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De inhoud van jaarverslagen is, in het alge
meen gesproken, een taai een saai soort
van literatuur waar men bepaald niet naar
g rijp t om een paar verloren uren te vullen.
N iettem in zijn er uitzonderingen, en wij
denken daarbij dan wel in de eerste plaats
aan het jaarverslag van Smit Internationale,
dat toch altijd nog iets uitademt van de
sfeer van Hollands G lorie uit Jan de Harto g ’s meest bekende gelijknamige boek,
dat in 1940 verscheen en in een halfjaar zes
drukken beleefde. H et w erd dan ook, en
terecht, gezien ook het jaar waarin het
verscheen, een bestseller.
De tijden zijn echter veranderd en daar
mee ook de praktijk van zeesleepvaart en
berging. Jan de H artog’s laatste boek, ’De
C om m odore', dat in 1987 het licht zag,
to o n t d it duidelijk aan. Overigens kan w o r
den gezegd dat voor zeer velen zeesleep
vaart en berging nog altijd sterk to t de
verbeelding spreken en het grote avontuur
vormen waarvoor allerwegen belangstel
ling en medeleven bestaat. Maar ook de
tijden van kapitein Sjemonov van de ’Jan van
G ent’, ’God’s grootste zeeman’, zijn vo o r
bij. H et is alles anders geworden.
Hoe staat het vandaag de dag met de zee
sleepvaart? W el, het jaarverslag van Smit
Internationale geeft op deze vraag een
duidelijk antwoord. Enkele van de grotere
zeeslepers werden onder andere vlag ge
bracht en als gevolg van deze ’vervlagging'
liet de bezettingsgraad van de zeesleepvloot - na een daling in het eerste halfjaar—
vanaf het laatste kwartaal een stijgende lijn
zien.
Echter, de overcapaciteit op de internatio
nale zeesleepmarkt was er de oorzaak van
dat de prijzen, waartegen sleepcontracten
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konden worden afgesloten, onder druk
stonden. D it had als vrijw el onontkoomba
re consequentie dat het boekjaar
1986/1987 met een aanzienlijk verlies
moest worden afgesloten.
Ofschoon de groei van het werkvolume
eveneens betrekking had op het verslepen
van booreilanden, vindt het bestuur het
een duidelijke zaak, dat de offshore-exploratieactiviteiten zich nog altijd niet hebben
kunnen herstellen van de schok, die de
prijsontwikkelingen in de afgelopen jaren
hebben veroorzaakt. D it betekent vo or de
zeesleepvaart, dat de toch al zo kleine
markt het voorlopig nog zal moeten stellen
zonder een impuls, die voor de continuïteit
van de activiteiten op zeesleepvaartgebied
zo dringend gewenst is om een lonende
exploitatie te kunnen realiseren.
W a t materieel betreft kan Smit het voor
100 pet aan, want de vloot omvat vijf
moderne zeeslepers van de zwaarste cate
gorie, die vrijw el zonder uitzondering op
de internationale markt actief zijn. Een
interessante sleepreis in het afgelopen
boekjaar was die van de 'Smit N ew Y o rk ’
met een tweetal containerschepen van
Amerika naar Taiwan. Deze sleep o nt
m oette te r hoogte van Hawaii de tanker
'O m i Yukon’ die brand aan boord had.
Deze w erd door de bemanning van de
’Smit N ew Y o rk ’ geblust. Vervolgens
werd de tanker vastgemaakt en m et drie
schepen in één sleep werd de reis voortge
zet. Later w erd de ’Smit N ew Y o rk ’ door
het zusterschip 'Smit Houston’ van bun
kers voorzien. Deze nam vervolgens de
twee containerschepen over en sleepte
deze naar hun bestemming op Taiwan,
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te rw ijl de ’Smit N ew Y o rk' de tanker in
een Japanse haven afleverde.
W a t de berging aangaat is Smit Internatio
nale erin geslaagd zijn vooraanstaande
plaats op deze m arkt te behouden. Deze
positie als primus interpares vond een
krachtige bevestiging in de succesvolle
berging van het veerschip ’Herald o f Free
Enterprise", een operatie die zoals bekend
voorafgegaan w erd door een zeer drama
tische scheepsramp, die aan bijna 200 men
sen het leven kostte.
Het verloop van de in de bergingssector
behaalde resultaten was echter ongelijk
matig en teleurstellend. Tegenover winst
in de tweede helft van het boekjaar staat
een verlies in de eerste zes maanden. De
oorzaak daarvan ligt in het ontbreken in
deze periode van operaties van enige om 
vang. Gunstig voor de verzekeraars, on
gunstig vo or de bergers. Z o ligt dat nu
eenmaal. Een scheepsramp kan voor een
berger echter fo rtu in lijk zijn, dat is duide
lijk, maar ook op een strop uitdraaien.
Soms is het min o f meer een gok o f een
karwei aangenomen w o rd t o f niet. H et
verslag spreekt over een berging als een
ongewisse activiteit, en een gelijkmatig
verloop van de activiteiten in deze sector
kan dan ook niet w orden verwacht. De
inkomsten uit de bergingsactiviteiten bie
den onvoldoende dekking vo or een beleid
dat op continuïteit is gericht.
Er zijn echter nog andere oorzaken die een

zijn enorm en bergers lopen vaak financiële
risico’s die in geen enkele bedrijfstak aan
vaard zouden worden. In Londen begint
echter bij assuradeuren het begrip door te
breken dat bergers beter beloond moeten
worden: 'De ramp m et de ’Herald’ heeft
een gro te schok veroorzaakt. W ij vinden
nu vo or het eerst na jarenlang klagen bij de
arbitrage-commissie en de assuradeuren
meer gehoor.'
W ij voegen hier aan toe, dat men er zich
niet over behoeft te verwonderen als er
verband gelegd w o rd t tussen lage bergingslonen en de leden van de arbitrage
commissie. Immers, deze hebben er u ite r
aard het grootste belang bij de bergingslonen zo laag mogelijk te houden. H ieruit kan
men dus afleiden dat de samenstelling van
de commissie niet deugt. Z ij behoort te zijn
samengesteld uit mensen die in directe zin
noch met assurantie noch m et berging iets
te maken hebben. Alleen dan kan men
beslissingen verwachten die gebaseerd zijn
op een niet door eigen belangen beïnvloed
oordeel.
Overigens kwam Groenendijk m et de u it
spraak, dat als de oorlog in de PG eindigt dit
geen ramp zal zijn vo o r Smit. Er zijn dan nog
genoeg wrakken op te ruimen, zoals bij
voorbeeld in de Shat-al-Arab, en dat be
looft evenveel w e rk te zullen opleveren als
destijds het vrijmaken van het Suezkanaal.
’Te zeggen dat w ij aan de oorlog verdienen
vind ik een w at vervelende manier van

houd van 22,54 men b rt. Hiervan is bijna 40
pet gepland voor ievering eind 1989.
Voorts b lijkt dat in het vierde kwartaal
begonnen w erd m et de bouw van méér
scheepsruimte en dat méér tonnage te
w ater w erd gelaten dan in het derde kw ar
taal. Kan men nu op grond van deze cijfers
en resultaten stellen dat vo or de nieuwbouwindustrie een betere tijd begint aan te
breken?
Om dat te kunnen beoordelen moeten we
de cijfers van de afgelopen tien jaar raadple
gen. En dan ko m t naar voren dat ultimo
1977 in aanbouw en bestelling waren 36,73
miljoen ton. De tien jaar die daarna ver
streken zijn hebben heel wat mutaties la
ten zien. In het algemeen kan hiervan ge
zegd worden, dat na een betrekklijk snelle
val to t 25 miljoen ton eind 1979 er weer
een stijging optrad to t 35 miljoen ton eind
1981. Daarna ging het w eer bergafwaarts
to t 29 mln ton eind 1982, waarna w eer een
stijging optrad to t 32,62 mln ton eind 1983.
Daarna kwam er een geleidelijke daling tot
21,36 mln ton eind 1986, en vervolgens een
stijging to t 22,54 mln to n eind vorig jaar.
H et is duidelijk dat deze cijfers feitelijk een
permanente achteruitgang van de wereldscheepbouw aan het licht brengen, en dat
stellig niet kan worden gezegd dat er thans
van een verbetering sprake is, ook al is in
1987 de totale nieuwbouwtonnage toege
nomen van 21,36 mln ton to t 22,54 mln
ton, dus m et iets meer dan een miljoen ton.

gunstige ontwikkeling van bergingsactivi

omschrijven. W ij bieden assistentie aan

Zulke oplevingen zijn er herhaaldelijk ge

teiten op hinderlijke wijze in de weg staan,
In de eerste plaats staan de tarieven onder
druk d oo r de concurrentie van niet-professionele bergers. Ten tw eede leidt het
groeiend protectionism e op de bergingsm arkt to t een duidelijke versmalling van
deze m arkt vo or de bergingsbedrijven die
internationaal actief zijn. En ten derde is
het huidige beloningsniveau vo o r bergin
gen onvoldoende. Evenals in vorige jaar
verslagen reeds het geval was b lijft Smit
Internationale pleiten vo or een arbitragesysteem, waarin investeringsinspanningen,
operationele risico’s en logistieke onder
steuning beter w orden gehonoreerd.
’Bergers zijn nodig, dat w il zeggen bergers
van professie m et goed materieel, maar die
bergers moeten dan ook beloond w orden
op basis van hun inspanningen en de risico’s
die zij lopen.’ D it betoogde v o o rz itte r J.
Groenendijk van het bestuur van Smit In
ternationale in een toelichting op het jaar
verslag. H et bergloon w o rd t echter door
een arbitrage-commissie in Londen be
paald op basis van de geborgen waarde.
Deze commissie bestaat uit mensen uit de
verzekeringswereld en het toegekende
bergloon is vaak niet m eer dan de schroot
waarde.
Groenendijk wees er m et enige nadruk op,
dat als het bergloon niet omhoog gaat het
w el eens zou kunnen dat de bergingsbe
drijven er over een tijdje niet meer zijn,
want. de investeringen in deze bedrijven

schepen die door de oorlog in m oeilijkhe
den zijn komen te verkeren, en daar ver
dienen we op, dat is waar’. W el, niemand
zal d it Smit Tak kw alijk nemen. Tenslotte
worden er prestaties vo o r geleverd die
een goede renumeratie waard zijn.
Berging is keiharde business, maar toch
ko m t er zo nu en dan iets menselijks om de
hoek kijken. Sommige bergingen zijn, op
basis van geborgen waarde, allerminst
lucratief, maar m oeten niettem in worden
uitgevoerd bijvoorbeeld uit piëteit vo or
de nabestaanden van een scheepsramp, zo
als die m et de ’Herald o f Free Enterprise’.
Dan kom t e r dus een andere factor in het
spel. Overigens w erd deze spectaculaire
berging niet zoals gebruikelijk aangeno
men tegen no cure no pay, maar tegen een
vooraf overeengekomen bedrag. De kos
ten bleken onder deze som te zijn gebleven
zodat er w inst op w erd gemaakt.

weest zonder op een permanente verbe
tering te duiden.
Overigens zijn het alleen maar cijfers die
een hoeveelheid aanduiden en dus niets
zeggen van de intrinsieke waarde der op
drachten, en deze is voor een w e rf erg
belangrijk. Tankers en bulkcarriers laten
wel het cijfer van de totale nieuwbouw
groeien, maar financieel gezien zijn kostba
re schepen met een ingewikkelde techno
logie waardevoller. D at w il dus zeggen dat
de waarde van de cijfers van LRS ook maar
betrekklijk is.
vHK
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W ereldscheepsbouw
U ltim o 1987 was er volgens de kwartaalsstatistiek van Lloyd's Register o f Shipping
(LRS) in de gehele w ereld 9,70 miljoen b rt
aan scheepsruimte in aanbouw, ruim een
kw art miljoen meer dan ultim o september
van dat jaar. In bestelling was 12,85 miljoen
ton m et de bouw waarvan nog geen begin
was gemaakt. D it cijfer ligt 440.000 ton
boven dat van eind september. In totaal
was eind 1987 dus in aanbouw en bestelling
een totaal aan scheepsruimte m et een in
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AEG Technologie voor de zeevaart:

Zekerheid op zee
Dat biedt AEG u met de nieuwe
DEBEG 3120, een compacte,
krachtige en veelzijdige SSB Radio
telefonie zender/ontvanger met een
meer dan voortreffelijke prijs/kwaliteit
verhouding.
Z'n voornaamste eigenschappen zijn:
• Zendvermogen 270 Watt transceiver.
• Frequentiebereik:
ontvanger 100 kH z-3 0 Mhz,
zender 1,6 M H z-28,5 MHz.
• Aansluitspanning 12 of 24 V DC.
• Automatische frequentie
afstemming.
• Microprocessor-gestuurd, inclusief
zelftest programma.
• Snelle, automatische frequentie
afstemming.
• SITOR-ARQ Telex met één antenne
mogelijk.
• Goedgekeurdvoorberoepsscheepvaart.
• Zeer eenvoudige bediening.
• Ook goedgekeurd door de PTT/KSR.
• Geïntegreerd 2-toon alarm.

De DEBEG 3120 is te installeren in
losse componenten: transceiver,
antenne couplerenbedienunit. Dit kan
een aanzienlijke ruimtebesparing op
leveren.

P rijs t 14.554,- (ex. BTW).
Uitgebreide docu mentatie en informa
tie op aanvraag verkrijgbaar.

Bel AEG afd. DEBEG,
tel. 010-4 855 644.

AEG

HET M-FREGAT:

Schaalmodel van het M. fregat 'Karei
D oo rm a n'(F o to C. OliemansScheepsmodelbouwer Streefkerk)

EEN INNOVATIEPROJECT
door: C. J. Scheijgrond*
Inleiding
In het begin van de jaren '90 zullen de
eerste van de serie M ulti-purpose (M)fregatten w orden toegevoegd aan de
vloot. Aanvankelijk waren de M-fregatten
bedoeld als vervangers van de verouderde
Roofdierklasse-fregatten. De gedachten
gingen toen uit naar een betrekkelijk klein
en eenvoudige schip, m et een SEW ACO pakket (SEW AC O = sensor, wapen en
commando) dat aansloot bij dat van de
standaard (S)-fregatten, maar beperkter
was van omvang. In 1982 w erd echter
besloten dat de M -fregatten o ok de Van
Speijk-fregatten zouden vervangen. Inmid
dels had het begrip ’innovatie' zijn intrede
gedaan m.b.t. het M-fregat. Vernieuwing
w erd het sleutelwoord. O p vele gebieden
w erd onderzoek geïnitieerd en werden de
nieuwste technische ontwikkelingen be
studeerd op toepasbaarheid vo o r het M* Kapitein ter zee C. j. Scheijgrond is waarne
mend projectleider M-fregatten bij Koninklijke
Marine.

fregat. Er ontstond een beeld van een
uiterst modern oorlogsschip, dat in alle
opzichten zijn tijd v o o ru it was. H et Mfregat: een innovatieproject. Maar e r wa
ren ook beperkende factoren. Van het
begin af aan was 'design to cost’ uitgangs
punt geweest bij het ontw erp. De plannen
vo o r het M -fregat diende zodanig aange
past te w orden dat het taakstellend budget
niet zou worden overschreden.
Z o ontstond een gezonde spanning tussen
wensen en mogelijkheden. Sóms leidde dat
to t verdere innovaties, maar waar tech
niek en vindingrijkheid geen uitweg boden,
waren bezuinigingen en een pragmatische
aanpak de logische consequentie. H et mo
ment van verdere bezuinigingen kon uitge
steld worden, zolang nog geen nauwkeuri
ge kostenberekening voorhanden was
waaruit de mate van budgetoverschrijding
naar voren kwam.
Eind 1984 was er echter geen ontkomen
meer aan. Bestek en specificaties werden
aangepast. Er moesten stappen terug w o r
den gedaan, zowel bij 'platform ' als bij

’SEW ACO '. Soms betekende dat pijnlijke
ingrepen. Maar het maakte de weg vrij
voor een succesvolle afronding van de con
tractonderhandelingen die hun laatste fase
in waren gegaan.
D it artikel beschrijft het M-fregat, zoals
het is ontstaan en zoals het thans op papier,
op tekening, in bestekken en specificaties is
omschreven. H et accent is gelegd op de
innovaties en vernieuwingen t.o.v. de Sfregatten die het M-fregat ondanks de be
zuinigingen die in laatste instantie moesten
worden doorgevoerd, in hoge mate ken
merken.
Voorgeschiedenis
H et M-fregatten project ving aan in 1977 in
het kader van de vervanging der Roofdier
klasse-fregatten. Daarbij w erd gedacht aan
4, later 5, schepen. In eerste instantie gin
gen de gedachten u it naar een klein
'N oordzee' fregat, dat tevens geschikt
moest zijn om te opereren in de aangren
zende wateren: Kanaal en het oostelijke
gedeelte van de Atlantische Oceaan.
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De Noordzee was echter een te beperkt
operatiegebied en de naam van het schip
veranderde al spoedig in ’M(odern) fregat’,
korte tijd later gevolgd door 'M (ulti purpose) fregat’.
Een voorontw erp van 86 m eter lengte en
minder dan 2000 ton w erd in 1978 gevolgd
door een eerste ontwerp: een enkelschroef schip van 2250 ton, 92 m eter lang
en voorzien van een dieselgasturbine
voortstuwing en een boegschroef terw ille
van de manoeuvreerbaarheid bij lage vaar
ten. H et accent ligt nog duidelijk op
Noordzee taken. Maximum snelheid ruim
24 knopen; een bemanning van 79 man;
missieduur 20 dagen. H et SEWACO-pakket sloot aan bij dat van het S-fregat, maar
was beperkter van omvang (geen LW-08
en geen Nato Sea-sparrow). Van innovatie
was nog geen sprake.
Eind 1979 stemde de Admiraliteitsraad in
met het voorstel van de D irecteur M ateri
eel om de configuratie te wijzigen van een
enkelschroef schip naar een dubbelschroef
schip. Behalve op SEWACO-gebied heer
ste er gedurende de daarop volgende jaren
betrekkelijke rust rondom het M-fregat.
De meeste aandacht ging in die tijd u it naar
het ontw erp en de bouw van de L-fregatten.
Begin 1982 werden de ontw erpw erkzaamheden echter w eer m et nieuwe ener
gie voortgezet. De inmiddels opgerichte
werkgroep M-fregatten borduurde vo o rt
op het voorliggende ontwerp, m et één
belangrijk verschil: het M-fregat was een
innovatieproject geworden.
In samenwerking m et de toekomstige
bouw w erf w erd een g ro o t aantal innovatiestudies gestart: over hydromechanica,
voortstuwing, stabilisatie, automatisering,
transportfaciliteiten a/b, magnetische-, in
frarood- en geluidssignatuur, verstelbare
schroef met geluidsoptimalisatie, energie
voorziening, EMP, een nieuw type radar,
een volledig geïntegreerd informatiever
werkend systeem, geïntegreerde interne
en externe verbindingen, faciliteiten voor
een zwaardere helikopter, etc.
De bemanningseis van 79 man had nog de
hoogste p rio rite it, maar het ontw erp anti
cipeerde op een accommodatie voor
maximaal 120 man in reactie op de steeds
sterker wordende signalen, dat de vo o r
waarden voor een kleine bemanning (ver
regaande automatisering en walondersteuning) zowel qua tijd als qua financiën
niet haalbaar leken.
Het resultaat was een ontw erp van 2750
ton, 105 m eter lang en m et een SEW ACOpakket dat op een aantal punten dat van het
S-fregat voorbij streefde: 2 vuurleiding
richttoestellen, optie voor verticaal te lan
ceren Nato Sea-sparrow geleide wapens,
een nieuw type sonar en een zwaardere
helikopter. Begin 1984 zou m et de bouw
een aanvang gemaakt moeten worden.
Medio 1982 nam het M-fregatten project
een drastische wending. H et schip zou niet
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alleen dienen te r vervanging van de Roofdierklasse-fregatten, maar eveneens van
de Van Speijkklasse-fregatten. H et aantal
te bouwen schepen w erd van 5 op 12
gebracht. Nog meer kwam het accent te
liggen op het fe it dat het schip op alle
wereldzeeën moest kunnen opereren. De
missieduur w erd verlengd en de beman
ning werd ve rg ro ot to t circa 130 man. H et
ontw erp mat 3000 ton bij een lengte van
112,7 meter. De aanbesteding w erd uitge
steld to t omstreeks 1986, als gevolg van de
beperkte financiële middelen.
In 1983 onderging het project wederom
een grote wijziging. Als gevolg van de RSVproblematiek werd besloten de aanbeste
ding te vervroegen, naar 1984.
De seriegrootte werd teruggebracht to t 8
schepen voor een taakstellend budget van
360 miljoen gulden per schip.
Met volle kracht werden de ontw erp- en
bestekwerkzaamheden voortgezet. Als
gevolg van diverse configuratiewijzigingen
werd het o ntw erp verlengd to t I I4m eter,
bij een maximum deplacement van 3320
ton. Kanon alternatieven volgden elkaar
op: O to Melara 76 mm, zwaarder kanon,
één o f tw ee 57 mm Bofors.
De resultaten van de innovatiestudies w e r
den opgenomen in het bestek: ro e r-rol
stabilisatie, shaping, vermindering van de
kwetsbaarheid, hogere accommodatiestandaard, automatisering van platform en
SEWACO.

De Falkland-ervaringen van de Royal Navy
leidden to t aanpassing van de N BC D -voorzieningen.
Eind 1984, nadat het uitgangspunt 'design
to cost' had geleid to t een aantal vereen
voudigingen en bezuinigingen, naderde het
ontw erp zijn uiteindelijke vorm. In de
maanden daarna konden de bestekken
worden voltooid. (Fig. I .) De contracton
derhandelingen werden met hernieuwde
energie te r hand genomen door speciaal
gevormde crash-teams. De complexe poli
tieke besluitvorming draaide op volle
toeren.
Zo werden de resterende problemen stuk
voor stuk uit de weg geruimd en naderde
onder grote druk het moment, dat aan alle
voorwaarden voor het sluiten van de be
langrijkste contracten was voldaan. Op 29
juni 1985 ondertekenden de toenmalige
D irecteur Materieel KM schout bij nacht
W . Kool en drs. De Smit, directeur van de
Koninklijke Maatschappij ’De Schelde’ het
contract voor de bouw van vier M-fregat ten m et een optie op nog eens vier. H et
contract met Hollandse Signaal over de
levering van het SEWACO-kernsysteem
volgde ko rte tijd later.
H e t o n tw erp
H et scheepsontwerp is in eigen beheer bij
de D irectie Materieel KM totstandgeko-
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men, in nauwe samenwerking m et de KMS
als aangewezen bouw w erf, m et de NVSB
(Nederlandse Verenigde Scheepvaart Bu
reau’s) als ontwerpbureau en N.V. H o l
landse Signaal Apparaten als voornaamste
leverancier van SEWACO-apparatuur.
Wetenschappelijke instituten als het Fy
sisch en Elektronisch laboratorium, het
Maritiem Instituut, het Instituut vo or Z in 
tuigfysiologie, TPD (Technisch Physische
Dienst), IW EC O (Instituut vo o r W e rk 
tuigkundige Constructies) en het NLR
(Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Labora-

Fig. 2. Vergelijking Standaard fregat-Multipurpose fregat.
torium ) hebben belangrijke bijdragen gele
verd.
Als m ulti-purpose fregat zal het schip in
escortegroepsverband moeten kunnen
opereren op alle wereldzeeën en speciaal
op de Noordatlantische Oceaan m et als
belangrijkste taken: onderzeebootbestrijding, oppervlakte-operaties en lokale
luchtverdediging.
H et schip zal tevens geschikt zijn voor
operaties m et de gesleepte passieve sonar,
de TACTAS (Tactical Tow ed A rra y Sys
tem).
De wapens en sensoren voorzien in een
lange afstands-waarschuwing en aanvalscapaciteit en een ko rte afstands-verdedigingscapaciteit tegen luchtdoelen.
H et ontw erp vo rm t een logisch vervolg op
eerdere
scheepsnieuwbouwprojecten
(Fig. 2). W aar m ogelijk is voortgebouwd
op de gunstige ervaringen, opgedaan m et
G W -, S- en L-fregatten. De platform automatisering is gebaseerd op die van de W al
rusklasse onderzeeboten. De ervaringen,
die de Royal Navy heeft opgedaan in het
Falklandconflict zijn zoveel mogelijk ve r
w e rkt. In de ontwerpfase is veel aandacht
geweest voor de technische ontw ikkelin 
gen, vernieuwingen en innovatie. D it heeft
geleid to t een scheepsontwerp dat in het
verlengde ligt van het S-fregat, waarbij op
veel gebieden een gro te stap vo o ru it is
gezet.

V E R N IE U W IN G E N
Zeegangseigenschappen
De romp is geoptimaliseerd naar de laatst
bekende gegevens ten aanzien van zee
gangseigenschappen, m et name vo or wat
betreft stampen en slingeren, overnemen
van groen w ater, bewegen van het vliegdek en uitgestraald onderwatergeluid. Het
resultaat is een opvallend uitwaaierende
boeg en een sterk V-vorm ige boegdoorsnede met over de gehele lengte een knik
te r hoogte van het G-dek.

Deplacement:
Lengte over alles:
Max. breedte:
Diepgang:
Max. snelheid:
Max. kruisvaart:
Accommodatie:
Actie radius:

SF

MF

3700 ton
130,50 m.
14,6 m.
4,36 m.
30 kn.
22 kn.
198
4000 mijl

3320 ton
122,25 m
14,4 m.
4,30 m.
29 kn.
21 kn.
163
5000 mijl

Berekeningen wijzen uit, dat het M-fregat
op bovengenoemde aspecten een verbe
tering t.o.v. het S-fregat kent van 15 a 20%.
H et schip w o rd t voorzien van tw ee ver
stelbare schroeven, en 2 roeren. De roe
ren die onder een hoek van 20° u it het
lood staan vervullen tevens de functie van
stabilisatoren volgens het ro e r/ro l princi
pe, gestuurd door een adaptieve stuur- en
slingerdempingsautomaat. Als gevolg van
deze constellatie w orden zeer goede ma
noeuvreer- en zeegangseigenschappen
voorzien.
V o o rts tu w in g
Na uitvoerig onderzoek, waarbij m et na
me het brandstofverbruik en de overige
exploitatiekosten veel aandacht kregen, is
vo or het M-fregat een C O D O G (combined diesel o r gas) voortstuwingsinstallatie
gekozen, bestaande u it 2 nieuwe generatie
Rolls Royce gasturbines van het type Spey
SM I A, en 2 Stork W erkspoor diesels van
het type 12SW280. H et brandstofverbruik
van deze installatie in combinatie m et de
maximaal mee te voeren hoeveelheid
brandstof, geeft het schip een actieradius
van ruim 5000 zm bij een snelheid van 18
Kn. Een vergroting van 25% t.o.v. het Sfregat.
De voortstuwingsinstallatie als geheel is
ontw orpen vo or een maximum vermogen
van 14 M W , waarmee het schip m et gemak
de in de stafeisen gestelde maximum snel
heid van 28 knopen zal kunnen halen. Een
18 M W gasturbine kan desgewenst zonder
problemen w orden gehuisvest. De v o o rt
stuwing is onafhankelijk van de elektrische
energievoorziening. In geval van een com
plete black-out, waar een S-fregat na 10
minuten stil in het w ater zou komen te
liggen, kan het M -fregat onbeperkt door
blijven varen. D it is het gevolg van toepas
sing van de zg. hydrostatische aandrijving,
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d.w.z. dat de aandrijving van brandstofpompen, smeeroliepompen en koel w ater
pompen niet geschiedt d.m.v. elektrom o
toren, zoals aan boord van S-fregatten,
maar door hydrom otoren, waarvoor de
energie w o rd t geleverd d ooreen hydrauli
sche pomp, die w o rd t aangedreven door
de tandwielkast. (In een elektrische backup is voorzien).
E nerg ievo o rzien ing
H e t schip w o rd t uitgerust m et 4 dieselge
neratoren van 650 kW ieder en een aparte
120 kW nooddiesel-generator, opgesteld
in het voorschip. Bij uitvallen van de hoofdvoedingsinstallatie kan hiermee e le ktri
sche voeding worden geleverd aan een
aantal essentiële installaties waaronder
één der brandbluspompen, enige verbindingsapparatuur, de 24 V noodvoedingsinstallatie en de hogedruk luchtcompressor.
De 400 Hz spanning vo or wapen- en sensoropstellingen w o rd t geleverd door 2
roterende om zetters van ieder 75 kW .
Stoom kom t op het M-fregat niet meer
voor. Scheepsverwarming vindt plaats
m.b.v. een CV-installatie; de drinkwate rp rod uktie w e rk t volgens het beginsel
van de omgekeerde osmose.
SEW ACO
O o k hier enerzijds duidelijke aansluiting bij
voorgaande scheepstypen, anderzijds een
aantal opvallende vernieuwingen. Vliegdek
en hangar zijn geschikt vo or de middelzwa
re helikopter die, naar verwachting, te
zijner tijd als vervanger van de Lynx heli
k o p te r bij de KM zijn intrede zal doen.
D e trainable Nato Sea-sparrow van S- en Lfregatten heeft plaats gemaakt voor een
verticaal lanceersysteem bestaande uit 16
cannisters, vast opgesteld aan bakboord
tegen de hangar. Als doelsaanwijsradar is
gekozen voor de ultramoderne SMART
driedimensionale doelsaanwijs- en rondzoekradar. De antenne van deze radar rust
o p een nieuw ontw ikkeld lichtgewicht stabilisatieplatform , dat ook zal worden to e 
gepast bij de antenne van de LW -08 lucht waarschuwingsradar. In combinatie m et de
tw e e afzonderlijke tre k- en verlichtingsradars (STIR’s), EOV-apparatuur, 76 mm
O t o Melara, Nato Sea-sparrow geleide
wapens en Goalkeeper korte afstand sys
te em , levert dit een luchtverdedigingscapacite it op die, v.w.b. de nabijheidsverdediging vergelijkbaar is m et het L-fregat.
O p onderzeeboot bestrijdingsgebied is de
keuze gevallen op een nieuw type boegsonar, die geheel geïntegreerd is met het
inform atieverw erkend systeem en ge
b ru ik maakt van de modernste technieken
v o o r het detecteren en classificeren van
onderw atercontacten. Een andere belang
rijk e onderwatersensor is de passieve lan
ge afstand sonar, TACTAS, waarmee het
M -fregat zal worden uitgerust.
H e t centrale informatieverwerkend sys
te e m maakt gebruik van een universele
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scheepsdatabus en een nieuwe generatie
beeldkasten, de ’General O p erator Sta
tions (GOS)’ (Fig. 3) Rasterscan kleuren
daglichtschermen m et een hoge resolutie,
die volledig onderling uitwisselbaar zijn.
De GOS-schermen kunnen veel meer in
formatie op een overzichtelijke manier
weergeven dan de beeldkasten op b.v. het
S-fregat. H et toetsenbord van het GOS
kan tevens worden gebruikt vo or de com
municatie met een Visual Display U nit
(VDU). Externe verbindingen, interne
verbindingen en berichtenverwerkend
systeem zijn eveneens geïntegreerd met
het informatieverwerkend systeem.
Teneinde overspraak zoveel mogelijk te
beperken w o rd t in het communicatiesys
teem voor het eerst gebruik gemaakt van
glasfiber kabels. N ieuw op het gebied van
communicatie is voorts het satellietcommunicatiesysteem, waarmee het M-fregat
in de toekom st zal worden uitgerust.
A u to m a tise rin g
Hoewel niet alle plannen en ideeën m.b.t.
automatisering in het definitieve ontw erp
gerealiseerd konden w orden is, in vergelij
king to t het S-fregat, op d it gebied op
nieuw een grote stap vo o ru it gezet. De
automatisering op het M-fregat heeft be
trekking op drie gebieden: SEWACO,
platform en interne bedrijfsvoering.

SEWA CO-automa tisering
De presentatie van radarinformatie (de
tecteren en trekken) is volledig geautoma
tiseerd. Radarvideo van SMART, LW-08
en Decca w o rd t via een radarconvector in
digitale vorm gepresenteerd op het GOS.
D it radarvideo w o rd t tevens aangeboden
aan video-extractoren vo or het automati
sche trekproces. Bij het ontw erp van het
SEWACO-systeem is ernaar gestreefd om
zoveel mogelijk sub-systemen te integre
ren met het inform atieverwerkend sys
teem. Bediening van een aantal wapens en
sensoren kan in principe plaatsvinden vanaf
iedere GOS. Het geïntegreerde communi
catiesysteem maakt het mogelijk om op
ieder verbindingsstation (M F T = Multi
Functionele Terminal) iedere gewenste in
terne en externe verbinding to t stand te
Fig 3. GOS-console.

brengen. Een soort sleutel, keycard, be
paalt welke functies op een bepaalde bedienpositie uitgevoerd kunnen worden
(b.v. wel o f geen bediening van wapensys
temen) en welke verbindingen op die posi
tie beschikbaar zijn.
D oo r d it alles is een grote mate van flexibi
lite it en redundantie ontstaan.
Lijsten, tabellen, naslaggegevens, wand
borden volgeschreven met statische infor
matie behoren to t het verleden. Al deze
gegevens zijn per bedienpositie naar belie
ven op te roepen op het VD U , die de
gewenste informatie kan betrekken uit het
massageheugen. O p deze V D U ’s kan Alpha-numerieke informatie uit het informa
tieverwerkend systeem worden gepre
senteerd. Tevens kan het worden gebruikt
als terminal voor het opstellen en opvra
gen van berichten, vo or het presenteren
van to te informatie en voor het weergeven
van closed circuit TV-beelden.
Bij de bewapening is de automatisering het
meest in het oog springend bij de Goal
keeper, waar het hele proces van detecte
ren, trekken, vuren en waarnemen van de
vernietiging to t een automatisch proces is
geworden, dat slechts door een veto vanaf
de brug o f commandocentrale onderbro
ken kan worden. Automatisering van Ka
non- en NSS-inzet is vergelijkbaar met die
op het L-fregat. O o k bij deze wapensyste
men zal uiteindelijk de stand van een Vetoschakelaar bepalen o f een inkomend lucht
doel onder vuur w o rd t genomen o f niet.
Piatformautomatisering
Bewaking en bediening van het gehele platformsysteem is volledig geautomatiseerd.
Het M -fregat vaart m et onbemande machi
nekamers. Bedrijfstoestand en eventuele
storingen van hoofd- en hulpwerktuigen
worden m.b.v. sensoren en digitale regel
systemen zichtbaar gemaakt op kleurenbeeldschermen in de technische centrale.
Belangrijke storingen worden tevens ge
meld m et separate alarmeringen.
Bedieningscommando’s voor werktuigen
en systemen kunnen worden gegeven
door middel van functietoetsen en to e t
senborden.
De mate van automatisering maakt het
mogelijk dat bij 3 divisie zeewacht slechts
één man de wacht houdt in de technische
centrale. Bij oorlogswacht zijn vijf mensen
op post, t.w.: drie operators, met 3 beeld
schermen per operator, vo or de bewaking
van de voortstuwingsinstallatie, de e le ktri
sche installatie en de NBC D ; daarachter,
op de tweede rij, de officier van de wacht
TC en de N BC D -officier, die ieder één
scherm to t hun beschikking hebben.
O ok de N BC D w o rd t georganiseerd en
geleid vanuit de technische centrale. Aan
wezigheid van rook, brand en w ater ergens
in het schip w o rd t automatisch gemeld op
de NBCD-positie. Datzelfde geldt v o orde
integ rite it van de gascitadel, het al o f niet
gesloten zijn van waterdichte deuren, etc.

werktuigen en apparaten, die nodig zij
vo or de operationele inzet van het schij
dienen te voldoen aan hoge eisen t.a.*
geluidsproduktie. Lawaaierige stabilisatie
vinnen zijn niet meer benodigd door toe
passing van de ro e r-ro l stabilisatie. He
hydrodynamische o ntw erp van de verste
bare schroef is geoptimaliseerd voor cav
tatie-vrije vaarten to t in de 20 knopen.
H et resultaat van al deze maatregelen zj
een schip zijn dat m oeilijk detecteerbaar
voor onderzeeboten en dat zelf de eige
sonarinstallatie optimaal kan gebruiker
Dat geldt zowel bij hoge als bij lage vaarter
waardoor het M-fregat een uitsteken
platform zal vormen vo or TACTAS-ope
raties.
Shaping. O m het radarreflecterende op
pervlak te verkleinen is bij het casco-oni
werp een aantal eenvoudige maar zee
doeltreffende voorzieningen getroffer
die bekend staan als 'shaping'. G rote vlak
ken zijn zoveel mogelijk vermeden. D
knik in de scheepshuid, over de hele lengt
van het schip heeft onder meer die functi«
In de bovenbouw komen rechte 2- en 3
vlakshoeken niet o f nauwelijks voor. Del<
huiswanden en dekken staan enkele grade
uit het lood. Per dek zijn deze hoeke
verschillend, zodat o ok in d it opzicht grot
vlakken worden gebroken op ieder mc
ment van de slingering van het schip. D
mast, die op het punt van de radarreflecti
een m oeilijk onderdeel vorm t, zal gedee
te lijk worden voorzien van radar-absorbe
rend materiaal.

H et eerste M -fregat in een bouw dok b ij de KMS.
Bediening van brandbluspompen, ventila
tiesystemen en sproeisystemen, openen
en sluiten van kleppen en afsluiters kan
allemaal centraal plaatsvinden vanuit de
technische centrale. De platformautomatisering maakt het ook m ogelijk dat, bin
nenliggend in de thuishaven, de bewaking
w o rd t overgenomen door een langszij lig
gend M -fregat o f door een walpositie (mits
daar de juiste bewakingsapparatuur aan
wezig is).
Autom atisering van de bedrijfsvoering
De dikwijls zeer tijdrovende handadministraties zullen op het M-fregat to t een
minimum w orden teruggebracht doordat
ook op het gebied van de administratie op
ruime schaal gebruik zal worden gemaakt
van automatisering. D at geldt b.v. vo o r de
financiële administratie, personeelsbe
standen, voorraadbeheer, administratie
van voeding, gamellen en scheepstoko.
Deze vorm van automatisering zal overi
gens ook zijn intrede doen op de oudere
generatie schepen van de Koninklijke
marine.
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(fotoAuiiiovisueleóienst KM).

V e rm in d e rd e d etectiekansen
Bij het ontw erp van het M-fregat is veel
aandacht besteed aan maatregelen te r mi
nimalisering van de kans op detectie. D it
heeft geresulteerd in een zeer lage signa
tu ur op het gebied van infrarood uitstra
ling, geluid, radarreflexie en magnetisme.
D e-infrarood uitstraling w o rd t beperkt,
doordat speciale isolerende maatregelen
getroffen worden te r plaatse van de z.g.
'h o t spots', zoals de uitlaten van de dieselgeneratorkamers en de schoorsteen. W a r
me ruimtes, zoals de kombuis, zijn zoveel
mogelijk binnen in het schip gebracht.
Daarnaast zijn de algemene warm te-isolerende maatregelen voorzien, zoals die gel
den vo or alle moderne KM-schepen.
Reductie van onderw ater uitgestraald ge
luid is op alle gebieden nagestreefd. Rote
rende machinerieën zijn opgesteld op
flexibele schokopstellingen. Pijpleidingen
worden m et flexibele koppelingen aan el
kaar bevestigd zodat voortplanting van ge
luid via leidingen w o rd t tegengegaan. Alle

De degaussinginstallade w o rd t zodani
uitgevoerd dat w o rd t voldaan aan de eisei
die daaraan d o o r de N A T O worde
gesteld.
K w etsbaarheid
O m de overlevingskansen te vergroter
zowel tijdens als na een gevechtsactie,
veel aandacht besteed aan maatregelen or
de kwetsbaarheid van het schip te verm ir
deren. Op het gebied van N BC D , redur
dantie, EMP-beveiliging, schokbestendij
heid en zelfs een zekere mate van bepani
sering tegen scherfwerking.
NBC D . Ten aanzien van NBCD-beveil
ging zijn de gebruikelijke maatregelen ge
troffen: een gascitadel m et gasfilter-insta
latie om besmette lucht buiten te kunne
houden; een uitgebreide prew etting-ir
stallatie om de buitenkant van het schip vr
te maken van radio-actieve besmettinj
een personeelsontsmettingsruimte, di
d.m.v. een gassluis toegang geeft to t he
voorste en/of achterste gedeelte van d
gascitadel; radiologische meet- en alarme
ringsapparatuur. In vergelijking m et het S
fregat is vooral op het gebied van brand- e
lekbestrijding een stap v o o ru it gezei
Daarbij is zoveel m ogelijk gebruik gemaak
van de ervaringen, die de Engelse marin
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heeft opgedaan tijdens het Falkland-conflict. D it heeft er onder meer toe geleid dat
de brandbluscapaciteit, die aanvankelijk
het niveau had van het S-fregat, is uitge
breid. D rie grote pompen m et een geza
menlijke capaciteit van circa 610 m /uur
staan verspreid opgesteld door het schip.
De voorste pomp kan zo nodig separaat
worden gevoed door een nooddieselgenerator. die enkele dekken hoger staat opge
steld. Hoofdbrandblusleidingen zijn dubbel
uitgevoerd m et vele mogelijkheden to t
kruisverbindingen om bij schade een om
leiding to t stand te kunnen brengen. Daar
naast zijn nog 3 verplaatsbare brandbluspompen voorzien, die op enkele plaatsen
aangesloten kunnen worden op vaste aanzuigpunten.
De verspreiding van rook, vuur en w ater
w ordt tegengegaan door onderverdeling
van het schip in een g ro o t aantal waterdich
te en rookdichte compartimenten. O p vi
tale plaatsen (o.a. rondom de machineka
mers) zijn speciale hittebestendige m ateri
alen aangebracht om brandoverslag tegen
te gaan. Via het inform atieverwerkend sys
teem w o rd t in de technische centrale de
benodigde informatie automatisch gepre
senteerd: w ater-, brand- en rookmeldingen; de toestand van waterdichte deuren
en luiken; de status van de N BC-filters. H et
brandblussysteem (w.o. ook de Halon-installatie), toe- en afvoerventilatoren, lens
eductoren, sproei-installaties en e le ktri
sche voedingen kunnen centraal vanuit de
technische centrale w orden bediend.
Redundantie. De voornaamste platformsystemen zijn redundant uitgevoerd. Er
zijn 2 machinekamers die ieder afzonderlijk
de voortstuwing kunnen verzorgen. H et
gevraagde maximum elektrische verm o
gen kan door 2 van de 4 dieselgeneratoren
worden geleverd. Belangrijke systemen
zoals brandbluspompen, ventilatie- en
stuurmachines worden omschakelbaar ge
voed vanaf 2 onafhankelijke spannings
bronnen. Eén van de tw ee koudwatermakers is voldoende om alle gevraagde koe
ling te verzorgen. H et brandblussysteem
is, zowel qua pompcapaciteit als qua lei
dingsysteem, voorzien van de nodige re
dundantie. O o k bij SEW ACO is een grote
redundantie aanwezig. Computersyste
men van het centrale gedeelte en het geïn
tegreerde communicatiesysteem zijn dub
bel aangebracht, Gossen zijn volledig u it
wisselbaar en de scheepsdatabus is zelfs
drievoudig uitgevoerd.
BMP. Teneinde het schip te beveiligen te 
gen de gevolgen van elektromagnetische
puls, die optreedt bij een kernexplosie en
grote schade aan elektrische en elektroni
sche apparatuur kan veroorzaken, zijn op
uitgebreide schaal maatregelen getroffen.
Het gaat om bescherming van apparatuur
tegen veld-sterktes die optreden op een
afstand, waarop stralings- en drukeffecten
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Fig. 4. Accommodatie
nog net geen onacceptabele schade to e 
brengen aan het schip.
De beschermende maatregelen liggen in
de sfeer van afscherming en aarding van
buitendekse bekabeling en apparatuuromkasting. Voorkom en m oet worden dat
in de buurt van EMP-openingen, zoals deu
ren en patrijspoorten, apparatuur en beka
beling w o rd t aangebracht, etc.
Schok. O p het gebied van schok worden
aan het M-fregat tenminste dezelfde eisen
gesteld als aan het S-fregat.
Bepantsering. Vooruitlopend op de o n t
wikkeling van het benodigde kunststof
pantsermateriaal zijn reeds op enkele
plaatsen voorzieningen getroffen vo or het
aanbrengen van scherfwerende materia
len. H et b etreft apparatuur o f ruimtes, die
u it operationeel oogpunt van g ro o t belang
zijn, maar tevens door hun opstelling

kwetsbaar zijn v o o r schade door scherven,
handvuurwapens, etc. Dat geldt b.v. voor
de Harpoon- en N ato Sea-sparrow opstel
lingen en vo o r de commandocentrale.
A cco m m o d atie
Ondanks verregaande automatisering b lijft
de mens een belangrijke schakel in het
bedrijf aan boord. De beperkingen van
automatiseringen de noodzakelijke rol van
de mens worden duidelijker naarmate de
onzekerheden g ro te r zijn; en een oorlogs
schip opereert per definitie in onzekere
scenario’s. De uiteindelijke prestatie van
het schip w o rd t bepaald door de mens.
Daarom is bij het M-fregat een zwaar ac
cent gelegd op de accommodatie en de
verzorging van het personeel. Een nieuwe
accommodatiestandaard is ingevoerd, o n t
worpen door de CATS (Commissie A c
commodatie Toekomstige Schepen) in

nauwe samenwerking met de belangenver
enigingen. Globaal kom t het er op neer dat
de opvarenden van de M -fregatten meer
com fort en privacy krijgen en meer en
betere bergruimte. H utten (één-, twee, o f
vierpersoons voor officieren en onderoffi
cieren) en slaapverblijven (zes- o f negenpersoons voor korporaals en manschap
pen) zullen worden ingericht m et nieuw
ontw orpen meubilair: kooien, wastafels,
kasten, bureau’s, zithoek, etc. De onder
delen van het meubilair zijn zoveel moge
lijk gestandaardiseerd, maar de fle xib ilite it
in de uitvoeringsvorm is g roter, zodat het
zelfde meubilair toepasbaar is voor de ver
schillende categorieën van de bemanning.
Verlichting en ventilatie worden geheel
geïntegreerd in het ontw erp. Aan onder
houdbaarheid is de nodige aandacht gege
ven. Moderne vormgeving en w eloverw o
gen toepassing van kleuren resulteren in
doelmatige, strakke en smaakvolle leef
ruimtes.
De sanitaire voorzieningen zijn in de buurt
van hutten en verblijven gesitueerd. Was
faciliteiten voor officieren en onderofficie
ren worden zodanig in de accommodatie
opgenomen, dat per tw ee hutten één dou
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cheruimte is geplaatst, die bereikbaar is
vanuit beide hutten.
De totale beschikbare accommodatie be
draagt 163 kooien. De hutten en verblijven
zijn, gegroepeerd per categorie, verspreid
over het schip, vó ór en achter de machine
kamers (Fig. 4).
De longroom, het O nderofficiersverblijf
en het cafetaria zijn geconcentreerd rond
de kombuis om de verzorging en distribu
tie van de maaltijden te vereenvoudigen.
Bem anning
Van het begin af aan is bij de M-fregatten
toegew erkt naar een reductie van de be
manning m et tenminste 25%, vergeleken
m et soortgelijke schepen van een vo o r
gaande generatie. Deze reductie is bereikt
door automatisering, door het streven
naar vereenvoudiging van het scheepson
derhoud, optimalisatie van de transportroutes (liften, trappen, gangen, e.d.)
alsmede d oo r rationalisatie van de perso
nele verzorging.
De bemanning bestaat uit: commandant +
15 officieren, 32 onderofficieren, 106 k o r
poraals en manschappen. H ier zijn de
boordvliegtuigploeg en de helikopterbemanning mede bij inbegrepen. Daarnaast is

er reserve-accommodatie vo or 9 man. Een
g ro o t deel van deze reserve-accommoda
tie zal overigens nagenoeg permanent
worden bezet door takenboekers, die on
danks hun opleidingsstatus een aandeel zul
len hebben in het operationeel functione
ren van het schip.
Instandhouding
Tijdens de nieuwbouwperiode, die met de
kielleggingen van de eerste tw ee M-fregat
ten (in februari en november 1985) fo r
meel is aangevangen, zullen eveneens de
voorzieningen moeten w orden getroffen
om de schepen gedurende hun operatione
le levensduur, de exploitatiefase, in stand
te kunnen houden: opleidingen vormen
daarvan een belangrijk aspect. Zonder
goed opgeleid personeel is de enorme
investering in het M -fregatten project
weggegooid geld. In nauwe samenwerking
met de scholen w o rd t thans nagegaan o f de
vakopleidingen moeten worden aange
past: welke nieuwe type cursussen er moe
ten komen en welke trainingsfaciliteiten
Schaalmodel 1:100 van het M-fregat. Ge
bouwd d oo r de Scheepsmodelbouwer C.
Oliemans te Streefkerk.
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verworven moeten worden om goede op
leidingen aan de wal mogelijk te maken.
Vooral dit laatste punt is van g ro o t belang,
omdat het de vraag is of, als gevolg van de
beperkte financiële middelen, aan alle wen
sen op d it gebied op tijd voldaan kan
worden.
Inmiddels is al wel vast te stellen dat oplei
ding van personeel voor het M-fregat niet
mogelijk is zonder bepaalde simulatoren.
De verregaande automatisering op het ge
bied van platformbesturing maakt een
technische centrale trainer onmisbaar
voor de opleiding van personeel van de
technische dienst.
Het nieuwe geïntegreerde communicatie
systeem noodzaakt to t de verwerving van
adequate opleidingsapparatuur.
Procedure-training voor de bediening van
het nieuwe informatieverwerkende sys
teem (DAISY-VII) zal, ondanks handhaving
van de DAISY-family gedachte bij de softwareproduktie, slechts voor een klein deel
plaats kunnen vinden op de bestaande Sfregatten trainers, zodat verwerving van
een M-fregatten trainer noodzakelijk zal
zijn.
Omdat het Wapentechnische Dienst-personeel specifiek vo o r het M-fregat m oet
worden opgeleid, is aanschaf van bepaalde
SEWACO-VII-apparatuur (b.v. een aantal
GOS-consoles) vo or de Operationele
School en/of voor de Wapentechnische
School onvermijdelijk.
Ook op het gebied van de infrastructuur
moeten de nodige voorzieningen worden
getroffen. Een reeds lang gepland warmte-/
krachtstation op de Niewe Haven in Den
Helder m oet het warme w ater gaan leve
ren voor de scheepsverwarming, zodat
tijdens onderhoudsperiodes de boordinstallatie kan worden afgezet.
Bewaking van een binnenliggend M-fregat

is pas mogelijk, als ook aan de wal de juiste
apparatuur staat opgesteld. Marinebedrijfen (MEOB, BW en RW) zullen op tijd de
onderhoudsmiddelen moeten aanschaffen
en het personeel moeten opleiden om
onderhoud tijdens de exploitatiefase uit te
kunnen voeren.
De logistieke organisatie heeft de komen
de jaren eveneens hard nodig om zich voor
te bereiden op de komst van de M-fregat
ten,
M et het M-fregat doet een nieuwe genera
tie schepen zijn intrede in de Koninklijke
marine. Nieuwbouw en voorbereiding van
de instandhouding zullen pas met succes
kunnen worden gerealiseerd als, naast de
direct betrokkenen van Bouwmeester en

KM, ook vele anderen, elders in de marine,
bereid zijn zich er m et inventiviteit, vast
houdendheid en enthousiasme vo o r in te
zetten.
Als dat gebeurt kan de Koninklijke marine
met vertrouw en en goede verwachtingen
uitzien naar de komst van een aantal uiterst
moderne en efficiënte M-fregatten, die
vanaf het begin van de jaren '90 zullen
worden toegevoegd aan de vloot. Het
eerste fregat dat de naam 'Karei Doorm an’
krijgt zal op 20 april 1988 door H. M. de
Koningin worden gedoopt.

(M et dank aan de Redactie van het Marine
blad voor de overname van d it artike l u it de
96ste jaargang no. I)

Gegevens van het M-fregat
Lengte over alles:
Lengte tussen de loodlijnen:
Breedte:
Diepgang:
O n tw e rp déplacement:
Maximale snelheid:
Maximale snelheid op 2 diesels:
Aktieradius:
Bemanning:
Accommodatie:
Voortstuwing:
Sensoren:
Wapens:

MEMARCO
W e p ro v id e : D ra ftin g
D esign
E n g in e e rin g
S u p e rv is io n
P ro je ctm a n a g e m e n t
S u rve y

122,25 meter
114,40 meter
14,37 meter
4,30 m eter
3320 ton
tenminste 29 kn.
21 kn.
5000 (bij snelheid van 18 knopen)
16 officieren, 32 onderofficieren, 106 korpo
raals en manschappen
voor in totaal 163 man
2 gasturbines, 2 diesels
W -0 8 , SMART, 2 STIR'S Decca, EOV, boegsonar, TACTAS
Kanon O to Melara 7.6 cm, 8 Harpoon SSM, 2
x 2 torpedo buizen, medium w eight H/C, VLS
NSS, Goalkeeper.

MECHANICAL AND MARINE
CONSULTANTS
For: S h ip b u ild e rs
C o n s tru c tio n c o m p a n ie s
O il & Gas In d u s trie

on site or in our office

VAN MALSENSTRAAT 66
3074 PX ROTTERDAM
TELEPHONE: 010-4326789
TELEX: 20010 PMS NL
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REACTIES VAN LEZERS
D e Z a a k W ilto n Fijenoord
In nummer 4 van de 55-ste jaargang d.d. 19 februari 1988 troffen
wij onder het hoofd 'De zaak W ilton-F ijenoord’ een beschouwing
aan over het wederom niet verlenen van een exportvergunning
voor onderzeeboten voor Taiwan en het niet-honoreren van de

naar aanleiding daarvan m et algemene stemmen door de Tweed
Kamer aangenomen moties waarin, indien nodig, vervangen
w erk in het vooruitzicht w erd gesteld.
Feitelijk onjuist in die beschouwing is de veronderstelling dat, al
gevolg van het eerder weigeren van die exportvergunning, ee
gunstig klimaat is ontstaan, waarin de handel met de Volksrepu
bliek China gedijt.
Van de in 1983 in het vooruitzicht gestelde belangrijke verbete
ring in de economische betrekkingen tussen de Volksrepublie
China en Nederland is - na een korte opleving - geen sprake. D
e xp o rt naar de Volksrepubliek China is sinds 1985 praktisc
gehalveerd (zie tabel en grafiek) en w eer terug op het niveau va
1975.
Ondertussen steeg de e x p o rt naar Taiwan gestaag en is m
exclusief strategische goederen, ruim tweemaal zo g ro o t als di
naar de Volksrepubliek China.
Inclusief strategische goederen was de e xp o rt naarTaiwan in 198
zelfs 3'/z maal zo g ro o t als die naar de Volksrepubliek China.
H et geweigerde pakket w erk vo or Taiwan, bestaande uit:
- ƒ 2 miljard voor vier onderzeeboten
- ƒ 500 miljoen vo or mijnenjagers
- ƒ 5 0 0 miljoen v o o r overige m ilitaire apparatuur
en
- ƒ 3 miljard in de koppelverkoop opgenomen niet-militair
produkten
kom t overeen m et 20 X de uitvoer naar de Volksrepubliek Chin
in 1987.
U w slotzin 'Maar de goede verstandhouding m et de Volksrepu
bliek China b lijft bestaan, dat w e l!’ kom t op ons dan ook, misschie
onbedoeld, w at cynisch over.
Wij nemen aan dat u geen m oeite zult hebben m et het opneme
van deze ’ingezonden mededeling’.
Met de meeste hoogachting,
D O K - EN WERF-MAATSCHAPPIJ
W ILTO N -FEIJENO O R D B.V.
Ir. B. J. A. Sluis,
T. T. Jonker

'M O U H S IN G ’ en
'FU HSING'
Op zaterdag 13 februari 1988 vond in de
overdekte bouwloods van W ilton-Fijen
oord de doopplechtigheid plaats van de
beide vo or Taiwan/R.O.C. in aanbouw
zijnde douane-patrouilleboten. Tijdens de
plechtigheid, die w erd verricht d oo r me
vrouw Huang, echtgenote van de Inspecteur-Generaal van de Taiwanese Douane,
werden de schepen achtereenvolgens
’Mou Hsing' (bouwnr. 819) en ’Fu Hsing'
(bouwnr. 820) gedoopt.
De patrouilleboten hebben een lengte van
6 6,10 m eter en een waterverplaatsing van
maximum 850 ton. H et geïnstalleerde
voortstuwingsvermogen is 11840 kW ,
waarmee een snelheid van ruim 28 knopen
kan worden gevaren. De schepen zullen in
de overdekte bouwloods worden vol
tooid; de levering is voorzien in het tweede
kwartaal van 1988.

122

SenW 55STE jAARGANG NP

JUBILEUMPRIJSVRAAG
’WILLIAM FROUDE’
’W illiam Froude’, de studievereniging van de afdeling Maritieme
Techniek van de T U -D e lft v ie rt d it jaar haar zeventiende lustrum.
Ter gelegenheid van d it lustrum w o rd t, in samenwerking met de
Verolme Trust, de Nederlandse Vereniging van Technici op
Scheepvaartgebied (NVTS) en het Nationaal Instituut voor
Scheepvaart en Scheepsbouw (NISS) een prijsvraag georgani
seerd. H et is jaren geleden dat er op maritiem gebied een
prijsvraag is uitgeschreven. H et doel van de prijsvraag is om juist op
dit moment creatief en innoverenden denken van een nieuwe
generatie te stimuleren. Daarbij is het uitgangspunt dat er op
maritiem gebied een aantal nieuwe ideeën naar voren komen.
Deze uitgewerkte ideeën vormen de inzending. De inzending
moet nadrukkelijk van toepassing zijn op maritiem gebied, een en
ander te r beoordeling van de jury.
Er kan in drie categorieën aan de prijsvraag deelgenomen worden,
categorie I : het compleet ontw erp van een maritiem systeem of
object.
categorie 2: het o ntw erp van een deel- o f aspectsysteem van een
maritiem systeem o f object.
categorie 3: een computerprogramma m.b.t. het ontw erp, de
bouw o f de operationele aspecten van een maritiem object.
Per categorie is een eerste prijs van ƒ 2000,- en een tweede prijs
van ƒ 1000,- beschikbaar. De prijzen worden alleen uitgereikt als

de inzendingen in een categorie van voldoende niveau zijn. Het
maritiem object, zoals vernoemd in bovenstaande categorieën,
m oet betrekking hebben op een van de volgende toepassingsge
bieden:
- voedselwinning u it zee
- energiewinning o p/o f u it zee
- transport, zowel zee- als binnenvaart
- defensie, kustwacht
- recreatie
- zeemijnbouw
- kustbescherming.
Inzendingen kunnen dus betrekking hebben op een heel breed
gebied. Van een nieuwe manier van w rikken to t het voortbew e
gen via geavanceerde systemen, van geïntegreerde vervoersketen
tussen zee- en binnenvaart to t een eenvoudig overslagsysteem en
van een nieuwe bouwmethode to t een handig lasapparaat, alle
inzendingen zijn mogelijk, mits goed onderbouwd en uitgewerkt.
Deelname aan de prijsvraag staat open voor alle studenten aan
hogere opleidingen in Nederland. De uiterste inzenddatum is 15
september 1988. Er m oet echter vo o r I juni 1988 op de prijsvraag
ingeschreven worden. De inzendingen worden door een jury
beoordeeld op originaliteit, uitvoerbaarheid, bruikbaarheid en
marktwaarde. V o o r meer inlichtingen en/of inschrijfformulieren
wende men zich to t: W illiam Froude prijsvraagcommissie, postbus
5035, 2600 G A Delft, tel.: 015-786562.

NIEUWSBERICHTEN

Agenda
V akb eu rs Ports,
T ra n s p o rt & E q u ip m en t ’88
In A H O Y ’ te Rotterdam w o rd t van 12 to t
en m et 15 april a.s. de internationale vak
beurs ’Ports, Transport & Equipment’ ge
organiseerd.
Een vaktentoonstelling, die bij uitstek
thuishoort in ’s werelds grootste haven
stad. Internationale transportstrom en
w orden vanuit de wereldhaven nummer
één naar het achterland en alle w ereldde
len vlekkeloos verzorgd. Efficiëncy van
transport en overslag per schip, per trein,
via de weg o f via de lucht is vo or elk bedrijf
in deze sector van het grootste belang. De
inschakeling van 'up to date’ telecommuni
catietechnieken zijn daarbij vo o r het be
drijfsleven winstgevende aspecten ge
worden.
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'Ports, Transport & Equipment’ geeft een
duidelijk beeld van de huidige ontw ikkelin
gen en technieken, die het bedrijfsleven te
bieden hebben. Ondernemers hebben de
kans om zich in het economische hart te
presenteren. H et uitstralingsgebied is
grensoverschrijdend: vo or de gehele
E.E.G. is Rotterdam m et haar vervoers- en
transportmogelijkheden van essentiële be
tekenis.
’K ijk op C A M ’
O nder het m o tto 'K ijk op C A M ’ to o n t het
Metaal instituut T N O in Apeldoorn op v rij
dag 29 april a.s. de stand van zaken bij het
onderzoekw erk op gebied van de produktie-automatisering. De rol van de compu
te r en de beheersing van het produktieproces vorm en het hoofdthema van
demonstraties, voordrachten en posterpresentaties.
Belangrijk onderdeel van de presentatie
vorm t de flexibele fabricagecel die bij het
Metaalinstituut is gebouwd. De beide

hoofdcomponenten hiervan, een flexibele
draaicel van het fabrikaat Traub en een
flexibel bewerkingscentrum van Maho,
worden vo or het eerst werkend getoond,
evenals de door T N O ontw orpen bestu
ringsprogramma’s vo or deze 'dun beman
de’ produktie-cel.
Daarnaast w orden demonstraties en/of
uiteenzettingen gegeven over procesbe
heersing en automatisering op de gebieden
spaanloos bewerken, montage, lassen en
laserbewerkingstechniek. O ok kan de be
zoeker zich op de hoogste stellen van
opleidings- en adviesmogelijkheden.
H et Metaalinstituut fungeert binnen de
TNO-organisatie als CAM -centrum en is
een van de drie Praktijktrainingscentra
voor Produktievernieuwing (PTP’s). 'K ijk
op C A M ’ heeft het karakter van een open
huis, al is aanmelding vooraf gewenst. V oor
nadere informatie, toezending van het pro
gramma etc.: Metaalinstituut T N O , post
bus 541, 7300 AM Apeldoorn, telefoon
(055) 77 33 44, toestel 2421.
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opdrachten
Boskalis W e s tm in s te r
Koninklijke Boskalis W estm inster N V gaat
in Argentinië een omvangrijk baggerproject uitvoeren. M et de opdracht is een
bedrag gemoeid van circa ƒ 140 mln.
H et gaat om het verdiepen van het I 10
kilom eter lange toegangskanaal naar de
haven van Bahia Blanca even ten zuiden van
Buenos Aires. H et w erk zal drie jaar in
beslag nemen.
De opdracht van Boskalis maakt onderdeel
uit van een grootscheepse modernisering
van de haven van Bahia Blanca die de to e 
gangspoort vorm t to t de Argentijnse
graanschuur. H et w e rk dat in totaal onge
veer ƒ 600 mln gaat kosten is door de
Argentijnse regering uitgegeven aan de
Russische staatsmaatschappij Technostroy
Export. Via haar werkmaatschappij Boska
lis International BV tre e d t het Nederland
se concern op als onderaannemer.

Offshore
N ie u w la b o ra to riu m
m ijnb o uw ku nd e
en p etro le u m w in n in g
O p 29 februari w erd bij de faculteit der
Mijnbouwkunde en Petroleumwinning van
de TU D elft officieel een nieuw laborato
rium in gebruik genomen. D it laborato
rium behoort bij de vakgroep Petroleum 
winning en Technische Geofysica en het is
bestemd vo or Petrofysisch en Reservoir
technologisch onderzoek. In het nieuwe
laboratorium w orden bij hoge druk eigen
schappen en gedrag van diepliggende ge
steenten onderzocht. Hierbij w orden te 
vens kunstmatige gesteenten gefabriceerd
met instelbare uniforme eigenschappen.
Naast d it petrofysische onderzoek w o r
den reservoir-technologische experim en
ten uitgevoerd, waarbij strom ing in poreu
ze gesteenten w o rd t bestudeerd. H et doel
hiervan is het winningsrendement van olie
u it reservoirgesteenten te verhogen. Nu
b lijft na de eerste winning zo’n 70% van de
aanwezige olie achter. Elk procent, dat
extra kan w orden gewonnen, vertegen
w o o rd ig t w ereldw ijd een gigantische hoe
veelheid olie. Meer op de toekom st ge
richt zijn experim enten op het gebied van
de ondergrondse vergassing van steenkool
op grote diepte. Landelijk gezien is de
faculteit een centrum voor onderzoek op
dit gebied, w aarvoor zowel in nationaal als
in Europees verband financiële ondersteu
ning w o rd t verkregen. Tevens vindt er
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research plaats naar het verbeteren van
methoden om kleine hoeveelheden olie uit
w ater te verwijderen. Verbetering van het
(off-shore)milieu speelt hierbij een belang
rijke rol. H et laboratorium bevindt zich in
het gebouw Mijnbouwplein I I .
M in d er boringen in 1987
H et totaal van booractiviteiten op het vas
teland en op het Continentaal Plat is in
1987 met bijna een k w a rt teruggelopen.
Bedroeg het aantal boringen in 1986 nog
95, vorig jaar waren het er 72.
Redelijk op peil bleven de exploratieboringen op zee (22 in '87 tegenover 25 in ’86).
Bij de boringen op land viel op dat de
succesratio hoog was. W e llich t is d it te
danken aan de verbeterde opsporingstech
nieken.
Een volledig overzicht van booractivitei
ten, reserves en produktie van aardolie en
aardgas w o rd t opgenomen in het jaarver
slag Aardgas en Aardolie in Nederland
1987. D it verslag ko m t omstreeks april ’88
uit en is dan bij het Min. van Economische
Zaken te bestellen.
(Med EZ. 3/88)
M ilieu -effecten
Minister De K orte heeft het initiatief geno
men de milieu-effecten in kaart te brengen
van olielozingen d oo r de olie- en gaswin
ning op de Noordzee.
D o o r middel van een advertentie in de
Staatscourant en enkele landelijke dagbla
den maakte de bewindsman op 22 januari
bekend dat hij van plan is gebruik te maken
van zijn bevoegdheid regels te stellen te r
voorkom ing van olieverontreiniging op
het Nederlandse deel van de Noordzee.
In 1986 w erd op het Nederlandse deel van
de N oordzee ruim 4.700 ton olie geloosd,
die voornam elijk gehecht was aan over
boord gezet boorgruis (vermalen gesteen
te). Naar verwachting zal dat vanaf 1988
m inder dan 2.500 ton per jaar zijn, mede
door regels die in 1987 to t stand zijn geko
men en d oo r de voorziene vermindering
van het aantal boringen op zee. In het
M ilieu-Effect-Rapport (MER) zal de vraag
centraal staan o f de huidige regels voldoen
de zijn om de verontreiniging van het zee
milieu door de offshore delfstoffenwinning
to t een aanvaardbaar niveau terug te
dringen.
In 1986 w erd ruim 20.000 ton olie in het
Nederlandse deel van de N oordzee ge
loosd door andere bronnen, zoals schepen
en in zee uitmondende rivieren. Om dat
meerdere landen aan de N oordzee gren
zen, is internationaal overleg van g ro o t
belang. In de gehele N oordzee ko m t jaar
lijks ongeveer 100.000 ton olie terecht.
O p de richtlijnen vo o r het Milieu-EffectRapport over olielozingen d oo r de off
shore delfstoffenwinning is schriftelijke in
spraak mogelijk. Daarvoor w erd een pro
cedure georganiseerd die liep van 22 janua
ri 1988 to t en m et 18 februari 1988. V e r

der w erd er op I I februari 1988 een informatie-avond gehouden in het Jaarbeurs
Congrescentrum in U trecht.
Med. EZ. 2/88.

Diversen
T h e S eatrad e A n nu al A w ard s
fo r A ch ie v e m e n t
A programme o f annual international ship
ping awards, sponsored by the Seatrade
Organisation, fo r major achievement in the
m aritime field was announced in January.
An international panel o f judges, under the
chairmanship o f M r C. P. Srivastava, Secre
tary General o f the International Maritime
Organisation (IM O ), w ill select the pro
ducts, services o r innovations introduced
during 1988 which, in th e ir opinion, make
the biggest contribution in each of the
follow ing three Award categories.
Award Category one w ill be fo r a major
contribution to the improvement of the
safety o f life at sea, Category tw o w ill be
fo r significant achievement in the fight
against marine pollution; and Category
three w ill be fo r outstanding contribution
to the achievement o f greater cost effi
ciency in vessel operations.
The 1989 Seatrade w ill be presented at a
dinner in the C ity o f London on Monday
A pril 17th, 1989, marking the opening o'
M aritime London 89 week, a full week o'
international business activities, including
the Expoship London Exhibition.
Further information and entry forms car
be obtained from : The Seatrade Award;
Secretariat, Fairfax House, Colchester
C O I IRJ. Tel.: (0206) 45121.
Scania Technisch C e n tru m voltooid
De ontwikkeling van industrie- en scheeps
m otoren door de firma Scania is op eer
hoger plan gebracht door de recente vol
tooiing van het Scania Technisch Centrun
te Södertalje, Zweden. De onderzoeks- er
ontwikkelingsfaciliteiten in het centrun
beschikken over nieuwe C A D faciliteitei
die een sleutelpositie innemen bij het ont
werpen van industrie- en scheepsmotoren
De afdeling m otorenontw ikkeling heef
ruim te voor meer personeel en beschik
nu over verbeterde technische en beproe
vingsfaciliteiten.
De jongste uitbreiding van het Technisd
C entrum is de grootste to t nu toe e
vergroot het vloeroppervlak m et 17.00'
m2. De kosten bedragen rond 110 miljoe
Zweedse kronen. De totale investerin
van Scania in het centrum bedraagt ron
I miljard Zweedse kronen.
Eén derde van het centrum, waarin I 10
werknemers te w e rk zijn gesteld, bestaa
u it de centrale laboratoria.
(EIBIS
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N ieuw e plannen v o o r Bolnes
M o to re n fa b riek B .V .
De directie van Bolnes Motorenfabriek
B.V. te Krimpen a/d Lek gaat uitvoering
geven aan haar nieuwe toekomstplannen,
die erop zijn gericht de werkgelegenheid
voor zoveel mogelijk medewerkers van
het bedrijf te behouden.
De noodzaak to t het opstellen van een
geheel nieuw plan, m oet worden gezocht
in de recessie in de wereldscheepsbouw,
die er toe heeft geleid, dat de omzet in
nieuwe m otoren van Bolnes in de afgelo
pen jaren drastisch is gedaald.
Het door de directie bekendgemaakte
plan omvat de volgende elementen:
- de produktie van Bolnes-dieselmotoren
zal gefaseerd worden afgebouwd.
- de 'Bolnes' service-organisatie zal per
I maart a.s. worden overgedragen aan
Wartsila Diesel B.V., de Nederlandse ves
tiging van het Finse concern O y Wartsila
AB.
W artsila Diesel B.V. zal zich daartoe vesti
gen in Krimpen a/d Lek in een deel van de
gebouwen van Bolnes en vandaaruit de
volgende activiteiten gaan ontplooien:
- verkoop van W artsila dieselmotoren
- reparatie van, onderhoud aan en ver
koop van reservedelen ten behoeve van
de verschillende typen W artsila-m otoren en Bolnes-motoren.
- Bolnes M otorenfabriek w o rd t onder de
naam 'Bolnes-Multitechniek' en in afgeslankte vorm voortgezet als innovatief
multi-techniek capaciteitsbedrijf en gaat
zich als zodanig bezighouden m et het to e 
leveren van maatwerk aan derden, waar
onder het vervaardigen van onderdelen
voor, alsmede het leveren van diensten aan
Wartsila Diesel.
Om de continuïteit op lange term ijn te
kunnen waarborgen w o rd t de resterende
Bolnes-organisatie afgeslankt; van de on
geveer 140 medewerkers gaan er 48 naar
Wartsila over en moeten er ca. 25 af
vloeien.
De vakverenigingen en de ondernemings
raad zijn na intensieve bestudering van de
plannen hiermee volledig akkoord gegaan.
Met de vakbonden is tevens overeenstem
ming bereikt over een sociaal plan voor
degenen die moeten afvloeien.
T a n k e rm a rk t stabiliseert
De markt voor tankschepen zal zich in de
komende paar jaren stabiliseren, zo schrijft
het Londense consultancybureau D re w ry
in het rapport Forecast Tanker Profitability 1987-1992. Deze verwachting is niet
gebaseerd op een voorziene hausse in olieverschepingen en de vraag naar tankertonnage, maar op een daling van het aanbod
van scheepsruimte.
Volgens D rew ry is de huidige vlo o t voor
het merendeel erg oud en aan vervanging
toe. Ongeveer 58 % van de schepen is
tussen 10 en 14 jaar oud. Tussen nu en 19 9 1
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zal een g ro ot aantal schepen zijn economi
sche levensduur beëindigen. H et aanbod
van tonnage w o rd t tegen het eind van dat
jaar op 247 miljoen ton draagvermogen
geschat, wat slechts 32 miljoen ton boven
de vraag ligt.
D re w ry gaat er daarbij wel van uit. dat er
geen vloedgolf van nieuwbouw-orders
ontstaat, zoals in het begin van de jaren '70.
Men gaat er van uit, dat de reders hun lesje
toen geleerd hebben. De huidige orders
betreffen vooral vervanging van gesloopte
tonnage.
In het rapport w o rd t een overzicht gege
ven van de tweedehandsprijzen van
VLC C ’s, olietankers m et een draagvermo
gen van tussen de 100.000 en 300.000 ton.
De gemiddelde prijzen stegen tussen janu
ari en o ktob er vorig jaar van $ 8 ,0 to t
$ 11,5 miljoen, met een piek van $ 15,4
miljoen in juli. De spotprijzen op de charterm arkt liepen in dezelfde periode op van
$ 2.250 to t $ 13.900 per dag, met een piek
in augustus van $ 20.000. De nieuwbouwprijzen in Korea tenslotte liepen op van
$ 42,0 miljoen in januari to t $ 50,0 miljoen
in oktober. In deze cijfers kom t uiteraard
ook de waardedaling van de dollar in die
periode sterk to t uitdrukking.
Transport 9-2-'88
Eind aan e x tra
steun scheepsbouw
H et ministerie van Economische Zaken
heeft een punt gezet achter de verhoging
van de generieke steun voor de scheeps
bouw. Van deze maatregel is zo'n g ro ot
gebruik gemaakt dat het ministerie extra
geld m oet reserveren om alle toezeggin
gen gestand te doen.
Minister De Korte maakte juli vorig jaar
bekend, de generieke steunverlening voor
de scheepsbouw tijdelijk te verhogen. Om
de extra subsidie te kunnen voldoen reser
veerde zijn ministerie 17,5 miljoen gulden.
T o t verrassing van De K orte b lijkt de be
langstelling vo or deze regeling veel g ro te r
te zijn dan verwacht. In het kader van de
regeling hebben de Nederlandse scheeps
werven voor 900 miljoen gulden aan o r
ders geboekt vo or zeescheepsnieuwbouw. D it is tw ee keer zoveel dan het
ministerie had verwacht.
De K orte heeft nu in een brief aan de
Tweede Kamer laten w eten een punt te
zetten achter de regeling. Ondanks de
extra kosten zal zijn ministerie de ver
hoogde subsidie uitbetalen aan de werven.
De Kamer krijg t nog een verslag van het
experim ent met de tijdelijk verhoogde
subsidieregeling.
Schuttevaer 13-2-’88
Redelijk begin ’88 voo r
scheepswerven
De Nederlandse scheepswerven zijn het
jaar begonnen m et aanzienlijk beter gevul
de orderportefeuilles dan aanvankelijk
werd verwacht. In de laatste paar maanden

hebben de werven vo or nog ongeveer een
half miljard gulden aan orders weten te
boeken, waardoor de totale orderontvangst in 1987 op ƒ 900 mijoen is gekomen,
zo blijkt uit cijfers van het ministerie van
Economische Zaken.
Ir W . te r Hart, v o o rz itte r van de scheepsbouw-organisatie Cebosine, bevestigt dat
de orderontvangst aan het eind van het jaar
onverwacht hoog is geweest. Hij wi! daar
echter niet de conclusie aan verbinden dat
het nu w eer beter gaat met de scheepsbouwindustrie. Tk heb het gevoel, maar
ook niet meer dan dat we door de bocht
komen. Je hoort hier en daar ook al weer
dat het nu w eer goed gaat m et de scheeps
bouw, maar dat gaat mij veel te ver'.
Overigens kom t Cebosine niet verder dan
een order-intake van ƒ 600 miljoen. Ter
Hart gaat er van uit dat dat verschil ten dele
terug te voeren valt op het feit dat Econo
mische Zaken bepaalde projecten al als
order te lt, die nog niet helemaal zijn afge
rond. 'H et zou kunnen dat het ministerie
projecten meerekent, waarover in princi
pe overeenstemming is bereikt, maar
waarvoor de laatste handtekeningen nog
niet zijn gezet’, aldus T er Hart. Hij to on t
zich verheugd dat het 'minimumdraagvlak'
van ƒ 750 miljoen vorig jaar is gehaald. Dat
niveau is volgens hem nodig om de m aritie
me infrastructuur in stand te houden.
Volgens T er H art zijn er tw ee oorzaken
voor de ordertoename. In de eerste plaats
de mondiaal aantrekkende vraag naar nieu
we schepen en in de tweede plaats het feit
dat Economische Zaken medio vorig jaar
besloot om de percentages generieke
steun tijdelijk met vijf procent te verhogen.
Transport 9-2-’88
EG: v e rd e re bescherm ing
scheepsbouw n oodzakelijk
De Europese Commissie in Brussel heeft
besloten dat ook in 1988 de financiële
steun aan de scheepsbouw beperkt moet
blijven to t 28 procent van de contractprijs.
H et 'dagelijks bestuur’ van de EG zegt
hiertoe te hebben besloten na raadpleging
van de scheepsbouwers in de EG-landen.
Die zijn er weliswaar over het algemeen in
geslaagd vooruitgang te boeken in produktivite it, herstructurering en rationalisering
van de scheepswerven, maar anderzijds
blijven de orderportefeuilles te mager.
O ok blijkt uit een aantal onafhankelijke
studies, dat het kostprijsverschil in de Eu
ropese scheepsbouw vergeleken met dat
van de landen m et goedkope werven in het
nadeel van de Europese scheepsbouwers is
gestegen.
De beslissing van de Europese Commissie
kom t op een moment, dat de grote
scheepswerven in Japan en Zuid-Korea
hebben besloten te gaan samenwerken om
zo de w ereldproduktie te verminderen.
Japan en Zuid-Korea zijn samen goed voor
70 procent van de scheepsbouwcapaciteit
in de wereld.
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De beslissing van de Europese Commissie
de scheepsbouwsteun op 28 procent te
handhaven steunt tevens op het fe it dat de
Zuidkoreaanse w erven een agressief prijs
beleid blijven voeren, ofschoon ze even
eens verliezen lijden. Bovendien bouwen
de Zuidkoreaanse werven nu ook steeds
meer technisch geavanceerde schepen en
juist via deze m arkt willen de Europese
scheepsbouwers het verloren te rre in te 
rugwinnen. Een belangrijke rol in het be
sluit van de Commissie speelde dan ook het
feit dat men het in Brussel nog altijd nood
zakelijk acht de Europese scheepsbouw te
beschermen tegen de oneerlijke concur
rentie u it landen als Japan, Zuid-Korea en
Taiwan.
De federaties van scheepsbouwers van Ja
pan en Zuid-Korea waren in T okio bijeen
om een eind te maken aan de moordende
onderlinge concurrentie.
Besloten w erd het verschroten van sche
pen aan te moed igen en te streven naar een
ordelijke markt.
Japanse en Zuidkoreaanse scheepswerven
beconcurreerden elkaar jarenlang heftig,
te rw ijl de orderportefeuilles vo or nieuwe
schepen sterk terugliepen. Beide verkoch
ten nieuwe schepen tegen prijzen die ver
beneden de kostprijs lagen. O o k Taiwan
mengde zich in deze dumpingslag en uitein
delijk werd Japan zelf het grootste slacht
offer van deze scheepsbouwpolitiek in het
Verre Oosten, die ook to t de quasi-ondergang van de scheepsbouw in de EG leidde,
die alleen nog dank zij overheidssteun kan
overleven.
De verwachting is overigens dat de crisis in
de internationale scheepsbouw, die al
twaalf jaar duurt, nog enkele jaren d o o r
gaat.
(Schuttevaer I 3-2-'88)
S cheepsbouw drom en
in B razilië
Braziliaanse werven kunnen voortaan met
meer gemak scheepsonderdelen uit het
buitenland im porteren. Richard Klein, ei
genaar van een Braziliaanse rederij, ver
wacht dat op grond van het regeringsdecreet dat deze mogelijkheid schept wel
eens voor meer dan één miljard dollar per
jaar aan onderdelen zou kunnen worden
ingevoerd. Dat biedt ook vo or Nederland
se toeleveringsbedrijven boeiende pers
pectieven.
De veranderingen in de im portm ogelijk
heden hangen samen m et de herform ule
ring van de financiering van Braziliaanse
rederijen die niet bij machte zijn nog aan
hun verplichtingen jegens financiers te vol
doen. Zij kunnen nu een beroep doen op
een fonds vo o r de scheepsbouw.
Verolme do Brasil, de nu Braziliaanse exRSV-dochter, verw acht van de veranderde
financiering zeker gunstige perspectieven.
De regering in Brasilia heeft zelf al tw ee
schepen vo o r autotransport besteld en
een optie op nog eens tw ee schepen geno
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men. De Braziliaanse scheepsbouw zit na
massale ontslagen en stakingen w eer in de
lift.
Volgens reder Klein levert elke miljard
dollar aan lokale investeringen in scheepsruim te driehonderd miljoen dollar per jaar
aan vracht op. Daarmee w o rd t de o o r
spronkelijke investering binnen vier jaar
terugverdiend. ’Gegeven het fe it dat een
vandaag gebouwd vrachtschip vijftien jaar
meegaat, is het na de sanering van de schul
denpositie alleen maar winst tellen’, ver
wacht Klein.
V o or Verolme do Brasil heeft de herleving
opm erkelijke gevolgen. Sinds de w e rf eind
jaren zeventig voor een luttel bedrag in
lokale handen kwam zijn er, door gebrek
aan orders en een mislukte diversificatie
politiek, grote problemen geweest. V e r
schillende grootscheeps aangepakte p ro 
jecten, zoals de fabricage van 155 m illim e
te r kanonnen voor de oorlog in het Midden-Oosten, van brandweerwagens en van
reusachtige vrachtwagenbanden voor
m oeilijk toegankelijk terrein, zijn in de
loop van 1987 w eer afgestoten. Nu denkt
het bedrijf zelfs aan investeringen en deel
nemingen in Europese scheepswerven, zo
als Setenave in Portugal, dat onlangs uit
staats- in particuliere handen overging.
Peter Landsberg, president-directeur van
Verolme do Brasil, zegt dat er als conse
quentie van het nieuwe decreet w eer u it
stekende perspectieven bestaan vo or de
Sraziïïaanse scheepsbouw. tVt totaai' is h et
potentieel van de Braziliaanse m arkt zo’n
zestig vrachtschepen. Die moeten allemaal
binnenslands van de w e rf lopen’, zegt hij.
H et aantal werknem ers in de scheepsbouw
zal daardoor volgens hem verdubbelen,
van achttienduizend to t 36.000.
V o or de buitenlandse reders die to t nu toe
schepen leverden vo or Braziliaanse vracht
zal de concurrentie echter veel g ro te r
worden.
Landsberg w il om de kosten te drukken
graag buitenlandse scheepsonderdelen im
porteren. De invoerrechten van driehon
derd percent op produkten als m otoren,
elektrische kabels, zwaar g ie tw erk voor
achterstevens o f compressoren zijn nu o p 
geheven.
FEM 13-2-88
N ie u w e stru ctu u r.
S m it-ln te rn a tio n a le
M et ingang van I januari 1988 w erd in de
Smit Internationale Groep een nieuwe o r
ganisatiestructuur ingevoerd. De activitei
ten werden gehergroepeerd in vier opera
tionele sectoren en een dienstensector,
Smit Vlootbeheer, te r ondersteuning van
de zeeactiviteiten.
De hoofddirectie van het concern is onge
wijzigd en bestaat u it de heren:
j. Groenendijk, v o o rz itte r
A. W . Kienhuis
Mr. W . K. Scholten
J. W . H. Weissink.

In de onderscheiden sectoren w o rd t de
directie gevoerd door de heren:
K. J. Reinigert
Sector Smit Tak: zeesleepvaart, berging,
wrakopruiming, bokkenactiviteiten, trans
port.
A. A. W . Pruymboom
Sector Smit-Lloyd: bevoorradingsvaart,
ankerbehandeling.
Mr. W . K. Scholten
Sector Smit Offshore Contractors: off
shore installatie, onderhoud en inspectie.
J. W . H. Weissink
Sector Smit Vlootbeheer: nautisch/tech
nisch beheer en personeelsvoorziening
zeeactiviteiten.
A. W . Kienhuis
Sector Smit Havensleepdiensten: havenac
tiviteiten.
In de nieuwe structuur w o rd t de naam van
Smit Tak Internationaal Zeesleep- en Ber
gingsbedrijf BV gewijzigd in Smit Tak B.V.
Smit Internationale Transport BV w o rd t
volledig in Smit Tak geïntegreerd.
De werkzaamheden van Smit International
Marine Services BV en van de afdeling
Offshore Projecten van Smit Tak worden
samengevoegd; alle offshore gerelateerde
projectactiviteiten van de Groep worden
daarmee in Smit Offshore C ontractors BV
geconcentreerd.
De havensleepdiensten Smit Internationa
le Havensleepdiensten BV, BV Nieuwe

Ratcerdêtftfse Sleepdienst en BV Nieuwe
Vlissingse Sleepdienst zullen worden gefu
seerd. De nieuwe naam vo o r het gefuseer
de bedrijf is Smit Havensleepdiensten BV.
Asea B row n B overi A B B
O p I januari 1988 is ABB Asea Brown
Boveri van start gegaan m et als hoofdzetel
Zürich, Zwitserland. D it nieuwe concern
neemt alle bestaande verplichtingen over
van de concerns Asea en BBC Brown
Boveri.
In Nederland zullen de tw ee bedrijven
BBC Brown Boveri B.V. te Rotterdam en
Asea B.V. te Apeldoorn ook samengaan. In
de loop van het eerste kwartaal gaat deze
nieuwe combinatie w erken onder de na
men Asea Brown Boveri B.V. en Asea
Brown Boveri Autom ation B.V. Asea
Brown Boveri B.V. is gevestigd in R otter
dam. Behalve een industriële maatschappij
is Asea Brown Boveri B.V. ook houdster
maatschappij van de zelfstandige dochter
onderneming Asea Brown Boveri A u to 
mation B.V. te Apeldoorn.
De leiding van de nieuwe combinatie zal
berusten bij de heer H. Kok, de huidige
directeur van BBC Brown Boveri B.V. De
huidige directeur van Asea B.V., de heer
G. J. M. Dijkstra, w o rd t directeur van Asea
Brown Boveri A utom ation B.V. te Apel
doorn.
De activiteiten van de Rotterdamse vesti
ging liggen op het gebied van elektriciteits
opwekking, -transport en -distributie, in-
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dustrieprojecten, seriemateriaal, drukvulI ling en service. In Apeldoorn worden alle
activiteiten op het gebied van procesauto
matiseringssystemen en robotica gecon
centreerd.
Robot ships
Various advantages have been claimed for
the futuristic concept o f a fleet o f ocean
going, sail-assisted ro b o t ships currently
being researched in Japan fo r the 21st
century.
D r Noboru Hamada, president o f the Japan
Machinery
Development
Association
(JAMDA) which is in the fo re fro n t o f re
search, says such a system is particularly
suitable fo r the carriage o f liquefied natural
gas (LNG) o r o the r commodities where
secondary transport is needed.
He envisages a fleet comprising a m other
ship manned by 20-30 crew and four o r five
rem otely-controlled ro b o t barges.
The barges would only operate by rem ote
control when they were at sea. Closer to
the coast, the crew would be transferred
from the m other ship to operate them
from helicopters o r o the r means.
D r Hamada lists the advantages as follows:
• Lower manning than even in today’s
automated ships.
• Assistance close at hand in the event o f
accident.
• Lower initial construction costs be
cause accommodation and lifesaving equip
ment would not be needed in the barges.
• Lower total construction costs.
(Lloyd’s List 2 6 -1- ’88)
Recordinvesteringen
in Noorse scheepvaart
1987 was voor de Noorse scheepvaart een
recordjaar voor wat b etreft investeringen.
Tussen 1.450 en 1.610 miljoen dollar werd
geïnvesteerd in tweedehands en nieuwbouwschepen. Volgens een enquête van
Bergens Tïdende, betaalden N oorse re
ders 806,6 miljoen US-dollars vo or ca. 50
tweedehandsschepen m et in totaal 5 m il
joen DW T. De aankopen betroffen tan
kers, droge lading carriers en combinatieschepen voor erts, olie en droge lading. De
meerderheid is o f zal worden geregi
streerd in het Noorse Internationale
Scheepsregister (NIS).
Noorse reders gaven in 1987 opdracht
voor meer nieuwe schepen dan in vele
voorgaande jaren het geval was. Meer dan
20 nieuwe schepen m et een waarde van
meer dan 645 miljoen US dollars zijn voor
Noorse rekening in aanbouw. Bovendien
hebben Noorse rederijen opties en vo o r
lopige contracten getekend vo or nog eens
371 miljoen US-dollars. Meer dan de helft
van alle investeringen zijn in de cruisesector. In het overzicht zijn buitenlandse
investeringen in Noorse opdrachten geïn
corporeerd.
Per I januari waren er 119 schepen bij NIS
geregistreerd. V oor nog eens 50-60 sche

SenW 55STE IAARGANG NR 6

pen zijn de procedures in gang gezet. Meer
dan de helft hiervan zullen w orden overge
schreven van het binnenlandse register. In
totaal omvat deze groep te zamen m et in
het buitenland geregistreerde schepen in
Noors eigendom driekw a rt van alle bij het
NIS geregistreerde schepen. NIS w erd in
juli 1987 opgericht en aan het einde van het
jaar waren al verschillende aanvragen bin
nengekomen om buitenlandse tonnage bij
NIS te registreren.
W a rts ila Diesel B .V.
W artsila Diesel versterkt haar activiteiten
in Nederland door de overname van de
after sales activiteiten van Bolnes m otorenfabriek B.V. De overeenkomst behelst
de overplaatsing van Bolnes after sales acti
viteiten naar W artsila Diesel B.V., welke
deze activiteiten parallel m et de huidige
verkoop en service van W artsila Diesel zal
voortzetten en haar activiteiten concen
treren in Krimpen aan de Lek, in een deel
van de gebouwen van Bolnes motorenfabriek. H et nieuwe adres is W artsila Diesel
B.V., Zaag 31, Postbus 2043, 2930 A A
Krimpen a/d Lek, tel. 01807-1821 I.
Van O m m e re n C eteco
VO C , Van Om meren Ceteco N V (trans
port, tankopslag en handel) heeft het Am e
rikaanse handelsbedrijf Seegott overgeno
men. Seegott Inc., gevestigd in Cleveland
Ohio, behoort t o t de leidende distribu
teurs van fijne chemicaliën in het Midden
w esten en het O ostelijk deel van de Vere
nigde Staten. H et bedrijf vertegenw oor
digt een dertigtal belangrijke nationale en
internationale fabrikanten. Verkoop en
distributie geschiedt via bijkantoren in Parsippany N.J. en Baltimore en negen d istri
butiepunten.
Met deze acquisitie, die eind vorig jaar
werd aangekondigd, geeft Van Ommeren
Ceteco een verdere uitbreiding aan haar
activiteiten op het gebied van distributie
van chemicaliën in de Verenigde Staten.
Eind 1986 w erd E. T. H orn in La Mirada
overgenomen; d it bedrijf is werkzaam op
hetzelfde gebied, maar dan in Califonia.
Hongkong containerhaven
num m er I
Volgens berichten in de lokale pers heeft
Hongkong in 1987 meer containers afge
handeld dan Rotterdam en is Hongkong
daarmee de grootste haven te r w ereld
gepasseerd. O p het punt van totale vracht
afhandeling neemt Rotterdam, waar containeroverslag een klein deel van de activi
teiten uitmaakt, een ongenaakbare positie
in. Per jaar v e rw e rk t de haven van R otter
dam 250 miljoen ton vracht. De tweede
wereldhaven is Kobe m et 150 miljoen ton
vracht.
De oorzaak van die ontstuimige groei van
activiteiten in Hongkong’s containerhaven
was een toename van de aan- en afvoer van
20% - gerekend naar aantallen containers

- in 1987. In totaal is dat jaar meer dan 3
miljoen TEU aan containers afgehandeld,
voornamelijk van en naar China. V oor 1986
was dat cijfer 2,7 miljoen TEU. V o or 1988
verwachten de directies van de g rote containerbedrijven in Hongkong als Modern
Terminals, International Terminals en Sea
Land, een iets afnemende groei. De haven
directie van Kwai Chung becijfert de groei
over de komende jaren op tussen de tien en
twaalf procent per jaar. Dat betekent dat
de havenfaciliteiten verder moeten w o r
den uitgebouwd. M et man en macht w o rd t
momenteel gew erkt aan de bouw van Terminal 6. D it complex zal eind 1989 in
gebruik worden genomen.
HMgglunds M arin e and O ffsh o re A B
Hagglunds Marine & Offshore AB is the
title of a new company form ed on Jan. I
1988 and comprising the form er Marine
Division o f AB Hagglund & Söner, Örnsköldsvik, Sweden. The new company, crea
ted to provide b etter service to customers
in the marine and offshore industries, ope
ned a new sales and service subsidiary in
Singapore on the same date: Hagglunds
South-East Asia Pte. Ltd.
Hagglunds Marine & Offshore AB, a leading
manufacturer o f deck and offshore cranes,
is parent to the manufacturing subsidiaries
Hagglunds Lidan (Sweden), t, Hagglunds
MTT (Norway) and Hagglunds Kenz (N e 
therlands), as well as sales and service com
panies in seven o the r countries. There are
licensees in six countries.
Besides cranes, products also include
winch and mooring systems. In addition to
the start o f the new company in Singapore,
another development at the turn o f the
year was the opening by Hagglunds Kenz
BV o f a new marine sales and service office
in Rotterdam. The offshore-related activi
ties o f Hagglund Kenz are based at the head
office in Zaandam.
For further information: Hagglunds Kenz
b.v. Zuiddijk 400 Zaandam tel. 0 75-314 15 1
o r Boompjes 55 Rotterdam tel. 0104046044.
S tim u le rin g van
fun c tiev erb e te rin g in bedrijven
O ok in 1988 kunnen werkgevers in aan
merking komen vo or subsidie als zij in hun
bedrijf projecten starten om de inhoud van
het w erk aanmerkelijk en duurzaam te
verbeteren.
Het besluit to t verlenging van de Stimule
ringsregeling functieverbetering is door
staatssecretaris De Graaf van Sociale Za
ken en Werkgelegenheid onlangs gepubli
ceerd in de Staatscourant.
De regeling sluit aan op de noodzaak to t
organisatorische aanpassingen bij veel be
drijven. Deze aanpassingen zijn veelal een
gevolg van technologische vernieuwingen,
kostenbeheersing en het streven naar
kwaliteitsverbetering van produkten.
Doel van de regeling is dat deze organisa
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torische aanpassingen tevens worden be
nut om de inhoud van functies te verbete
ren; het gaat daarbij bij voorbeeld ook om
veel functies die d oo r vrouwen worden
vervuld. Concrete doeleinden zijn: het be
reiken van een gro tere zelfstandigheid in
de taakuitoefening door werknemers;
minder eentonige arbeid alsmede een inte
gratie van uitvoerende taken met voorbe
reidende, regelende en ondersteunende
taken.
De subsidie is in hoofdzaak gericht op de
kosten van de externe adviseur wiens hulp
in veel gevallen vo or de voorbereiding en
doorvoering van organisatorische aanpas
singen onontbeerlijk is.
O nder bepaalde voorwaarden kunnen ook
studies over de haalbaarheid van projecten
worden gesubsidieerd.
De subsidie bedraagt 50% van de project
kosten. Daarbij gelden maxima van
ƒ 12.500,- per betrokken w erknem er,
ƒ 250.000,- per project, ƒ 500.000,- per
werkgever.
Subsidie-aanvragen kunnen - indien een
project op meerdere bedrijven betrekking
heeft - ook door vertegenwoordigende
organisaties worden ingediend.
Aanvragen kunnen to t eind december
1988 worden ingediend bij de districtskan
toren van de Arbeidsinspectie. Daar zijn
ook de tekst van de regeling en aanvraagformuleren verkrijgbaar, alsmede informa
tie over op te zetten projecten.
Rules on bow door closure
The Board o f Lloyd’s Register, meeting in
London on January 28, has adopted a num
ber o f amendments to its Rules and Regula
tions fo r the Classification o f Ships, which
had been agreed by Lloyd’s Register's
Technical Com m ittee.
The changes include amendments to the
section dealing w ith the closure of bow
doors, in the chapter on ferries, roll-on
ro ll-o ff ships and passenger ships. These
take account o f the U K legislation enacted
in the aftermath o f the ’Herald o f Free
Enterprise’ disaster, and sharpen the Rules
in respect o f the interface between the
classification o f the ship and the way it is
operated.
The requirem ent governing the bow door
operating panel has been clarified, in re
sponse to ferry operators’ requests. The
intention o f the new requirem ent is to
prevent unauthorised operation o f the
bow doors, e ither by engineering means o r
by physical inaccessibility.
The relevant paragraphs o f Part 4, Chapter
2, Section 8 now read:
8.5.4. ’Doors w ith a clear opening area o f
12m o r greater are to be provided w ith
closing devices operable from a rem ote
control panel.’
8.5.5. ’The location o f the rem ote control
panel is to be such that the opening/closing
operations can be easily observed by the

128

operator o r by o the r suitable means such
as closed circuit television.’
8.5.6. 'A notice is to be displayed at the
operating panel stating that the door is to
be fully closed and secured immediately the
ship leaves the berth and that this opera
tion is to be entered in the ship’s log.’
8.5.7. 'Means are to be provided to prevent
unauthorised operation o f the doors.’
8.5.8. ’For doors described in 8.5.4, posi
tive indication is to be provided by means
o f indicator lights at each rem ote control
panel to show when the door is open and
when fully closed and secured. This indica
tion is to be repeated on the bridge.’
A similar amendment is proposed fo r the
requirements o f side and stern doors in
Part 3, Chapter 11, Section 8.

Technische
informatie
T h e e ra o f th e R O V
The revival o f activity in the offshore oil and
gas industry in recent months has marked
not only the end o f the long recession but
the beginning o f new and exciting develop
ments as the international industry moves
into deeper waters and smaller fields. It has
brought an increasing use o f subsea equip
ment and ROVs (rem otely controlled
vehicles) to assist w ith th e ir instal lation and
subsequent inspection, maintenance and
repair.
This fact w ill be fully recognised at IRM 88 the seventh Offshore Inspection, Repair
and Maintenance Exhibition and C onfer
ence, which w ill be held at the Aberdeen
Exhibition and Conference C entre, 8-10
N ovem ber 1988. Organised by The Spear
head Group (organisers o f Offshore
Europe) in association w ith the Associa
tion o f Offshore Diving C ontractors
(A O D C ), IRM 88 w ill highlight the latest
and most cost-effective IRM techniques
and operations in relation to (i) subsea
developments in deeper w ater, in smaller
fields and satellites; (ii) the use o f ROVs,
and (iii) extending the life o f existing struc
tures by greater attention to topsides, the
splash zone and underwater. Recent esti
mates value the N o rth Sea inspection, re 
pair and maintenance market at some
£ 1,3bn p.a. - about tw e nty five per cent of
total operating costs. Despite the drop in
oil prices, the N o rth Sea’s 250 offshore
platform have to be maintained and kept in
good condition in o rd er to continue p ro 
ducing at optim um levels. Operators are
now looking more closely than in the past
at effective ways o f cutting costs to extend
the economic lives o f fields. There is every
likelihood in this new financial climate o f an
increase in IRM expenditure as a p ro p o r
tion o f operating costs.

M achine can sim u late arctic ice
pressure
Scientists and technicians from British Pet
roleum's (BP) research centre and Uni
versity College, London, have produced an
ice-testing machine to simulate the press
ures exerted w ithin large ice masses as
they encounter non-made obstructions in
the Arctic.
The machine is a vessel o f special steel tube
that is able to contain an internal pressure
o f 3,163 kilogrammes force per square
centim etre in a tem perature o f minus 90
degrees C. It w ill be used to carry out
small-scale laboratory tests on pure and
saline ice.
M r Malcolm Howard, head o f BP cold
regions research, explained: ’Since 1982,
when we started our research into Arctic
offshore development, BP has become one
o f the leading authorities on A rc tic design
requirements, about which very little was
precisely known before.
’W e have sponsored this pressure vessel in
cooperation w ith the university as part ol
that ongoing, fundamental research de
signed to make A rc tic oil production safer,
easier and more profitable.’
The so-called triaxial ice-testing machine
weighs a tonne and stands a m etre high
The main difficulty was to find the right sort
o f metal, particularly as some material:
become to o b rittle at the low tempera
tures specified. Billets o f nickel chrome
molybdenum
vanadium
steel
were
machined into a container w ith a ram fitting
into it.
N itrogen gas is used as a pressure mediurr
so that forces can be applied simultaneous
ly to the sample in all directions. The vesse
is now set up at University College where
scientists are leaders in applying this kind o
technique to rock samples.
It is wound w ith refrigerating pipes anc
contained in a large cold room which ii
virtually ’bomb p ro o f in case of failure
though the vessel has been tested to press
ures o f 4,218 KGF per square cm.
The University College is now carrying ou
a programme o f experiments on ic<
gathered from N o rth American A rctic re
gions as part o f BP Exploration’s ice re
search programme.
(LPS
Rubber holle veren
en -trillin g d em p e rs
Onlangs verscheen er bij C VT Nederlam
een nieuwe brochure over het gerenom
meerde H E N Z O rubber holle veren en
trillingdem pers programma.
Gelet op de vele nieuwe ontwikkelingei
bij het w erktuigbouwkundig construerer
is in deze nieuwe brochure meer aandach
besteed aan de kenmerken, het materia:
en de technische eigenschappen van d
Henzo-veer.
De brochure is in de Nederlandse ta;
geschreven. Henzo-veren bieden een idea

SenW 55STE IAARGANG NR

le oplossing voor trillings- en afveringsproblemen en vinden steeds vaker toepassing
bij bestaande en nieuw te ontwikkelen
constructies in de voertuig-, machine- en
werktuigbouw. O o k bij constructieveranderingen worden zij in toenemende mate
toegepast, mede vanwege de geringe risicofactor.
Voor nadere informatie: C VT Nederland,
Hoekstraat 48-52, Bunschoten/Spakenburg tel. 03499-81370.
T in -fre e self-polishing coating
A new range o f tin-free anti-fouling coat
ings has been developed by Sigma Coatings
to overcome strengthening environmen
tal concern about sea, harbour and river
pollution around the w orld.
The technical development by the com
pany o f this product, Sigmaplane Tin-Free
anti-fouling, is achieved by giving a self
polishing performance similar to that of
existing tin-based anti-foulings (in other
words a continuous smoothing o f the coat
ing to minimise hull resistance and fuel
consumption.)
Because o f its design, the systems are highly
resistant to crazing and cracking from
which some o the r tin-free systems suffer.
Controlled polishing o f the systems en
sures gradual and consistent performance.
These new Sigmaplane Tin-Free anti-foul
ing systems can be applied over most anti
corrosive systems in sound condition and
over most long life and selfpolishing antifoulings in good condition, as well as over
the same system. The system is compatible
w ith normal dry docking intervals, and the
service life can be controlled by varying the
coating thickness.
Guidelines fo r Standard Engines
Dated July 1987, a revised and entirely
updated edition o f the Guidelines fo r Stan
dard Engines is immediately available in bi
lingual version (German/English). These
guidelines replace the 1965 edition and
have been adapted to the current state of
the art.
They apply to combustion engines manu
factured to Germanischer Lloyd specifica
tions and in standard full scale production as
defined in the guidelines; the engine manu
facturers have been granted official G er
manischer Lloyd approval as suppliers o f
standard engines to a special Quality Assur
ance schedule. The scope o f the guidelines
is limited to engines o f cylinder diameter <
300 mm. The supervisory offices o f G er
manischer Lloyd decide which engine
types/series meet the conditions fo r
application o f the guidelines. On conclu
sion of testing under the supervision o f
Germanischer Lloyd, a GL test certificate is
issued fo r each standard engine, stating the
standard engine registration number. Each
engine is individually stamped w ith a unique
identification.
The new guidelines can be ordered from :
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Germanischer Lloyd, Postfach I 11 606, D2000 Hamburg I I .
Guidelines fo r the Design,
Equ ip m en t and Testin g o f W aste
Incinerators
The July 1987 edition of the 'Waste In
cinerator Guidelines’ issued by Germanis
cher Lloyd fo r the improvement o f en
vironmental protection on seagoing ships
is now available in tw o languages (G er
man/English).
Waste incinerators are defined in these
guidelines as installations on board sea
going vessels fo r the incineration o f solid
wastes o f similar composition to domestic
refuse; and o f fluid wastes from ship opera
tions, such as used oil, waste w ater sludges
etc. The incinerators can be designed w ith
o r w itho ut the facility to utilize thermal
energy.
Fluid waste, o f fuels, w ith a flash point less
than 60°C, aerosol cans o r similar con
tainers must not be incinerated. The p ro 
posed guidelines do not apply to systems
fo r burning industrial waste such as chemi
cals, manufacturing waste etc. The regula
tions applicable in addition to these guide
lines are the ’Specifications fo r Steel Sea
going Vessels, Chapter 3, Machine Con
struction’, latest edition.
For ships registered in W est Germany, the
regulations fo r the installation and fire pre
vention o f these systems, and fo r the s to r
age o f waste materials on board, are stated
in the ’Accident Prevention Specifications
fo r Shipping Companies’ (UVV Sea), § 129,
published
by
the
See-Berufsgenossenschaft.
The Guidelines can be obtained from G er
manischer Lloyd, Postfach 11 1606, D2000 Hamburg 11.
A ntislip surface applied in one
o p eration
An oil-resistant antislip deck coating,
which can be applied quickly by roller even
to oily, damp and rusty surfaces, has been
introduced by a British company. 'Epok
Treadlite’, from Mebon Paints, was o ri
ginally formulated fo r use in the marine,
petroleum and process industries. It is a
self-priming high-build coating, which
cures to form a tough, weather-resistant,
easily maintained, antislip finish, containing
specially graded bauxite aggregates, which
impart excellent wear and nonslip prop
erties - even in w e t conditions.
The coating comes in the form o f a threepart material, which is easily and con
veniently mixed in its own packaging. It is
applied by ro lle r directly to the prepared
surface in one operation. This is faster and
easier than using conventional prim er and
topcoat systems, which require blastcleaned surfaces fo r maximum perform 
ances, and also require drying tim e be
tween coats.
W ell suited fo r both onshore and marine

applications, the coating provides excel
lent metal protection and underfoot safety
wherever steel decking is subject to either
fo o t o r light-vehicle traffic, e.g. walkways,
plant and storage areas, helicopter decks,
gantries and footbridges. It can also be used
on cement-based substrates, such as con
crete floors on granolithic screeds.
More information from: Materiaal Meting
en, Wilson W alton International Trading
BV, Postbus I 110, 3330 CC Zwijndrecht.
(LPS)
N ie u w e T h o rn y c ro ft m o to r
Thornycroft
heeft
zijn
programma
scheepsdieselmotoren m et een 6-cylinder
model uitgebreid. H et nieuwe type T hor
nycroft dieselmotor type TS 358 heeft een
vermogen van 184 k W (250 pk). Thorny
c ro ft dieselmotoren worden op de markt
gebracht door Lang Energy Systems B.V. te
Apeldoorn.
De nieuwe T hornycroft scheepsdieselmoto r type TS 358 is uitgerust met turbooplading en tussenkoeling. De nieuwe mo
to r w o rd t vooral gekenmerkt door een
uitzonderlijk
gunstige
vermogen/ge
wichtsverhouding, t.w. 0,41 kW /kg. Het
m otorgew icht bedraagt niet meer dan 443
kg. Bovendien heeft de m oto r zeer kleine
inbouwmaten. De totale lengte inclusief
keerkoppeling bedraagt 1.460 mm, de
grootste breedte 710 mm en de hoogte
865 mm.
De nieuwe 6-cilinder m o to r heeft een ci
linderinhoud van 5,9 liter. Boring en slag
bedragen 102 respectievelijk 120 mm.
N ie u w e gasw ijzer
In het kader van de A G A campagne ’Duide
lijkheid in de wereld van het gas’ is een
nieuwe 'A G A gaswijzer’ ontwikkeld. Het
is een handzaam boekwerkje van 32 pagi
na’s A6 geworden m et oognietjes.
Het boekje begint met een inleiding over
de gasboogprocessen MIG, TIG en Plasma.
Vervolgens worden de voor- en nadelen
van deze gasboogprocessen in materiaal
soorten behandeld.
Achtereenvolgens komen aan bod:
- ongelegeerd en laaggelegeerd staal
- roestvaststaal
- aluminium en aluminiumlegeringen
- koper en koperlegeringen
- titaan en titaanlegeringen.
Het geheel w o rd t besloten met een u it
klapbaar overzicht van de A G A gassen en
gasmengsels.
Vermeld w orden de namen van de gassen
en gasmengsels, de samenstelling, de zui
verheid, leveringsvormen, cilinderafsluiters, kleuraanduiding, eigenschappen en
toepassingen.
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NEDERLANDSE VERENIGING
Y - VAN TECHNICI OP
SCHEEPVAARTGEBIED
(Netherlands Society of Marine Technologists)
V o o rlo p ig P ro g ra m m a van
lezingen en eve n e m e n te n in h et
seizoen 1987/1988
O n tw e rp van een 60 kn.
m o to rb o o t m e t surface-piercing
propellers
door Prof. Ir. J. Gerritsma en Ir. J.
Keuning
W o. 13 apr. 1988 Aula T.U. D elft
Jaardiner
Za.
16 apr. 1988 Eernewoude (Fr.)
Mensen, D olfijn en en
Scheepsvormen
door Dr. Ir. P. van Oossanen van
MARIN
W o. 20 apr. 1988 Amsterdam

M a ritie m -ln d u s trie e l en
-Technologisch beleid
door Prof, Ir. S. Hengst
Do. 21 apr. 1988 Rotterdam
O n d e rw e rp en s p reker n .o.t.g.
Do. 21 april 1988 Vlissingen
D e berging van de ’H e ra ld o f Free
E n terp rise ’
door Ing. G. van W ijk van Smit
Internationale
Di.
26 apr. 1988 Groningen
Jubileum Sym posium
Dagbijeenkomst
Di.
10 mei 1988 Aula T.U. D elft

VERENIGINGSNIEUWS

N .B .:
D it programma zal in de komende maan
den worden aangevuld en eventueel gewij
zigd.
1. De lezingen in Groningen w orden 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 vo o r Hoger
Technisch en Nautisch Onderwijs,
Schipluidenlaan 20, Amsterdam, aan
vang 19.00 uur. V ooraf gezamenlijk
aperitief en broodmaaltijd om 17.30
uur.
3. De lezingen in Rotterdam w orden ge
houden in de Kriterionzaal van het
Groothandelsgebouw, Stationsplein 45,
aanvang 20.00 uur. Vooraf gezamenlijk
aperitief en broodmaaltijd, aanvang
18.00 uur.
4. De lezingen in Vlissingen worden ge
houden in het M aritiem Instituut ’De
Ruijter’, Boulevard Bankert 130, Vlis
singen, aanvang 19.30 uur.
* Lezingen in samenwerking m et de
Netherlands Branch van het Institute of
Marine Engineers.
* * Lezingen in samenwerking m et de afd.
Maritieme Techniek van het Kvl en het
Scheepsbouwkundig Gezelschap 'Williarr
Froude’.

J. J. V A N OEVEREN
Afdeling: Rotterdam
Ing. H. A. C. SCHUUR
Afdeling: Rotterdam

In Memoriam
P. J. Papegaay
O p 18 januari j.l. overleed te Zandvoort op
82-jarige leeftijd de heer P. J. Papegaay,
oud-assistent bedrijfsleider bij de N.D.S.M.
te Amsterdam.
De heer Papegaay was ruim 30 jaar lid van
de vereniging.

Personalia
P rof. D r. Ir. J. D . van M anen
Tijdens een receptie op 26 februari in het
gebouw W en S van de T.U. D elft nam Prof.
Dr. Ir. J. D. van Manen afscheid als hoogle
raar van de faculteit der W e rktuig bo uw 
kunde en M aritiem e Techniek. Velen
maakten van de gelegenheid gebruik om
Professor Van Manen en zijn echtgenote
de hand te drukken.
C . H o u tm a n
O p 26 februari nam de heer C. Houtman, in
verband m et zijn pensionering, afscheid als
bedrijfsleider bij Holland Repair en Servi
ces B V. te Amsterdam, na ruim 40 jaar in
de scheepvaart werkzaam te zijn geweest.
Aan boord van de ’Hydrograaf’, die in de
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Vlothaven was afgemeerd, maakten vele
relaties en vrienden van de gelegenheid
gebruik om de heer Houtman en zijn echt
genote de hand te drukken.

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. E. BEHREND
Afdeling: Rotterdam
A. BOLLEN
Afdeling: Zeeland
IR. C. D O N K E R V O O R T
Afdeling: Rotterdam
A. J. V A N GINKEL
Afdeling: Amsterdam
PROF. DR. IR. S. HYLARIDES
Afdeling: Rotterdam

N. J. SMIT
Afdeling: Amsterdam
F. F. STAKELBEEK
Afdeling: Rotterdam
H. DE VRIES
Afdeling: Groningen
R. W ILD SC H U T
Afdeling: Groningen
A. N. ZELDENRUST
Afdeling: Rotterdam
Gepasseerd v o o r h e t
BELANGSTELLEND
L ID M A A T S C H A P
H. L. W . K O N IN G
Afdeling: Groningen

R. R. JANSEN
Afdeling: Rotterdam

Gepasseerd v o o r h et
J U N IO R -L ID M A A T S C H A P :
T. OOM KENS
Afdeling: Amsterdam

D. JURRES
Afdeling: Groningen

M. P. J. POTTERS
Afdeling: Amsterdam
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