  waar de grens van 
85 dB(A) w ord t overschreden -  apart 
moet worden bekeken o f het redelijk is om 
maatregelen te r bestrijding van lawaai te 
nemen. Daarbij w ord t onder meer geke
ken naar de ernst van de situatie, de techni
sche en de economische haalbaarheid. De 
afweging of en welke maatregelen moge
lijk zijn dient in de eerste plaats binnen de 
bedrijven te worden gemaakt. W erkge
vers en werknemers kunnen hierbij een 
belangrijke rol spelen. De Arbeids
inspectie oefent toezicht uit op de naleving 
van de wettelijke bepalingen. Wanneer 
werkgevers en werknemers blijvend van 
mening verschillen over de te nemen maat
regelen, kunnen zij het geschil voorleggen 
aan de Arbeidsinspectie die uiteindelijk 
een uitspraak kan doen over welke maatre
gelen in een bepaalde situatie redelijk zijn. 
Bij de bestrijding van lawaai op de w erk
plek moet in de eerste plaats worden ge
zocht naar mogelijkheden om het lawaai 
aan de bron aan te pakken, bijvoorbeeld 
door wijzigingen aan de machine of door 
verandering van de manier van werken. Als 
dat niet kan, o f als dergelijke maatregelen 
niet genoeg helpen, moet worden beke

ken of het geluid van de bron zodanig 
afgeschermd kan worden dat het niveau op 
de werkplek to t beneden de grens van 85 
dB(A) w o rd t teruggebracht. Is ook dat niet 
mogelijk, o f levert het onvoldoende resul
taat op, dan moet het aantal mensen dat aan 
schadelijk lawaai w o rd t blootgesteld zo
veel mogelijk worden verminderd. Dege
nen die in de lawaaiige omgeving moeten 
blijven werken, moeten van goede ge- 
hoorbeschermers worden voorzien. Bo
vendien moeten ze worden voorgelicht 
over:
-  de hoogte van het geluidniveau in hun 

werkomgeving;
-  het risico dat daaraan is verbonden;
-  de maatregelen die zijn genomen of 

worden genomen om de situatie te ver
beteren.

Bureau Veritas guidance note 197 -  
Floating hotels and hospital units
The very concept o f factories built over 
barges first appeared in year 1970. The 
concept has since evolved and generated, 
in the services sector, new types o f pro
jects, consisting of floating hotel and hospi
tal units on barges.
Potential clients do appreciate the attrac
tive financial and commercial benefits 
attached to  this solution:
-  lesser costs and simplified construction, 

as compared w ith  the service provided,
-  the character o f a turn-key product 

which can easily be moved by sea, river 
o r land transportation,

-  operation is possible as a floating unit 
(whether anchored o r moored) o r as a 
grounded unit (laid in underwater ex
cavation),

-  such units can be towed in favourable 
conditions from construction to  opera
tion site using special carriers,

-  erection w ork on operation site is 
minimum,

-  operation raises profits thanks to  the 
great adaptability to  market status and 
needs.

To cover these new ’products’ intended 
fo r countries w ith  extensive coastal 
population o r easy river penetration, 
BUREAU VERITAS has just issued a Guid
ance Note under the title  'Classification 
and Certification of Floating Hotels and 
Hospitals’.
This document is composed of tw o  
volumes, and has been published both in 
French and in English; it covers outline and 
definitive design, construction and mainte
nance activities.
It contains recommendations fo r the de
velopment of the design, and prescriptions 
fo r the classification and certification of 
’floating hotels and hospitals’, 
in this respect, a specific selection has been 
made among the various regulations 
(France, USA, United Kingdom, Federal 
Republic of Germany); so will designers be 
spared a lengthy and hazardous research 
work. The units concerned by the above 
Note may be made o f steel or light alloys. 
The superstructure to  be used as hotel or 
hospital should be considered as a civil 
w ork construction subject to  specific con
straints linked to  transportation and exter
nal aggressive elements.
The preparation o f this document has 
necessitated a close cooperation between 
top specialist engineers in all fields o f con
struction activity (marine, civil engineer
ing, building and safety).
This unique polyvalence has allowed to  
overcome the difficulties which might have 
otherwise existed between specialists in 
different fields; moreover it permitted to  
cover all the aspects o f such a type of 
project.

CONSTRUCTIE,
APPARATENBOUW ONDER KEUR 
PLAAT- EN LEIDINGWERK-LUCHTKANALEN

K. en W. A. v. Rooijen B.V.
L. J. Costerstraat 3 3261 LH Oud-Beijerland

Telefoon 01860-18277/18730 
Telex 22495

LASWERK KEUR T-Ü-V STOOMWEZEN

SenW 54STE IAARGANG NR 19 385



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

Voorlopig P rogram m a van 
lezingen en evenem enten in het 
seizoen 1987/1988

Koeltechniek a.b. van Schepen *
door A. W. C. Alders publicist Koeltech
niek, en A. Bonte van Grenco B.V. 
do. 24 sept. 1987 Rotterdam

Im plicaties M A R P O L A nnex I en II 
voor product- en 
chemicaliëntankers
door E. Pieters van Gebr. Broere D or
drecht
di. 13 okt., 1987 Groningen

De Verbouwing van de Queen  
Elisabeth I I*  * *
door W. Ohlers M AN/B&W  en door Ir. T. 
van Beek en Ir.J.J. M. de Cock van Lips B.V. 
Drunen

wo. 14 okt. 1987 Amsterdam 
do. 15 okt. 1987 Rotterdam

In het kielzog van ’W illem  B arentsz’
door A. Veldkamp, gezagvoerder 'Plan- 
cius'
do. 15 okt. 1987 Vlissingen

Ontm oetingsdag M aritiem e  
Techniek
Dagbijeenkomst. Thema: M aritiem e
Veiligheid en Privatisering
do. 12 nov. 1987 RAI Amsterdam

Bijzondere schepen
door Damen Shipyards
Wo. 4 nov. TU Delft (voor afd. R’dam)
Di. 17 nov. Groningen
Wo. 18 nov. Amsterdam
Do. 19 nov. Vlissingen

N.B.:
D it programma zal in de komende maan
den worden aangevuld en eventueel gewij
zigd.

* Lezingen in samenwerking met de Ne
therlands Branch van het Institute of Mari
ne Engineers.
**  Lezingen in samenwerking met de afd. 
Maritieme Techniek van het Kvl en het 
Scheepsbouwkundig Gezelschap W illiam  
Froude’.
1. De lezingen in Groningen worden ge

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

2. De lezingen te Amsterdam worden ge
houden in het Instituut voor Hoger 
Technisch en Nautisch Onderwijs, 
Schipluidenlaan 20, Amsterdam, aan
vang 19.00 uur. Vooraf gezamenlijk 
aperitief en broodmaaltijd om 17.30 
uur.

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

4. De lezingen in Vlissingen worden ge
houden in het Maritiem Instituut 'De 
Ruijter’, Boulevard Banckert 130, Vlis
singen, aanvang 19.30 uur.

Personalia

D irecteur RAI Congrescentrum
De heer D. Elzinga is per I september 1987 
benoemd to t directeur van het RAI Con
grescentrum.
De heer Elzinga is reeds sinds 1980 w erk
zaam bij RAI Gebouw bv als manager van de 
afdeling public relations en persvoorlich
ting.

Ballotage

GEPASSEERD V O O R  H E T  
G E W O O N  L ID M A A T S C H A P

R. BAKKER, Afd.: Groningen
R. E. GROENEWOLD, Afd.: Rotterdam
P. L. VAN KEEKEN, Afd: Groningen
L. KOOPMANS, Afd.: Rotterdam
D. J. LANSINK, Afd.: Amsterdam
H. J. NIEUWENSTEIN, Afd.: Zeeland
A. P. R. VAN OERLE, Afd.: Groningen
K. POOT, Afd.: Rotterdam
M. P. SCHERP, Afd.: Zeeland
C. J. VERWOERD, Afd.: Amsterdam

VERENIG/NGSNIEUWS

In Memoriam
J. G. F. W arris
Op 24 augustus 1987 overleed na een langdurige ziekte in zijn woonplaats Beek (G) 
de heer J. G. F. Warris, oud Senior Principal Surveyor for Holland to  Lloyd's 
Register of Shipping.
De heer Warris die 66 jaar oud werd begon zijn carrière in 1939, als Scheepswerk- 
tuigkundige bij de KPM in Indonesië. Hij voer gedurende de Tweede W ereldoor
log op verschillende vracht- en troepenschepen. Hij beëindigde zijn varende 
loopbaan in 1954 als Hoofdwerktuigkundige bij de Maatschappij ’Oceaan’ en trad 
dat jaar in dienst als Engineer Surveyor bij Lloyd’s Register of Shipping te 
Rotterdam.
In 1954 werd hij ook lid van onze vereniging, waarin hij een actieve rol ging 
vervullen. In 1965 werd hij gekozen to t bestuurslid van de afd. Rotterdam, en bleef 
dat to t 1976 toen hij als vice-voorzitter aftrad. Tweemaal was hij lid van het 
Hoofdbestuur, van 1965 to t  1968 en van 1970 to t 1976 toen hij de functie van 
Penningmeester vervulde.
In de periode tussen 1967 en 1975 maakte hij deel uit van de redactie van dit blad. 
In 1966 werd hij de eerste man van Lloyd's Register in Nederland to t hij in 1985 
werd gepensioneerd. Wegens zijn vele verdiensten op het gebied van de Maritie
me Techniek werd hij bij zijn afscheid benoemd to t Officier in de orde van Oranje 
Nassau.
De vereniging heeft in hem een bijzonder verdienstelijk lid verloren, aan wie wij 
veel dank verschuldigd zijn en wiens nagedachtenis w ij in ere zullen houden. 
Zijn echtgenote en kinderen wensen wij troost en sterkte bij het verlies van hun 
man en vader.

P. A. Luikenaar, Algemeen Secretaris

GEPASSEERD V O O R  H E T  
J U N IO R  L ID M A A T S C H A P

J. N. THIELLIER 
Afdeling: Zeeland
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