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H et C M O project omvat de automatise
ring van het ontwerpproces van koopvaar
dijschepen. H et project is opgesplitst in
vier fasen. De eerste fase behelst de be
schikbaarstelling van het programma
SFOLDS van Britisch Maritime Technolo
gy (BMT) aan een 13-tal gebruikers vere
nigd in een speciaal opgerichte C A D /C A M
vereniging. De tweede fase, thans gereed,
omvatte de koppeling van SFOLDS aan
rompvormgeneratie software. Tevens
werd het tekenpakket EAGLE aangeschaft
en aan de participanten in deze fase be
schikbaar gesteld. H et Instituut voor
W erktuigbouwkundige
Constructies
(T N O -IW E C O ) is hoofduitvoerder voor
de ontwikkeling van de z.g. interface soft
ware, benodigd voor de koppeling van de
diverse programma’s.
H et budget to t en m et de tweede fase,
grotendeels d oo r Economische Zaken be
schikbaar gesteld, bedraagt ca. Hfl.
1.800.000,-. V o o r de derde en vierde fase,
die uiteindelijk moeten leiden to t een fle xi
bel, totaal systeem, is vooralsnog geen of
onvoldoende budget.
H et TU D -project, genaamd MAROP,
w erd gestart in 1987 en zal eind 1988
resulteren in een prototype van een speci
fiek ontw erppakket voor een aantal typen
koopvaardijschepen. H et project voorziet
in het genereren van de rom pvorm geomeSenW 55STE IA AR G AN G NR 14

trie, het grafisch indelen van de romp, om in
een z.g. synthese fase te komen to t het z.g.
voorontw erp. D it project w o rd t geheel
door de T U D met eigen middelen uitgeVoerd.
Het Nevesbu-project, genaamd CASE,
omvat het ontw ikkelen van een o n tw e rp 
pakket vo or onderzeeboten. H et gaat
hierbij om het voorontw erp waarbij als
startpunt de geom etrie van de romp, sail
en aanhangsels dient. Als belanghebbende
speelt in d it project de Rotterdamsche
Droogdok Maatschappij (RDM) een grote
rol. H et project omvat 20 manjaren en
w o rd t voor ca. 40% door EZ gefinancierd.
D it project w erd eind 1986 gestart en zal
volgens de planning in 1991 gereed zijn.
H et M AR IN -project genaamd HOSDES,
omvat de ontw ikkeling van een geautoma
tiseerd ontwerpsysteem voor fregat-type
oorlogsschepen. De definitie-studie vo or
een dergelijk systeem w erd door het M A
RIN in 1983 uitgevoerd. In 1984 w erd een
samenwerkingsverband opgericht ten be
hoeve van de realisatie. Hierin participeren
naast het MARIN, de Koninklijke Marine
(KM), de Koninklijke Maatschappij ’De
Schelde' (KMS) en de Nevesbu.
H et benodigde budget ten bedrage van ca.
Hfl. 6.000.000,— werd vo or twee-derde
aan het MARIN verschaft middels een ren
teloze lening van de Commissie O n tw ik 
keling Defensie Materieel (C O D EM A).
H et resterende deel w erd door de KMS,
de Nevesbu en het MARIN opgebracht. In
augustus 1988 zal d it project, zoals in 1984
gedefinieerd, worden afgerond.
H et HOSDES-project omvat een com
pleet, interactief ontwerpsysteem, waarin
veel aandacht w o rd t besteed aan de z.g.
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algemene, organisatorische software be
nodigd om op een gebruikersvriendelijke
manier met de diverse applicatieprogramma's en ontwerpdata om te kunnen gaan.
Om het HOSDES-pakket te kunnen aan
sluiten op de bij de KM, de KMS en de
Nevesbu in gebruik zijnde tekensystemen
(C A T IA bij de KM en INTERGRAPH bij de
KMS en de Nevesbu) en om de scheepsconstructie te kunnen ontw erpen en te
optimaliseren, zal HOSDES w orden uitge
breid. In deze uitbreiding, gepland tussen
september 1988 en september 1990, zal
ook aandacht worden geschonken aan de
verdere ontw ikkeling van het z.g. ’Design
er Guidance’ beslissingsondersteunings
sub-systeem.
Van deze vier projecten is men alleen in het
HOSDES-systeem vrij om de volgorde van
de ontwerpberekeningen zelf te kiezen.
Elke berekening, in de vorm van een z.g.
applicatie-programma, heeft hetzelfde
'gezicht’ naar de gebruiker. De berekenin
gen zelf zijn ingedeeld in 'levels', overeen
komstig de mate van gedetailleerdheid van
het scheepsontwerp. O p level 0 en I is de
rom pvorm nog onbepaald en bestaat het

MAJESTIC
H et koelschip ’Majestic’, bouwnummer
1028, zusterschip van de ’Mystic', is het
tweede en tevens laatste u it een serie van
twee koelschepen die d oo r scheepswerf
van Diepen in W aterhuizen vo or rederij
Seatrade te Groningen is gebouwd en op
27 mei te w ater w erd gelaten. De ’Majes
tic ’ heeft een lengte van 123,75 tussen de
II. bij een breedte van 15,85 m. en een
holte van 9,30 m. De constructiediepgang
bedraagt 7,62 m. en de bananendiepgang
5,86 m. H et schip heeft een MAK, type 6 M
601, hoofdm otor m et een vermogen van
6600 k W en tw ee W artsilla hulpmotoren,
ieder m et een vermogen van 600 kW . Het
koelschip heeft een ruiminhoud van
3 10395 cub. ft., een maximale deadweight
van 6 105 ton en tonnemaat G T 5089. De
’Majestic’ is geschikt vo o r het vervoer van
koel- en vrieslading, maar zal voornamelijk
worden gebruikt vo or het vervoer van
citrusvruchten en bananen. Aan boord van
het schip is accommodatie vo o r 17 perso
nen. De oplevering zal in augustus plaats
vinden, waarna het schip Groningen als
thuishaven en een onbeperkt vaargebied
krijgt.

(Foto Jaap Knigge)
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o ntw erp uit een set van ca. 45 ontwerpparameters. O p level 2 w o rd t de rom pvorm
ontw orpen, de scheepsindeling en op
bouw bepaald. Verder kunnen berekenin
gen worden uitgevoerd waarvoor de ge
hele scheepsgeometrie nodig is. O p level 3
worden alle rompaanhangsels ontw orpen
en kunnen de nodige berekeningen van
level 2, die mede afhankelijk zijn van deze
aanhangsels, w orden herhaald.
Daar een g ro o t deel van HOSDES
scheepstype-onafhankelijke software be
vat, is het MARIN in januari 1988, samen
m et de TU D , een studie begonnen om
HOSDES geschikt te maken vo or koop
vaardijschepen. De T U D heeft belang hier
bij, omdat het zelf niet over de middelen en
mankracht beschikt om het eigen M AROP-systeem te kunnen afbouwen. Thans
is in principe een overeenkomst bereikt
tussen de T U D en het M AR IN om in januari
1989 te beginnen m et de integratie van
MAROP en HOSDES. D it m oet resulteren
in een flexibel en compleet geautomati
seerd systeem v o o r het vo oron tw erp
voor diverse koopvaardijschepen, ge
naamd MARDES. De definitie-studie hier

voor, is door het geformeerde T U D -M A
RIN ontw erpteam in maart j.l. gestart.
Vanaf september van d it jaar zal het MA
RIN een z.g. ’m ini' versie van het HOSDEi
systeem (zonder m ilitaire -en confidentie
Ie applicaties) algemeen beschikbaar stel
len. H et gaat hierbij om een deel van d(
organisatorische software (benodigd vooi
het op een efficiënte en ’user-friendly’ ma
nier hanteren van ontwerpdata en het uit
voeren van ontwerpberekening), de soft
ware benodigd vo or het ontw erpen er
tekenen van het lijnenplan (generatie er
transformatie), het SEASAFE pakket vooi
hydrostatische- en stabiliteits berekenin
gen, het EAGLE tekenpakket en divers«
applicaties vo or de berekening van weer
stand, voortstuwing, zeegang, enz. Hier
vo or blijkt grote belangstelling te bestaan
H et MARIN zal daartoe een ’abonnementsregeling' treffen, assisteren m et im
plementatie, onderhoud en training en ir
de toekom st nieuwe updates c.q. uitbrei
dingen van de software beschikbaar
stellen.
PVC

OPTIMIZING THE PERFORMANCE
OF KEELS FOR SAILING YACHTS
by Dr. Ir. P. van Oossanen*

1 Introduction
As in all engineering design it is essential to
first o f all set down overall objectives and
defne basic design problems when ad
dressing the design o f keels fo r sailing
yachts.
In racing yacht design the overall objective
is to find the fastest combination o f hull and
sails for the expected wind and sea condi
tions, satisfying a design rule o r a rating.
More specifically, to design a hull w ith the
lowest possible resistance, the highest
possible side force (if windward perform 
ance is im portant) and sails, which when
integrated w ith the hull characteristics,
produce the greatest thrust.
As far as the design o f the keel is concerned,
this overall objective requires that the keel
produces a maximum side force fo r a mini
mum o f resistance. W hen doingso, howev
er, the interaction o f the keel side force and
resistance w ith hull performance should be
considered first and forem ost. It is parti
cularly this interaction which makes keel
design fo r most types of sailing craft a
formidable task.
2 Basic considerations
A suitable topic to address first is the
problem o f obtaining minimum hydrody
namic resistance w ithin the restriction
posed by the design requirements. This can
nowadays be approached w ith reasonable
success, mainly as a result o f considerable
research in this area, in particular by the
ship model testing establishments, which
has been very rewarding. The influence of
length, displacement, beam, draught, etc.,
on resistance can be approximately de
duced from many published reports and
papers. In the case o f a yacht sailing to
windward, the effects o f heel and leeway
are additional problems complicating the
issue. However, even in this case the resist
ance problem can be addressed and the
total resistance minimized w ith engineer
ing accuracy in a lo t o f cases.
Resistance can be divided into 3 main com 
ponents. The flow over the hull, keel and
rudder results in a frictional o r viscous
resistance component which, fo r a given
configuration, is approximately dependent
Head Design, Research Department,
Maritime Research Institute Netherlands
(MARIN).
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on the boat speed squared. A t normal
sailing speeds, the flo w along the hull is
responsible fo r an increase in pressure in
the region at the bow, a decrease in pres
sure amidships and an increase in pressure
at the stern o f a yacht. This leads to a wave
peak at the bow, a wave through amidships
and a wave peak at the stern. The energy
expended by the hull in causing waves is
significant and fo r displacement ships,
which do n ot experience any dynamic lift
causing the hull to come up out o f the
w ater such as in the case o f planing craft,
the so-called wave resistance often in
creases as much as w ith the 6th pow er o f
boat speed, it is this component o f resist
ance which limits the speed o f a heavy
displacement-type yacht to the so-called
hull speed, a speed which usually varies
between 2.35 V L Wl anc^ 2.72 V L w l .
where LWt is the length o f the design
waterline in metres.
The term 'hull speed' is often used to indicate a
maximum speed which yachts are capable o f reaching.
Such a speed does not physically exist. As sail area o r
thrust is increased, boat speed increases at all times.

The th ird resistance component is directly
associated w ith the developed side force.
Side force needs to be developed when
sailing to windward to balance the trans
verse component o f the sail force. To
generate side force the flow has to have an
angle o f incidence w ith respect to the
centre-line o f the hull. This is the reason a
yacht makes leeway and the cause o f the socalled induced resistance. The induced re
sistance is the corhpon&nt of the generated
lift force on the hull in the direction oppo
site to the path o r track o f the yacht. This
resistance manifests itself in a significant
amount o f vo rticity in the wake. Particular
ly im portant in this regard is the tip vo rte x
o f keel and rudder when the aspect ratio,
i.e. the ratio o f average height - to average
length of keel and rudder, is small. For a
given design the induced resistance is
approximately proportional to the square
of leeway angle times velocity, and in most
successful designs is not greater than about
10 to 15 per cent o f the total resistance
when going to windward.
An increase in resistance is usually encoun
tered when the yacht heels. In that case the
effective shape o f the hull through the

w ater is no longer symmetrical, causing
both an increase in viscous and wave resist
ance.
It is im portant to minimize heel as much as
possible. Besides exposing a greater sail
area normal to the wind in that case, hull
resistance is usually minimized too. Fig. I
shows the comparative importance o f the
different components o f resistance as a
function of boat speed fo r the 5.5 M etreclass yacht 'A ntiope'.
Viscous resistance is largely dependent on
the immersed surface area o f hull, keel and
rudder, i.e. the so-called w etted surface.
The viscous resistance o f a yacht is usually
between 5 and 15 per cent higher than the
resistance o f a flat plate w ith the same
w etted surface. The three dimensional
form o f the yacht is responsible fo r this.
Viscous resistance can be minimized by
reducing the w etted surface o f the yacht
and by ensuring that the flow li nes along the
hull are as ’straight’ as possible.
W hen beating to windward the resulting
force o f the wind on the sails has a com po
nent at right angles to the yacht's heading.
A t optim um speed-made-good points of
sail, this transverse force can be up to about
five times greater than the forw ard thrust
component, see fig. 2. In any steady sailing
condition, equilibrium exists between
aerodynamic and hydrodynamic forces on
the yacht. Hence the transverse com po
nent o f the wind force is in equilibrium w ith
the transverse component o f the hydrody
namic force (referred to as side force), on
hull, keel and rudder.
As already stated, the only way fo r a yacht
to develop side force is to adopt an angle o f
incidence or leeway relative to the track o f
the yacht through the water. Unlike the
wings o f an aircraft, the keel o f a yacht does
not have camber, requiring that the total
side force be generated by leeway only.
In sailing yacht design it is necessary to
minimize the amount o f leeway required
to generate the wanted side force. This is
because the hydrodynamic resistance o f
the hull increases w ith increasing leeway
angle.

* A yacht must usually perform equally well on p o rt
and starboard tack while an aircraft does not have to
perform equally well when flying upside-down.
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Fig. 3. Lateral keel area o f some successful racing yachts set o ut as a function o f design
waterline length.
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Fig. 4. Lateral area o f the keel o f some successful racing yachts, corrected fo r differing span
values, set o u t as a function o f design waterline length.

Fig. 5. Lateral area o f the rudder (as a fraction o f the lateral area o f the keel) set o ut as a
function o f the length o f the design waterline.
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o f the keel, corrected fo r the ratio o f keel
span to total draught. It turns o u t that,
approximately, the lateral keel area of
successful racing yachts, multiplied by the
square ro o t o f keel span divided by the
total draught, all lie on one curve as demon
strated in fig. 4.
This curve allows fo r a more precise de
term ination o f the lateral keel area. As
would be expected, winged keels do not
fall on this curve.
The lateral area o f the rudder depends
mainly on tw o factors. The first of these is
concerned w ith the required degree of
directional stability while the second is
associated w ith the degree to which the
rudder must assist the keel in generating
the required side force.
Since keels have become more efficient
and, hence, smaller over the years, and the
quest fo r greater performance has led to
racing yachts w ith a minimum o f lateral
area, it has become common to adopt a
certain amount o f weather helm when
sailing to windward so as to make use of
the, usually very efficient, rudder in letting
it provide some o f the required side force.
In match-racing furtherm ore, such as
adopted in the America's Cup, the C on
gressional and Lymington Cups, great im
portance is,attached to the ability o f the
yacht to do well in pre-start manoeuvres
and in tacking duels, necessitating a larger
rudder size yet again.
Rudders should not be considered as just a
steering device. In a racing yacht a rudder
constitutes a powerful appendage, which, if
properly utilized, can lead to an im prove
ment in the side forceresistance ratio o f at
least up to about 10 per cent.
In a paper by Sutcliffe ( I ) it is shown that
when the yacht is trim m ed to allow fo r
sufficient weather helm, induced drag is
reduced and the side forceresistance ratio
is increased. The optim um amount o f
weather helm varies between 2 and 6
degrees and the percentage o f total side
force carried by the rudder between about
10 and 50 per cent, depending on the size
and type o f yacht.
It is n ot possible to prescribe an optim um
lateral area o f the rudder, although rules
can be developed fo r the required area of
the rudder as a steering device based on socalled directional stability indices (2).
From the point o f view o f optim um w ind
ward performance, however, optim um
rudder size depends on the lateral area of
the keel, the relative positions of the rig
and the keel and the design characteristics
o f the hull. fig. 5 gives some typical rudder
areas, as a percentage o f keel area.
4. O p tim u m value o f th e aspect
ra tio
The single most im portant design para
m eter in the design o f keels and rudders is
the aspect ratio. The geom etric aspect
ratio is defined as the ratio o f the square o f
283
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the span of the keel o r rudder, divided by
the lateral area thereof. To fully under
stand the role o f the aspect ratio it is
necessary to comprehend the nature o f the
so-called lift-curve slope and of the induced
resistance.
The side force o r lift produced by a keel or
rudder, fo r small leeway angles, can be
considered to be a linear function o f the
leeway angle fo r a constant speed and given
geometry. The leeway angle o r angle o f
incidence range fo r which this is the case
depends prim arily on the aspect ratio.
It can be shown theoretically that the lift on
a wing, protruding from an infinitely long
and wide wall, can be derived by neglecting
the influence of the wall and by assuming
that the effective aspect ratio is double the
geometric aspect ratio, through reflection
in the wall as it were. In the case o f a yacht’s
keel, at small angle of heel, this also holds
since no significant loss o f lift occurs at the
keel-canoe body intersection, because the
pressure d ifference between the tw o sides
o f the keel is maintained. For the rudder
this is n ot always the case since often the
top of the rudder penetrates the w ater
surface whereby the pressure on both
sides o f the rudder is equalized. The effec
tive aspect ratio in that case is then equal to
the geom etric aspect ratio. In that case also
the effective height o f the rudder is taken
as the distance between the w ater surface
and the bottom o f the rudder in calculating
the aspect ratio value. A t large angles o f
heel the effective aspect ratio o f the keel is
less than double the geom etric aspect ratio
because the keel-canoe body intersection
is then often very close to the w ater sur
face causing the pressure difference be
tween the tw o sides o f the keel to be partly
relieved. W hen this happens a pronounced
wave can be seen to occur at the location o f
the keel on the windward side.* (3) (4).
The aspect ratio o f the keel is often limited
by restrictions to the maximum draught.
For 6- and 12 Metre-class yachts the
geometric aspect ratio o f the traditional
highly swept keel varies from about 0.30 to
0.36. The greater efficiency o f a low aspect
ratio keel w ith winglets allows a reduction
o f lateral area which in the case o f 6- and 12
Metre-class yachts results in geometric
aspect ratios between 0.36 and 0.44. Lar
ger values are difficult to obtain because of
the penalties imposed by the International
Rule on exceeding the maximum draught
(which maximum draught is equal to
0 .16Lw l + 0.5 in metres) and on adopting a
draught o f the canoe body less than a
specific value, because the difference be
tween the skin and chain g irth at the
0 .5 5 L W l station, m ultiplied by tw o , has to
be added to the measured length.
* The chain g irth is the g irth along the hull as
measured by means o f a taut string, bridging any
hollows.
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This girth difference penalty becomes ex
cessive when the canoe body draught is less
than about 1.4 metres fo r 12-Metre yachts.
The geom etric aspect ratio o f IOR keels
usually w orks out at around 1.0. The base
draught (DB) is 0 .146L + 2 (in feet). This
value results in maximum draught values
which are quite close to those according to
the International Rule. The canoe body
draught in the case of the IOR, however,
can be much smaller, leading to appreciably
higher aspect ratio values.
N o limitations have (yet?) been placed on
rubber dimensions. Accordingly, the
geom etric aspect ratio often approaches
values around 3 o r so, to maximize the liftcurve slope and to minimize induced resist
ance. In the years to come the geom etric
aspect ratio o f rudders w ill probably in
crease markedly to values around 6. This
w ill allow the full benefit associated w ith
choosing a large value o f the aspect ratio to
be obtained.
5. Required p la n fo rm : ta p e r ra tio
and sweep angle
The radical keel design adopted fo r
'Australia II1 has proven that, contrary to
the belief o f many, not all has yet been
w ritte n o r said about the optim um plan
form o f a keel (or rudder), particularly w ith
regard to the taper ratio and the sweep
angle. U ntil recently most books and a rti
cles on this subject suggested that a
trapezium-type planform w ith a consider
able sweep-back angle*, depending on the
aspect ratio, and a taper ra tio ** o f between
0.3 and 0.4 consituted the optim um con
figuration. The basis fo r this belief is mainly
founded on aerodynamic theory used fo r
the design o f aircraft configurations, w ith
the exception o f the criteria used to d ete r
mine the 'optim um ' sweep angle. A cco r
ding to aerodynamic theory, the zero
sweep angle case is to be preferred, fo r
moderate to large values o f the aspect
ratio, since lift decreases w ith increasing
sweep angle according to cosA, where A
is the sweep angle. However, the results o f
tests w ith yacht models fitte d w ith
systematically-varied keel geometries re
peatedly showed that as aspect ratio de
creased the optim um sweep angle in
creased. Studies into the reasons fo r this
result revealed that under heel the keel
produces a pronounced wave, increasing
the wave resistance. This effect is found to
decrease w ith increasing sweep angle. The
photographs in fig. 6, taken from a study
carried out by Beukelman and Keuning(5)
amplifies this point.
The reason fo r the results mentioned
* The sweep angle is defined as th e angle
between the qu arter-chord line and the
vertical.
* * The taper ratio is the ra tio o f the chord
length at the b o tto m (tip ) o f the keel to the
chord length at the to p (ro o t) o f the keel.

above w ere only fully comprehended in
19 8 1 when analyzing the results o f compu
te r calculations carried o u t to study the
merits o f different radical keel configura
tions fo r 'Australia 11'.
It was found that as the centre o f side force
on the keel was situated fu rthe r away from
the w ater surface, i.e. fu rth e r towards the
bottom o f the keel, the influence o f the
keel on the wave profile along the hull and,
hence, on the wave resistance, decreased.
Then it was realized why large sweep
angles, particularly on shallow, long, low
aspect ratio keels w ere more beneficial.
From aerodynamics it is known that as the
sweep angle increases, the centre o f lift
moves towards the tip o f a wing.
Hence it follows that as keels become
more shallow, it pays to try and place the
main load on the keel towards the tip o f the
keel, as far away from the w ater surface as
possible. Sweep-back does just that.
According to aerodynamic theory, an
elliptical type planform is the most favour
able from an induced resistance point of
view. It was adopted fo r the wings o f some
w ell-known aircraft during, and after, the
Second W o rld W ar. Aerodynamic re
search in this area since has indicated that a
trapezium type planform w ith zero sweep,
w ith a taper ratio o f 0.33 (i.e. w ith a tip
chord equal to one-third o f the ro o t chord)
is virtually equal in performance to the
elliptical planform shape and certainly
more simple to construct. This type of
lifting surface is now used fo r all aircraft. It
should be noted also that present day jet
aircraft w ith speeds approaching the speed
of sound have wing and tail plane configura
tions w ith a certain amount o f sweep-back
only because this delays the onset o f the
shock wave around the aircraft at the
speed o f sound.
The induced drag increases by a few per
cent in planforms that are either extrem ely
tapered o r close to a rectangular shape.
As already mentioned, the effect o f sweep
is to increase the loading near the tip o f the
lifting surface, thereby modifying the load
distribution. A sweep-back angle o f 30°
requires a taper ra.tio of about 0 .15 to
obtain near-elliptical loading (instead of
about 0.33 fo r zero sweep angle). On
decreasing the taper ratio to values below
0.33, however, such as was done by Alan
Payne in designing the keel o f the 12-Metre
'Advance', much more load is positioned
higher on the keel closer to the w ater
surface, thereby increasing the wave re
sistance considerably. W hen, fu rth e r
more, the yacht has insufficient stability
(such as in the case o f 'Advance') it follows
that on-the-wind the top o f the keel is
closer to the w ater surface than in the case
o f her com petitors, thereby probably
doubling the wave resistance increase
associated w ith keel loading. (This concurs
w ith observing the performance o f 'Adv
ance', which was only good at very low
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Figure 6. Photographs o f the wave pattern under 10, 20 and 30 degrees heel fo r a sweepback angle A k = 0° and 60° (from
'The Influence o f Fin-Keel Sweep-Back on the performance o f Sailing Yachts', (5).
wind speeds — below about 8 knots true
wind - when boat speed is low and resist
ance mainly o f a viscous nature).
Notwithstanding the fact that minimum
induced resistance is obtained fo r taper
ratios between 0.15 and 0.35, depending
on sweep angle, the keel o f ’Australia 11'
was given a taper ratio of over 1.5 to
minimize the effect o f keel loading on wave
resistance. This was found to be much
more effective than sweep-back in lo w e r
ing the centre o f side force on the keel. To
maximize side force, so as to be able to
minimize the lateral area o f the keel (there
by reducing w etted surface and increasing
the aspect ratio), the quarter-chord line o f
the keel was given zero sweep. Model test
results showed that the ’upside-down’ keel
(as it was then referred to ) designed fo r
’Australia 11’, even w ith o u t the subsequent
ly fitted winglets, was significantly superior
(in terms o f performance differences be
tween 12-Metre yachts) to the traditional
keel as used on ’Australia’ fo r the A m e r
ica’s cup races in 1980 (6).
Subsequent semi-elliptical and elliptical
keel design w o rk on IOR yachts has shown
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that noticable performance gains can be
attained through applying less sweep-back,
which increases the lift effectiveness o f the
keel. In applying an elliptical planform the
centre o f pressure is positioned as far away
from the w ater surface as in the case o f high
sweep-back keels w ith a trapezium plan
form .
Even though typical lOR-type keels have
greater depth (i.e. larger aspect ratio
values), leading to the development o f less
side force near the canoe body-keel in
tersection, the canoe body itself is usually
much shallower. A t moderate to large
angles o f heel, therefore, the close p roxim 
ity o f the keel to the w ater surface can still
cause an appreciable increase in wave re
sistance. On decreasing the chord length at
the ro o t and increasing the chord length
elsewhere (so as to approximately main
tain the same lateral area) the centre o f side
force on the keel is significantly lowered
and the keel-induced wave resistance com
ponent can still be kept small.
Most o f the considerations given above
w ith respect to optim um taper ratio and

sweep angle values o f keels also apply to
rudders. Rudders are situated closer to the
w ater surface than keels but have higher
aspect ratio values. Accordingly, the situa
tion w ith respect to unfavourably influen
cing wave resistance is not much different
to that o f keels. On ’Australian’, therefore,
preference was given to adopting a very
high aspect ratio rudder w ith, in particular,
a greatly reduced chord length just under
the counter. This was done not only to
reduce the loading on the rudder near the
w ater surface but also to interfere as little
as possible w ith the flow in that region. A
significant increase in resistance can occur
when the flow at the stern, which is parti
cularly sensitive to disturbances, is sub
jected to an appreciable change o f pressure
caused by the rudder when not at neutral
helm.
As mentioned above, the discussion on the
subject o f planform o f wings fo r aircraft has
been resolved in favour o f the trapezium
shape. The induced resistance o f this shape,
at appropriate taper ratio values, is not
greater than the elliptic form . Besides, the
lift o f trapezium type planforms is slightly
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higher because the effective span o f an
elliptic planform is slightly less than that o f
the equivalent trapezium form . This is im
portant when the span is restricted as in the
design o f keels o f racing yachts. For rud
ders, however, the span can be freely
chosen and, accordingly, it is not essential
to adopt a trapezium type planform.
6. A pplicatio n o f w inglets
Once it was ascertained that application
of the ‘upside-down’ keel concept fo r
'Australia II’ was advantageous, it was only a
small step to look to means and ways o f
decreasing the relatively greater induced
resistance, the one aspect o f keels w ith a
larger taper ratio that needs fu rthe r refine
ment. Alm ost immediately attention was
focussed on winglets. The winglets con
cept was developed and patented by W h it
comb of NASA in 1974. (7).
Winglets are not to be confused w ith end
plates o r fences which can only perform
the simple function o f preventing flow
from the high to the low pressure side at
the wing tip. Unlike winglets, end plates
develop an insignificant amount o f lift.
W inglets are small wings which are careful
ly positioned so as to become an integral
part o r extension o f the actual wing, see fig.
7. They effectively increase the span o f the
wing and the fact that they are positioned
almost at right angles to the plane o f the
wing does not m atter in this respect. The
wing w ith winglets approximately per
forms as if its span is increased by an amount
equal to the span o f the winglet. A ccor
dingly, the lift o f the wing becomes signifi
cantly greater, particularly near the tip, and
the induced resistance is decreased.
As the lift-curve slope decreases more
rapidly w ith decreasing aspect ratio, the
application o f winglets becomes more
effective. For a geom etric aspect ratio o f
0.4, fo r example, the application o f wing
lets w ith a span equal to half the span o f the
keel w ill result in a geom etric aspect ratio
o f about 0.6 and the side force produced on
the keel w ith winglets w ill be approx
imately 1.5 times the side force o f the keel
w ith o u t winglets at equal leeway angles. In
actual fact this is not quite true because the
low er part o f the keel, w here the winglets
have been fitted, w ill yield little o r no side
force. The net gain in side force production
w ill in this case nevertheless be in the
vicinity o f 35 per cent. Even though an
im portant decrease occurs in the induced
resistance, the to ta l resistance o f the keel
configuration w ill slightly increase o r re
main about the same because o f the added
w etted surface o f te winglets. Systematic
performance calculations and tests are
therefore required to fine-tune the size o f
the winglets to obtain optim um perform 
ance. So far, increases in overall perform 
ance, in term s o f the side force-resistance
ratio, have yielded values o f about 25 to 30
per cent.
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Figure 7 Winglets as used by R. T. W hitcom b (NASA in 1976 in research on aircraft wings.
Since a keel must perform equally well on
p o rt and starboard tack, winglets must be
fitted to both sides. If the design o f the keel
is subjected to a maximum draught restric
tion, such as in the case o f the International
Rule, care must be taken to position the
winglets such that, in the upright condition,
they do not violate the maximum draught
rule.
During the America's Cup races in 1983,
the N ew Y o rk Yacht Club protested that
under heel the winglets on ’Australia II’
violated the maximum draught require
ment o f 0.16 Lw l + 0.5 metres and that,
therefore, she rated 12.5 metres o r th ere 
about. This possible development was stu
died in great detail in 1981 and it was
decided not to apply fo r a (then) secret rule
interpretation on this subject. The rule
would have to be extended considerably
to incorporate draught restrictions under
heel. It would be necessary to specify the
heel angles (or range thereof) at which the
draught is maximized (traditional 12Metres would also violate such a rule ex
tension at small angles o f heel because o f
the specific square-tip keel and trim tab
geometries commonly adopted), and a
whole set o f requirements would have to
be developed to describe heeled flotation
tests, to check rating measurements. In
1982 a secret rule interpretation on wing
lets was made by the International Yacht
Racing Union (IYRU) on request o f the
British ’V icto ry' syndicate, approving the
winglets concept, which was ratified by the
annual IYRU meeting in N ovem ber 1983.
In o rd e r to load up the winglets so that they
become an extension o f the keel, it is
necessary to set them at a certain angle
relative to the horizontal. This angle is
term ed the dihedral angle and its value
varies from about 7.5 degrees (on some
aircraft wings) to about 20 degrees (on
’Australia II’). This dihedral angle controls
the angle o f attack o f the flow . If this angle is
zero o r to o small (in which case the w ing
lets would become simple end-plates),
every value o f the leeway angle would yield

essentially the same loading, very unlike
the behaviour o f the keel.
A fte r the N ew Y o rk Yacht Club w ithdrew
its protest against the winglets on 'Austra
lia 11’, in August 1983, the ’Liberty’ syndi
cate experim ented w ith small, delta-type
wings on the keel o f ’Freedom’, the excel
lent U.S. defender o f the 1980 Am erica’s
Cup. These wings had zero dihedral angle
and w ere, in fact, simple endplates. These
were removed a day later because it was
found that no performance improvement
could be detected.
Small dihedral angles are required when
the angle of incidence range is significant
(such as on rudders), and large dihedral
angles are required when the opposite is
true, as in the case o f a keel, when leeway
angles are only a few degrees.
T o ensure that the winglets are a ’natural'
extension o f the keel they need to have a
ro o t chord length o f about 30-50 per cent
of the length o f the keel at the tip. A smaller
length o f the winglets, particularly at the
keel-winglet intersection, would result in
inadequate w inglet influence on the flow
over the keel, causing the flow to be much
more three-dimensional, just as if the keel
had no winglets.
A fu rthe r im portant design consideration
is the orientation o f the winglets in the
longitudinal sense. It is im portant fo r the
keel configuration not to generate large lift
forces while broadreaching and running
under spinnaker, when the leeway angle is
virtually zero. Model tests are usually re
quired to accurately determ ine this zerolift setting o f the winglets.
The test technique often adopted is to set
the winglets on the keel on a torsion shaft,
at the quarter-chord o r maximum thick
ness location. Measurement o f the lift, drag
and m om ent in the shaft, at different
angles-of-attack o f the winglets, in the up
right condition at zero leeway, at various
speeds, yields the required inform ation for
determining the zero lift and minimum
resistance attitude o f the winglets.
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length ratio should preferably be chosen as
high as possible w ith o u t endangering their
hydrodynamic performance. Maximum
values are about 0.10 to 0.13. This w ill
allow the positioning o f a considerable
amount o f lead in the lowest possible posi
tion which is o f the utmost importance.
Particularly under the International Rule,
which does not penalize excess stability as
does the IOR, this is an im portant aspect.
The winglets o f 'Australia II’ accommo
dated approximately 3000 kg o f lead.

Figure 8. When the angle o f incidence o f the flo w relative to the mean chord line o f the
leeward winglet is gre ate r than about 6° a n e tt horizontal force acts on the winglet in the
direction o f m otion, constituting a thrust force.
Twist is necessary because the required
angle of incidence fo r minimum drag varies
along the span. O n the basis o f the results o f
many w inglet orientation tests, it can be
deduced that the orientation o f the flo w at
the winglets at zero leeway angle is almost
wholly determined by the design para
meters of the canoe body and the keel
position. Generally the mean chord lines o f
the winglets has to be oriented w ith a
negative angle-of-attack to achieve the
zero lift condition.
When the winglets are designed to have
zero lift at zero leeway, the windward
winglet, when sailing to windward, w ill be
subjected to a lift force directed upwards,
at right angles to the winglet. In that case
the windward w inglet w ill not have a signi
ficant transverse, side-force component.
The force on the leeward w inglet is direc
ted obliquely downward, also at right
angles to the winglet. This force has a
sizeable, transverse component, enhan
cing the side force on the keel. Even though
these forces are generally relatively small
they nevertheless help the winglets to ’pay
their way’. It should be observed that the
force on the leeward w inglet in enhancing
the side force on the keel, increases the
overturning couple constituted by the
transverse force in the sails and the hy
drodynamic side force.
A fter winning the Am erica’s Cup, the
’Australia II’ syndicate was approached by
Mr. Salminen, and his representatives, who
maintained that his patent, involving foiltype appendages on the hull, had been
infringed. A fte r detailed discussions it
appeared that Mr. Salminen’s patent cov
ered the use o f foils o r small wings,
mounted on strut-like appendages, fo r the
use o f developing vertical forces to coun
teract the overturning wind force, thereby
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obtaining smaller heel angles. Since wing
lets do not develop any forces which w o rk
in this sence, no infringements are made. In
fact, a patent search carried out in 1981
revealed that except fo r the W ithcom b
patent (for aircraft) no patent involving the
winglets concept (on marine craft) had
ever been applied fo r, although a few pa
tents had been issued on the use o f various
wing-type appendages fo r o th e r reasons.
Measurements o f the forces on the w ing
lets generally reveal that on-the-wind the
effective angle o f incidence o f the flo w is
considerably greater than that when run
ning at zero leeway. The leeward winglet,
when originally aligned so as not to yield
any lift when running o r broad-reaching,
experiences an angle o f incidence in excess
o f about 6 degrees when the dihedral angle
is in the o rd e r of 20° fo r about 4° leeway
and 25° heel angle. In some cases the angle
o f incidence on the leeward w inglet is
great enough so as to cause the liftvector
to have a nett horizontal component acting
in the direction o f m otion (see fig. 8), great
enough to offset the viscous drag o f the
winglet and hence produce a n e tt thrust.
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On adopting adjustable winglets, it would
be possible to tilt the leading edge o f the
windward w inglet upwards and the leading
edge o f the leeward w inglet downwards.
This would cause the angle o f incidence o f
the flow to increase dramatically, thereby
producing much larger w inglet forces w ith
nett horizontal components in the forward
direction o f m otion. Under the Interna
tional Rule, movable o r adjustable winglets
are not allowed, however.
Winglets should preferably have a taper
ra tio o f0 .3 to 0 .4 to minimize induced drag,
and a zero sweep angle to maximize th eir
lift effectiveness. Their thickness to chord
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HEKTRAWLER ’SCH 171’
CORNELIS VROLIJK FZN.

(Foto

'Flyim

f e f f f 'J

door O van de VV

O p zaterdag 25 juni 1988 vond na een
geslaagde proeftocht de overdracht plaats
van de ’SCH 171’ CORNELIS VROLIJK
Fzn. Deze hektrawler, to t nog toe de
grootste onder Nederlandse vlag is eigen
dom van rederij ’VROLIJK' te IJmuiden.
H et vaartuig w erd gebouwd d oor de IJsselw e rf van de IJssel-Vliet Combinatie te Capelle a/d IJssel.
ALGEM EEN
De ’SCH 17 1’ is een vries-hektraw ler m et
2 ruimen gescheiden door een tussendek.
H et vaartuig is bestemd vo or w ereldw ijde
visvangst en visvervoer. Er is accommoda
tie vo or 39 personen en een hospitaal.
Deze hektraw ler is de derde welke voor
de rederij ’VROLIJK’ w erd gebouwd door
de IJssel-Vliet Combinatie te Capelle a/d
IJssel. H et vaartuig is geregistreerd in N e 
derland en voldoet geheel aan de v o o r
schriften van de Nederlandse Scheepvaart
Inspectie.

vriesruimen 6.500 m 3, invriescapaciteit per
24 uur 253 ton, proeftocht snelheid 18 kn.
Taakinhouden:
Brandstof HFO 1.300 m 3, brandstof M D O
186 m 3, drinkw ater 107 m 3, ballastwater
266 m 3, inhoud RSW tank 505 m 3.
Classificatie:
H et vaartuig is gebouwd volgens de regels
en onder toezicht van Lloyd's Register o f
Shipping + 100 A l R.M.C. L.M.C. U.M.S.
en de Nederlandse Scheepvaart inspectie
0 + wachtbezetting, onbeperkte vaart.
M A C H IN E -IN S T A L L A T IE
In het achterschip is de machinekamer
geïnstalleerd m et de volgende inrichting:

V o o rtstu w in g sin stallatie
De voortstuwingsinstallatie bestaat o.a. uit
een niet omkeerbare hoofdm otor, fabri
kaat D EU TZ type SBV 16 M 640 m et een
vermogen van 7007 k W bij 600 om w ente
lingen per minuut; het is een 4-tact m o to r
H o o fd afm e tin g e n :
V uitvoering, m et een cilinderboring van
Lengte o.a. I I 3,97 m, lengte 1.1. 107,71 m,
370 mm en een slag van 400 mm. De tu rb obreedte op de spanten 17,00 m, holte to t
oplader is van het fabrikaat BBC type VTR
bovendek 10,20 m, holte to t hoofddek
7,00 m, diepgang maximum 7,06 m, inhoud 354, de regulateur is een hydraulisch fabri
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kaat W oodw ard, type PGA. De hoofdm o
to r is verbonden m et een vertragingskast
d.m.v. een elastische koppeling, deze kop
peling is schakelbaar t.b.v. de noodaandrijving schroef. De vertragingskast is van het
fabrikaat Tacke, type HSU 900 D, vo o r het
overbrengen van een vermogen van 7007
k W m et een schroefas toerental van
15 1.72 per min. Deze vertragingskast is
uitgevoerd m et 2 P TO ’s, I m et een verm o
gen van 2000 k W bij 1200 omw/min, en I
m et een vermogen van 700 k W bij 1500
omw/min. Vervolgens is deze vertragings
kast gekoppeld d.m.v. een asleiding met
een verstelbare schroef van het fabrikaat
Berg type I I40H/4, de diameter van de
schroef is 3800 mm en het maximum opge
nomen vermogen 5800 k W (7888 pk) bij
151.72 omw/min. O m de schroef is een
vaste KO RT straalbuis geïnstalleerd.
H u lp m o to re n
In de m otorkam er is I hulpm otor geïnstal
leerd voor het aandrijven van een genera
to r, en in de stuurmachinekamer is een
havenset geplaatst.
De hulpm otor in de machinekamer is van
het fabrikaat D EU TZ type SBV 12 M 628
m et een vermogen van 2 100 k W bij 900
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*

De Tandwielkast.

De hoofdm otor.
omw/min. vo o r het aandrijven van een a.c.
generator m et een vermogen van 2500
kVA. De hulpm otor in de stuurmachinekamer is van het fabrikaat DAF type D K Z
1160 MGK met een vermogen van 238 kW
bij 1800 omw/min. vo or het aandrijven van
een 265 kV A generator.
Brandstofsysteem
Het brandstofsysteem voor de hoofd- en
hulpmotor in de machinekamer is uitge
legd voor het verstoken van brandstof met
een viscositeit van 380 cSt bij 50°C. Alle
brandstof voorraadtanks zijn in de dubbele
bodem en in de machinekamer is aan B B.
zijde een settling-overvloeitank van 20 m 3
inhoud en schonebrandstof tank van 8,2 m 3
inhoud. Er zijn 2 brandstof trimpom pen, I
voor HFO en I vo or M DO , elk m et een
capaciteit van 20 m 3/uur, beide pompen
zijn reserve vo or elkaar. V o o r het separe
ren van de brandstof zijn er 2 Westfalia
separatoren type OSA-7 om HFO te reini
gen en I type O TB-2 om M D O te reinigen.

Er zijn 2 zware olie to evo er pompen en 2
circulatie pompen.
S m eeroliesysteem
De hoofdm otor is voorzien van een aange
bouwde smeeroliepomp en een elektrisch
gedreven reservepomp elk m et een capa
cite it van 135 m3/uur. De smeerolie w o rd t
gekoeld door een koeler waarbij de tem 
peratuur geregeld w o rd t door een th e r
mostatische regelaar. In de toevoerleiding
naar de m o to r is een automatisch terug
spoel filte r fabrikaat Boli & Kirch geplaatst,
een zelfde filte r is voorzien vo or de hulp
m otor. V o or het reinigen van de smeerolie
w o rd t een Westfalia type OSA-20 ge
bruikt. De tandwielkast achter de hoofd
m oto r heeft een aangebouwde smeerolie
pomp en een elektrisch gedreven reserve
smeeroliepomp.
O v erig e w e rktu ig e n
H et koelwatersysteem is uitgevoerd m et 4
pompen, 2 vo o r het hoge tem peratuur
De Koe/waterpompen.

De brandstof- en smeerolie separatoren.
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De Smeeroliefilters.
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De verwarmingsketel.
gedeelte en 2 vo or het lage tem peratuur
gedeelte, elk systeem heeft een pomp als
reserve. H et zeekoelwater systeem heeft
2 pompen, één daarvan is reserve.
Als algemene dienst pompen zijn er 2 pom
pen geïnstalleerd, de capaciteit van elke
pomp is 45 m 3/h,4,5 bar - I6 0 m 3/h,3,l bar.
De lenswaterreiniger is van het fabrikaat
R.W.O. m et een capaciteit van I m3/h. en
reinigt to t 15 p.p.m. Deze reiniger heeft
een aangebouwde lenspomp type Mohno.
V oor de startlucht zijn er 3 startluchtvaten
met een capaciteit van 500 I elk en 2
startlucht compressoren fabrikaat Atlas
Copco type LT-930 kE, capaciteit 40 m 3/h
bij een einddruk van 30 bar. V o o r de w erklucht is e r I Atlas Copco compressor type
De machinecontrolepost.

LE-I I E, capaciteit 40 m 3/h bij een einddruk
van 10 bar, deze compressor is voorzien
van een luchtvat m et een inhoud van 5 0 0 1.
Voor het verwarmen van de brandstof en
de accommodatie is er een oliegestookte
thermische ketelinstallatie geïnstalleerd,
deze heeft een capaciteit van 400.000
kcal/h, het rendement van deze ketel is ca.
88%. H et is een ketel van het fabrikaat
SAARLOOS type SV-4. De ketel is vo o r
zien van een automatische stookinstallatie
en 2 circulatiepompen, elk m et een capaci
te it van 42,5 m 3/h. In de uitlaatgassenleiding
van de hoofdm otor is een uitlaatgassen
ketel geplaatst m et een capaciteit van
600.000 kcal/h bij een m otorverm ogen van
90%, ook is in de afvoergassenleiding van
de hulpm otor een afvoergassenketel ge
plaatst, deze heeft een capaciteit van
250.000 kcal/h bij 100% motorvermogen.
Er is een automatisch geregelde dumpkoeler om het overschot aan w arm te af te
voeren. O m zoetw ater te maken is er een
verdamper van het fabrikaat Alva Laval/Nirex, type JW P -26-C I00 geïnstalleerd; de
ze verdamper heeft een capaciteit van 10
m 3/24 uur maar kan uitgebreid worden
met een capaciteit van 30 m 3/24 uur.
V o or de drink- en waswatervoorziening is
er een hydrofoor installatie m et een capa
cite it van 3 m 3/h, en een warm watervat
m et een inhoud van 500 I, deze w o rd t
normaal door c.v. w ater verwarmd, maar
er is ook een elektrische verwarming aan
gebracht.
E L E K T R IS C H E IN S T A L L A T IE
De elektrische installatie w o rd t gevoed
door 4 dieselgedreven generatoren:
I draaistroom generator aangedreven via
een pto aan de vertragingskast van de
hoofdm otor, 2500 kVA, 3 ph, 60 Hz bij
1200 omw/min.

I draaistroomgenerator, 2500 kVA, 3 ph,
60 Hz bij 900 omw/m in. aangedreven door
een hulpm otor.
I havengenerator aangedreven d oo r een
dieselm otor m et een vermogen van 265
kVA, 3 ph, 60 Hz, bij 1800 omw/min, de
spanning is 440 volt.
V oor het aandrijven van de vislier is er een
gelijkstroom generator met een vermogen
van 700 kW , 720 V, bij een toerental van
1500 per min, deze generator w o rd t aan
gedreven via een pto, door de vertragingskast van de hoofdm otor. Deze generator
kan ook via een thyristorregeling als noodaandrijving van de schroef w orden ge
b ruikt in een noodgeval.
De generatoren zijn van het fabrikaat IN 
DAR. V o o r de verlichting zijn er 4 trans
form atoren 440/220 V geïnstalleerd, I
daarvan is reserve. Er is een 24 V gelijk
stroom installatie vo or de navigatie en de
noodverlichting.
De elektrische installatie w erd verzorgd
door de firma Alewijnse te Nijmegen.
De voortstuwings- en electrische installa
tie worden bediend vanuit een machinecontrölepost.
D E K W E R K T U IG E N & S T U U R M A C H IN E
Op het voorschip is een dubbele elek
trisch-hydraulisch aangedreven anker/verhaallier geplaatst fabrikaat Ridderinkhof,
met een trekkracht van 10,6 to n bij 12
meter inhaalsnelheid, de maximum tre k 
kracht is 16 ton.
Achter de accommodatie op het hoofddek
staat de vislier m et 8 trom m els en I verhaalkop. Op de onderas zijn 2 trommels
gemonteerd m et een trekkracht van 450
kN, elke trom m el is geschikt vo or 3600 m
staaldraad; op de onderas is ook een
nettentrom m el aangebracht m et een tre k 
kracht van 250 kN, voor het bergen van 12
m 3 net.
O ok zijn er op de onderas nog 2 hulptrom mels met een trekkracht van 210 kN elk,
op de bóvenas is een nettentrom m el gelijk
aan de nettentrom m el op de onderas.
De lier w o rd t aangedreven door 2 elek
tro m o to re n elk 312 kW , het toerental is
900/1200 per min. De lier is vervaardigd
door de firma BODEWES. Deze vislier is
bedienbaar vanuit het stuurhuis. Op het
achterdek is een visloslier geplaatst met
een vermogen van 32 kN bij I I m/min, ook
zijn er tw ee netsonde lieren elk met een
capaciteit van 3500 m kabel op de
trom m el.
H et roer w o rd t door een dubbelram hy
draulische stuurmachine aangedreven, de
maximale roerhoek is 2 X 45°, de stuur
machine is gekoppeld aan een flaproer,
ontw erp Heinz-Hinze en in licentie ver
vaardigd door de firma Rekab. De stuurma
chine w erd geleverd d oo r de firma
Promac.
In het voorschip is een elektrisch gedreven
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De vislier.

V IS V E R W E R K IN G S -IN S T A L L A T IE
Op het achterdek bevinden zich de visgalgtrawlmast, alsook een visstortluik dat hy
draulisch te openen is. Naast d it visluik zijn
twee visgoten, een aan s.b. zijde en een aan
b.b. zijde. In deze visgoot zijn deksels aan
gebracht welke toegang geven to t de
R.S.W. tank. In deze tank is gekoeld zeewa
ter met een tem peratuur van ongeveer
l°C, dit is om de vis zo koel mogelijk te
bewaren voordat deze ve rw e rkt w ordt.
Tussen deze R.S.W.-tanks is de vislast, de
meeste schepen hebben hier in de onder
kant van de R.S.W.-tanks een met de hand
bedienbaar luik w aardoor de vis in de vis
last komt. Deze tra w le r heeft een vispomp
welke door middel van een zuigbuis aange-

sloten op de R.S.W.-tanks, de vis naar een
voorraadtank pom pt van waaruit de vis
door een goot naar de vissorteermachine
w o rd t getransporteerd. H et voordeel van
een vispomp is dat de vis met een afgepaste
hoeveelheid naar de sorteermachine gaat,
waardoor de tem peratuur laag blijft. Het
koude zeewater dat nodig is om de vis te
verpompen w o rd t w eer naar de R.S.W.tanks teruggepompt. O m dat de vis sneller
ve rw e rkt w o rd t en het gekoelde w ater
niet overboord w o rd t gepompt levert dit
een belangrijke energiebesparing en kwali
teitsverbetering op. Deze automatische
vispompinstallatie werd door de firma
MEYN geleverd. Na het verlaten van de vis
van de sorteermachine w o rd t deze door
middel van transportbanden naar visbunkers boven de verticale plaatvriezers afge
voerd. Vanuit deze visbunkers w o rd t de vis

De vispompinstallatie.

De visverpakkingsinsta/latie.

boegschroef aangebracht m et een verm o
gen van 400 kW bij 1750 omw/min.
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door middel van een luik onder in deze
bunkers naar de plaatvriezers afgevoerd.
Na het invriezen to t -2 0 ° C worden deze
visblokken, welke verpakt zijn in een plas
tic zak, afgevoerd naar de verpakkingsafdeling om daarna geheel automatisch in een
kartonnen doos verpakt te worden. De
verpakte vis w o rd t door horizontale trans
porteurs naar de visruimen afgevoerd, het
verticale transport vindt plaats door m id
del van automatische liften naar het onder
ruim, ook zijn verplaatsbare horizontale
transporteurs aangebracht. O p het boven
dek is een installatie m et horizontale plaat
vriezers, hier w o rd t de vis in bakjes gelegd
en daarna ingevroren. Deze installatie is
geheel geautomatiseerd.
De visruimen hebben een totale inhoud
van ongeveer 6500 m 3( 180.000 pak). Deze
ruimen zijn als volgt geïsoleerd; op de
tanktop is een laag polyuretaanschuim aan
gebracht, afgedekt m et tw ee lagen w ater
vast m ultiplex m et daarop een glasvezel
versterkte polyester afgewerkt m et een
topcoating. De isolatie van de huid, dwarsschotten en dekken is eveneens uitge
voerd m et polyurethaanschuim en afge
dekt m et watervaste m ultiplex platen. Ter
bescherming van de wanden zijn wegering
latten aangebracht. In het visruim is de
tem peratuur - 2 5 “C. De gehele vistransportinstallatie is uitgevoerd in roestvrijstaal en werd geleverd door de firma
AFAK Holland, de horizontale- en vertica
le vriezers zijn van het farikaat JACKSTONE
Koel- en vriesinstallatie
De koel- en vriesinstallatie heeft als koelmiddel Freon 22, de vriesinstallatie is uitge
legd vo or het invriezen van ongeveer 253
ton vis per 24 uur. D it w o rd t gedaan in
29 verticale en 4 horizontale plaatvriezers
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MEYN fish processing for complete
automated on-board processing lines
MEYN has been developing and manufacturing equipment to improve the
quality and yield of your product for more than 30 years. To achieve this,
MEYN has designed several complete automatic processing lines, such as:
•

automatic wave-compensated crate or box filling units as well as
other weighing applications

•

tailor-made remote-controlled automatic fish pumping systems for
internal transport or loading and unloading

•

transport conveyors, roller tracks, wire netting conveyors, infeed belts

•

washing machines

E L|n

FISH PROCESSING

Division of:
Meyn Weighing Systems bv
Noordeinde 68,1511 AE Oostzaan-Holland
P.O. Box 16,1510 AA Oostzaan-Holland
Phone (31) 2984-3355*
Telex 19302 Meynf nl
Telefax (31) 2984-4150

Z E SP EE LT G R A A G V E R S T O P P E R T JE ,
M A A R Z O U W ILLEN
DAT IE M A N D N A A R H A A R O M K E E K .
K inderen leven in een eigen w ere ld je . A lleen is d a t soms w e in ig rooskleurig.
O m d a t het een ee nzaam w ere ld je is. W a a rin niets d o o rd rin g t en niem and
to e g a n g heeft. N iet o m d a t het kind het niet zou w ille n , m a a r o m d a t ze de
w ere ld d a a ro m h e e n als h a rd en kil heeft leren kennen.
Een w e re ld w a a rin o u ders w one n d ie het te d ru k hebben m et hun eigen p ro 
blem en. D ie geen tijd hebben om zich met hun kind te be m oeie n. D ie in het
ergste ge val p ro b le m e n o p hun k in d a fre a g e re n . Terwijl het alleen m a a r om
een beetje a a n d a ch t v ra a g t.
SV.y.V??

D e Stichting Europa K in d e rh u lp tre kt zich het lot van deze kinde ren aan.
K inderen van 6 tot 13 jaar. U it W est-D u itsla nd, Frankrijk, N e d e rla n d , N o o rd le rla n d , E ngeland en O o ste n rijk. K inderen uit kro tte n w ijke n en buurten met
w e in ig speelruim te. K inderen uit gezin nen d ie k ra p behuisd zijn. W a a rv a n de
o u ders er o n d e rd o o r d re igen te g a a n d o o r b ijv o o rb e e ld ziekte o f financiële
problem en. M a a r o o k kinde ren die m aterieel gezien niets te ko rt kom en,
m a a r om a a n d a ch t en b e g e le id in g vragen.
De Stichting E uropa K ind e rh u lp w il ze laten kennism aken m et een
w e re ld vol w a rm te en g e nege nhe id. D e w e re ld w a a rin w ij w onen. D a a rv o o r
zoeken w e gastgezinnen. O u d e rs d ie o v e r v o ld o e n d e b e g rip en vo o ra l
g e d u ld beschikken o m zo 'n k in d v o o r enkele w e ke n in huis te nemen. Er staat
geen ve rg o e d in g tegenover. M a a r het g e lu k d a t u zo 'n kin d be zorgt, zal
o n b e ta a lb a a r blijken.

STICHTING EUROPA KINDERHULP ,

| Ik g e e f me o p als gastouder. W ilt u m et mij co n ta ct op nem e n? —

i

N a a m : ____________________________________________________________
A d re s : ____________________________________________________________
Postcode : ________________P la a ts : _______
M ijn g e zin be staat u i t ________personen.
I btuur
Stuur deze b o n n a a r: bhchting
Stichting e
Euuropa
ro p a K in d e rh u lp
I A n tw o o rd n u m m e r 1500, 1200 V K 's-G ra ve la n d .

B E Z O R G Z O 'N K IN D D E V A K A N T IE
V A N H A A R LEV EN . G EEF U O P A LS G A ST O U D ER .
A

De invries- en transport installatie.

De invries- en transport installatie.

bij een tem peratuur van - 4 0 &C. Zow el
de visopslag/voorkoelinstallatie alsook de
plaatvriezers worden door directe ver
damping met Freon 22 gekoeld. De electrisch bediende afsluiters voor de Freon
aan de plaatvriezers zijn zo uitgevoerd dat
er geen Freonlekkage m ogelijk is. V o or het
invriezen van de vis zijn 6 schroefcompressoren fabrikaat SABROE type SAB 163 HF geïnstalleerd, het aandrijfvermogen per
compressor is 240 kW . De visvoorkoelinstallatie heeft een separaat koelsysteem,
voor dit R.S. W . systeem is een zuigercompressor fabrikaat SABROE type SMC 108 S
geïnstalleerd, deze compressor w o rd t
aangedreven d oo r een 90 kW elektrom o
toren een SABROE compressor type SMC
112 S aangedreven door een 108 kW elek
trom otor. H et compressortoerental is
1120 omw/min van de zuigercompressors
en 5330 om w/m in vo o r de schroefcompressoren.
De 12 R.S.W.-tanks hebben een totale
inhoud van 505 m 3, het zeewater in deze

V oor de visopslagruimen zijn gevinde spi
ralen toegepast, geschikt vo or directe ver
damping van de Freon. V o o r het ontdooien
van deze spiralen, w o rd t heet Freongas
gebruikt. De visvoorkoelinstallatie is ge
schikt voor het koelen van 300 ton vis van
+ 28ÜC naar 0°C in een tijd van 12 uren.
De watercirculatiepomp welke gebruikt
w o rd t voor het vullen van de R.S.W.-tanks
met zeewater, verzorgt ook de circulatie
door de Freon gekoelde zeewaterkoeler
naar de R.S.W.-tanks, deze tanks zijn vo or
zien van een dubbele wand waartussen
isolatieschuim is aangebracht. V o or het
koelen van de Freon w o rd t een condensor
m et zeewaterpomp gebruikt.
De gehele koel- en vriesinstallatie werd
door de firma IN H A M geleverd en geïn
stalleerd.

Een koelcompressor.

De Messroom.
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tanks w o rd t gekoeld door een Freon
pompsysteem, hierdoor is het mogelijk
een tem peratuur van beneden 0°C te
bereiken b.v. -2 ° C .

A C C O M M O D A T IE
De accommodatie is ondergebracht in 3
deklagen en is als volgt ingedeetd.
Op het onderbrugdek zijn de verblijven
voor de kapitein, de I ste machinist, de I ste
stuurman, de 2de stuurman, de 2de machi
nist en het hospitaal ondergebracht.
O p het sloependek zijn 15 tw ee persoons
verblijven, een algemeen to ile t, een sport
zaal en de wasserij ondergebracht. O p het
bovendek aan de voorkant is een visverwerkings-installatie opgesteld m et hori
zontale vriezers voor kleine pakken gese
lecteerde vis m et een automatische inpakmachine. Daarachter is een wasplaats, 2
tw ee persoons verblijven, de kombuis, de
messroom en de bar. De accommodatie is
voorzien van een luchtverversingssysteem. De verwarming geschiedt d oo r een
warmtewisselaar
welke
gecirculeerd
w o rd t m et thermische olie, de capaciteit
van deze installatie is 83.520 kcal/h.
In de machinekamer is een drinkw ater hydrofore installatie geplaatst m et een
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H et stuurhuis.
w arm watervat voor het verzorgen van het
nodige drink- en waswater voor de accom
modatie etc.
In het stuurhuis staat aan SB zijde een
hoefijzer vormige lessenaar opgesteld
welke ondermeer de visopsporingsapparatuur, de echoloden, de radar en het girokompas alsmede de bediening van de
voortstuw ingsm otor bevat. Aan de ach
terzijde van het stuurhuis is een console
vo or het bedienen van de vislier en aan BB
zijde is de radiokamer ondergebracht.
N A U T IS C H E U IT R U S T IN G
In het stuurhuis zijn de volgende nautische
en
visopsporingsinstallaties
onderge
bracht:
- een registrerend echolood, fabrikaat

Furuno, type FE-824/ET, 10 kW
- een registrerend echolood, fabrikaat
Furuno, type FE-824, 2 kW
- een kleuren echolood, fabrikaat Furuno
type F C V -I6 I, 10 kW
- een zelfde kleuren echolood werkende
op 88, 200 kHz.
- een 3 frequentie kleuren echolood fa
brikaat JRC, type JFV-231
- een netsonde en netvolheidsindicator
- een satelliet navigatie ontvanger, type
Saturn III
- een radiotelefoon, fabrikaat SP-radio,
type Sailor T l 127/R I119
- twee marifoons, fabrikaat SP-radio, ty 
pe R T-I44/C
- een reddingbootzender, fabrikaat Skanti, type TRP-1

- tw ee epirbs, fabrikaat Burndept, type
BE-369, MK-IV
- drie portofoons, fabrikaat RH, V let 5
- een luisterwacht ontvanger, fabrikaat
SP-radio, type Sailor R-501
- een automatische VHF richingzoeker,
fabrikaat Furuno type FD-525
- een radiorichtingzoeker, fabrikaat Ramantenn, Radio Holland type G-82-RH
- een navigatie waarschuwingssysteem,
fabrikaat Lokata-Navtex
- tw ee radars fabrikaat Furuno, type FR121 I/Na, I 220 V ac en I 24 V dc
- een wachtalarm fabrikaat Scan Steering,
type V-500
- een sonar, fabrikaat Furuno, type C H -12
- een Satnav ontvanger, fabrikaat Furuno
FSN-70
- een magnetisch kompas MK3 m et een
dochterkompas MK53 fabrikaat Obser
vator m et ’off course alarm’ en 'stepper
converter'
een Racal Decca gyro compas MK7
een Decca Pilot 550 G/450 G
- een Racal Decca navigator MK53 met
kleurenplotter CVP3500
- een Racal Decca elektro magnetisch log
EM 4
een Simrad sonar SX 202
een Koden Loran C navigator LR770.
Deze instrumenten zijn geleverd door RA
D IO H O L L A N D en Internationale Navi
gatie Apparaten b.v. (IN A )

Bedieningsconsoles vo or de vislier.
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DE MIDDELBARE SCHOOL
VOOR RIJN- EN BINNENVAART
EEN OP DE BEDRIJFSTAK GERICHTE OPLEIDING IN NEDERLAND

Algem een
Al sinds 1921 houdt de Stichting Koninklijk
Onderwijsfonds vo o r de Scheepvaart zich
op allerlei manieren bezig met scholing en
bijscholing van mensen die w erken in de
Rijn- en binnenvaart. Een historisch over
zicht van deze activiteiten lijkt hier niet op
zijn plaats.
Voor het goede begrip gaan we wel k o rt in
op de huidige activiteiten van de stichting
die in de Nederlandse binnenvaart k o rt
weg het KOF genoemd w ordt. Ruwweg
kan men de werkzaamheden van het KOF
in drieën verdelen:
1. de verzorging van onderwijs en v o r
ming voor jongeren via de scholen, in
ternaten en via de opleidingsschepen
waar elke leerling een aantal reizen mee
maakt.
2. het beheer van het leerlingstelsel voor
de Rijn- en binnenvaart.
3. de verzorging van (bij-)scholing voor
mensen die in de bedrijfstak werken.
Bij de laatste categorie w o rd t m.n. gedoeld
op de cursussen bij de binnenvaartavondscholen, de radaropleiding en op de schrif
telijke cursussen die vanuit het hoofdkan
toor in Amsterdam w orden beheerd. Z o
worden de mensen die in de bedrijfstak
werken voorbereid op de examens vo or
de schippersdiploma’s, het diploma ver
voer gevaarlijke stoffen, het radardiploma,
het diploma m o to rd rijve r en machinist bin
nenvaart A en B.
Het leerlingstelsel voor de Rijn- en binnen
vaart richt zich op de leerling-matroos die
door de combinatie van theorie en praktijk
w ordt opgeleid t o t matroos op de binnen
vaart. De jongen o f het meisje heeft een
leerovereenkomst m et de particuliere
schipper o f m et de rederij. Al doende leert
hij het vak. De schipper tre e d t op als zijn
leermeester. De theoretische ondersteu
ning w o rd t verzorgd d oo r het KOF. De
leerling-matroos ontvangt lespakketten.
Gemaakte opdrachten w orden door lera
ren van de binnenvaartscholen bekeken,
van aanwijzingen voorzien en terugge
stuurd. Een consulent van het leerlingstel
sel kom t regelmatig bij leerling en leer
meester aan boord om de helpende hand te
bieden bij het leerproces.
De scholen voor de Rijn- en binnenvaart en
de Kustvaart beperken zich t o t voortgezet
onderwijs, d.w.z. onderwijs vo o r leerlin
gen die de basisschool hebben verlaten.
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De lagere beroepsopleiding bestaat uit 4
leerjaren. Hieraan w o rd t deelgenomen
door jongens en meisjes tussen de 12 en de
18 jaar. Aan deze l.b.o.-scholen zijn inter
naten verbonden. M et het l.b.o,-diploma
kan de leerling doorstrom en naar een ver
volgopleiding o f gaan varen. In het laatste
geval zal hij via het reeds genoemde leer
lingstelsel versneld opgeleid w orden to t
matroos. De l.b.o.-opleidingen zijn gehuis
vest in Harlingen, Delfzijl, Amsterdam,
Rotterdam en Mook.
De l.b.o.-opleidingen leveren op deze ma
nier al vele jaren nieuwe werknemers voor
de bedrijfstak af. D o o r de combinatie van
praktijk - het w erken aan boord - en
theorie - het volgen van verschillende cur
sussen-kunnen deze leerlingen uitgroeien
to t bekwame en gediplomeerde schippers.
Naast eerder genoemde l.b.o.-instromers
kreeg de bedrijfstak ook behoefte aan jon
geren die m et een hoger theoretisch oplei
dingsniveau zouden instromen. O o k in an
dere branches diende de behoefte aan ge
schoold middenkader zich aan. H et onder
wijs heeft daar op gereageerd door het
inrichten van scholen voor Middelbaar Be
roepsonderwijs. De Middelbare Techni
sche Scholen en de Middelbare Landbouw
Scholen zijn daar goede voorbeelden van.
D oo r een soortgelijke ontw ikkeling in de
binnenvaart kwam het KOF in 1977 to t de
oprichting van de Middelbare School voor
Rijn- en binnenvaart. Deze school werd
organisatorisch gekoppeld aan de l.b.o.school voor de Rijn- en binnenvaart en
kustvaart te Rotterdam w aardoor de scho
lengemeenschap vo or de Rijn- en binnen
vaart en de kustvaart (l.b.o./m.b.o.) o n t
stond. Geleidelijk ontw ikkelde het m.b.o,
zich to t zijn huidige vorm: een drie jarige
opleiding, waarvan tw e e jaar theorie op
school en één jaar praktijk aan boord van
een schip. Naast de M BO-opleiding voor
de Rijn- en binnenvaart beheert het KOF
ook een middelbare baggeropleiding. D e
ze is verbonden aan de school te Delfzijl.
In grote lijnen kan men zeggen dat een
leerling to t het m.b.o. w o rd t toegelaten als
hij/zij een voortgezette opleiding van 4 jaar
op voldoende niveau heeft afgesloten.
Uiteraard bestaat een deel van de nieuwe
leerlingeninstroom jaarlijks uit jongens en
meisjes die op één van de KOF-scholen hun
l.b.o.-diploma hebben behaald. De laatste
jaren zien we een toenemende belangstel

ling van zoons en dochters van particuliere
schippers.
Wanneer we het over de Rijn- en binnen
vaart hebben, spreken we over een naar
nationale verhoudingen gemeten betrek
kelijk kleine bedrijfstak. H et is zaak de
aantallen opgeleiden daarmee in overeen
stemming te houden. Afspraken tussen het
KOF en de bedrijfstak hebben erto e geleid
dat we in de cursus 19 8 6 -1987- zijn gestart
m et 3 eerste klassen MBO (totaal 66 leer
lingen). In totaal w o rd t de middelbare
school per I september 1988 bezocht
door ongeveer 170 leerlingen (de 40
stagevarende leerlingen meegerekend).
D e lesstof
Gedurende de tw ee theoretische leerja
ren w o rd t les gegeven in een g ro o t aantal
vakken die onder te verdelen zijn in drie
groepen:
- de nautische/technische vakken
- de bedrijfseconomische vakken
- de overige vakken.
De nautische/technische vakken
- Aardrijkskunde
- Boeken, Kaarten en Instrumenten
- Veiligheid, Hygiëne en Milieu
- W e tte n en Reglementen
- Navigatie
- Kennis schip
- Laden en Lossen
- Motorkennis en elektro
- Technisch schetsen.
De bedrijfseconomische vakken
- Techniek van de Handel
- Bedrijfsleer
- Nederlandse taal
- Rechts- en Wetskennis
- Bedrijfseconomisch rekenen
- Boekhouden.
De overige vakken
- Duits
- Engels
- Wiskunde
- Natuurkunde/mechanica
- Lichamelijke oefening w.o. zwemmen
- E.H.B.O.
U it het bovenstaande w o rd t duidelijk dat
het bij de Middelbare School vo o r Rijn- en
binnenvaart zeker niet uitsluitend gaat om
een nautische opleiding. H et zijn juist ook
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de overige vakken en de bedrijfseconomi
sche vakken die de leerlingen de m ogelijk
heid moeten bieden om sneller in de be
drijfstak door te stromen naar de topfunc
ties.
Gedurende het tweede leerjaar van de
theoretische opleiding worden in resp. de
cember, maart en juni deelexamens afge
nomen in de verschillende onderdelen van
de nautische en bedrijfseconomische vak
ken. Een leerling die deze deelexamens
met goed gevolg aflegt is geslaagd vo o r het
theoretische gedeelte van de opleiding en
ontvangt de cijferlijst behorende bij het
diploma van de Middelbare School vo or de
Rijn- en binnenvaart.
H et diploma w o rd t pas uitgereikt na afslui
ting van zowel het theoretische als het
praktische gedeelte.
W a t b e te k e n t h e t diploma?
Nautisch
De leerling die in het bezit is gekomen van
het M.B.O.-diploma m oet in de praktijk de
nodige ervaring (vaartijd) opdoen. O m
examen te mogen doen vo o r de Schippers
diploma’s Binnenvaart m oet men na de 16e
verjaardag tenminste 4 jaar vaartijd heb
ben. De tijd op school doorgebracht tij
dens de M.B.O.-opleiding te lt voor maxi
maal 2 jaar mee.
Het examen vo or het Schippersdiploma
Binnenvaart bestaat uit vele onderdelen.
De gediplomeerde van de Middelbare
School vo or Rijn- en binnenvaart heeft
echter voor vrijw el alle onderdelen v rij
stellingen. De enige uitzondering is het vak

Bedrijfseconomisch
De leerling die in het bezit is gekomen van
het diploma van de Middelbare School
voor de Rijn- en binnenvaart heeft met
goed gevolg examen afgelegd in de be
drijfseconomische vakken. M et het diplo
ma van de Middelbare School voor Rijn- en
binnenvaart kan worden aangetoond dat
de bezitter ervan voldoet aan de eisen
gesteld voor het Middenstandsdiploma A l
gemene Handelskennis. De leerstof is de
zelfde als de leerstof die gepresenteerd
w o rd t op de middenstandcursussen, maar
op de Middelbare School vo or de Rijn- en
binnenvaart w o rd t extra aandacht ge
schonken aan de specifieke bedrijfsecono
mische aspecten van de binnenvaart.

eisen inzake de exploitatie van binnen
vaartschepen vo or vervoer in de ruimste
zin des woords. Dat betekent concreet dat
men zal moeten gaan voldoen aan drie
eisen voor het verkrijgen van een vesti
gingsvergunning:
a Kredietwaardigheid
b Vakkennis
c Algemene Handelskennis.
H et diploma van Middelbare School voor
de Rijn- en binnenvaart to o n t aan dat men
over voldoende Algemene Handelskennis
beschikt (criterium c). De schippersdiplo
ma’s zijn de zgn. vakdiploma’s en geven aan
dat men over voldoende vakkennis be
schikt (criterium b). De eis van krediet
waardigheid w o rd t doorgaans m et een
bank geregeld.
D at de Middelbare School v o or de Rijn- en
binnenvaart vo orzie t in een behoefte mag
blijken u it het gemak waarmee gediplo
meerden hun weg vinden in de bedrijfstak.
W e moeten er overigens vo or waken de
indruk te wekken dat een gediplomeerde
M.B.O.’e r als volleerd schipper op de binnenvaartvloot stapt. In theorie zal hij o f zij
na het behalen van het diploma redelijk
beslagen ten ijs komen. In de praktijk zal
echter nog veel geleerd moeten worden.
De ervaring aan boord zal iemand pas kun
nen vormen to t een bekwaam vakman. Het
onderwijs probeert daarvoor een basis te
leggen.

W ettelijke regelingen
In Europees verband w o rd t g ew erkt aan
een regeling om te komen to t w ettelijke

F. Schoenmakers, directeur S.G. voor de
Rijn- en binnenvaart en
de Kustvaart te Rotterdam.

Navigatie. Daar m oet gedurende 90 minu
ten examen in worden afgelegd om aan te
tonen dat gedurende de vaartijd voldoen
de praktische nautische ervaring is opge
daan.
Als d it mondelinge examen in navigatie
m et voldoende resultaat w o rd t afgesloten
ontvangt men het Schippersdiploma.
Hiermee beschikt men over een vakdiplom a op vertoon waarvan het vaarbe
wijs w o rd t afgegeven.
Een soortgelijke regeling voor het diploma
Rijnvaart en het Rijnschipperspatent.
Daarvoor m oet men echter in totaal 5 jaar
vaartijd hebben.

'ZWERVER' Z 596
Bij de scheepswerf Tille in K o otstertille is
op 28 mei de voor Belgische rekening
gebouwde b oo m ko rko tte r, de ’Z w e rve r’
Z 596, te w ater gelaten. Scheepswerf Tille
heeft in concurrentie m et andere werven
de ord er voor de bouw van d it schip bin
nengehaald. De k o tte r is gebouwd door
B.V. B. A. de Z w e rve r in Zeebrugge, eigen
dom van de Belgische Rogier Casier. De
Z w erver heeft een lengte van 33,00 m.
tussen de I.I., is 8,50 m. breed en heeft een
holte van 4,70 m. Na de oplevering zal het
schip Zeebrugge als thuishaven krijgen.

(Foto: Jaap Knigge)
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SW88-06-08
BP SWOPS. An o p e ra to r’s and shipbuil
der’s perspective
Parker, T. J.; W oolveridge, M.
Naval A rch ite ct(0 2 l5 0 ), 8803/3, pg-21,
nrpg-17, gr-2, tab-1, drw -7, p h -l, ENG
The paper presents a review from both the
operator and shipbuilder’s perspective o f
the sophisticated and novel SWOPS vessel
contracted by BP in a jo in t venture w ith
Harland and W olff. The vessel’s chief role is
to recover oil from marginal fields in the
North Sea. The viability o f marginal field
recovery w ith this concept o f vessel and its
intended operational role is discussed. The
tender process, design development
phase, and join t venture management con
cepts are outlined along w ith a review of
the extensive model testing and structural
design phases. The design and construction
of the process plant in association w ith tw o
moonpools presented new interface prob
lems fo r the structural designer. Many
novel design features are described along
with an overview o f the engineering and
electrical systems, and general o utfitting
etc o f the vessel. The building strategy
adopted by the builder fo r this novel vessel
is also described. 0630615
SW88-06-09
Fatal tubular bending m otions difficult to
detect uphole
Chin, W . C.
Offshore(02370), 8804,48/4, pg-32, nrpg4, gr-2, drw-5, ENG
Drillstring vibration analyses can identify
rates o f rotation that are likely to produce
fatigue, help define safe operating en
velopes fo r damage avoidance, and assist
drillers in making hole m ore efficiently. In
the latter case, properly designed simula
tors can harness the vibration energy avail
able w ithin the drillstring. T w o issues lim it
the credibility o f existing vibration models:
{I) the susceptibility o f the drillstrings to
fail near the neutral point due to violent
bending oscillations, and (2) the myste
rious disappearance o f these waves uphole
and at the surface. Both defy explanation.
This unfortunately implies that the
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penetration rate vanishes on the average,
so that effects like rock/bit interaction and
bit bounce cannot be handled. The failure
of the drillstring at the neutral point was
recently solved using a group velocity
model. W hile the form ulation is more
familiar to physicists and electrical en
gineers, its application to lateral vibrations
was clearly demonstrated by successfully
reconciling these longstanding inconsis
tencies. The group velocity model has been
incorporated w ithin a broader one encom
passing combined axial, torsional and later
al vibration. 062 0 1 14
S W 8 8 -0 6 -I0
Impact o f non-linearities on the dynamic
behaviour o f tension leg platforms
Galeazzi, F.; Zingale, P.
Oceanology
Intern.
Exhibition
and
Conf.(75850), 8803,/13, pg-l 19, nrpg-7,
gr-7, tab-3, drw -3, ENG
The tension leg platform is at present the
most promising concept fo r the exploita
tion o f offshore fields in very deep water.
One o f the major tasks in the design o f such
structures is a co rrect evaluation o f the
wave-induced motions: they represent the
major contribution to the forces acting on
the tethers, which are the most critical
structural components o f a TLP. The TLP
dynamic behaviour is characterized by low
frequency, large amplitude in plane m o
tions (surge, sway and yaw) induced by the
slowly varying d rift forces and by the first
o rder responses to the d irect wave excita
tion in all six degrees o f freedom. 0630220
S W 88-07-0I
Variability o f environmental loads
Maes. M. A.; Muir, L. R.; Swail, V., Ocean
Eng. (02350), 8803, 15/2, pg-17 1, nrpg-17,
gr-3, tab-3, drw -9, ENG.
The oceanographic and meteorological
data bases presently available at the Cana
dian Climate C entre, Environment Canada
are used to produce plots fo r the coeffi
cient o f variation o f annual and monthly
environmental loads due to winds and
waves. This parameter is extrem ely im por
tant fo r the calculation o f design risks and is
linked to the selection o f the environmen
tal load factors in design codes. Extreme
wind loads and wave loads induced by both
drag and inertia are examined fo r the East
Coast, the W est Coast and the Beaufort
Sea areas o f Canada. 0630219
SW 88-07-02
Spoilers on submarine pipelines
Submarine Pipeline Spoiler bv (17561),

CM O

8708, pg-1, nrpg-64, gr-5, tab-10, d rw -1 5,
ENG
This re p o rt deals w ith the effects o f a so
called spoiler. A spoiler is a plastic fin which
is mounted on top o f a submarine pipeline
before it is laid on the seabed. The spoiler
causes a radical change o f flow around the
pipeline which has tw o main advantages:
due to the spoiler, tunnel erosion starts
quickly and is much more vigorous com
pared w ith a plain pipe; and the spoiler
creates negative lift forces as soon as a
tunnel under the pipe exists. Due to these
characteristic spoiler effects, stable pipe
lines can be designed w ith much thinner
concrete coating, while at the same tim e
the inherent safety is increased. This is
explained, using a calculation example,
which is typical fo r N o rth Sea conditions.
0630908
SW 88-07-03
Ice scour surveys, statistics and forces
Chari, T. R.; Barrie, J. V., CRREL Special
Report 87-17 (17552), 8709, pg-99 nrpg20, g r- l, drw -8, ENG
The problem o f scouring by icebergs and
ridge keels is o f concern in the planning and
design o f seabed installations fo r the
offshore oil industry. Side scan sonar sur
veys, observations using manned submersibles, evaluation o f the geological and
geotechnical properties, and mathematical
and physical modelling o f the scour proces
ses are some o f the methods currently used
fo r understanding the problem o f iceberg
scours. The different postulations o f scour
mechanics and the results o f observations
in different geological environments are
reviewed in this paper. Iceberg-seabed in
teractions also induce forces under the
keel which create additional stresses on
structures buried below the zone o f max
imum observed scours. This is an area o f
research to be pursued. A brief review is
given on the ongoing DIGS (dynamics of
iceberg grounding and scouring) experi
ments. 1470400; 1470700

Bij bestelling van kopieën van artikelen
dient u het 5 kV num mer op te geven. H et
eerste nummer tussen haakjes in de bron
vermelding verw ijst naar het d o o r M IC /
C M O gehanteerde publikatie code sys
teem. De bibliotheek van M IC /C M O is
geopend van maandag t/m vrijdag van 11.00
to t 16.00 uur. H e t adres is Blaak 16 te
Rotterdam.
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NIEUWSBERICHTEN

Technische
informatie
Cold stores, c o n tain e r te rm in a ls and
processing plants
Lloyd's Register recently published new
classification rules covering cold stores,
container terminals and processing plants
and reflect the latest practice and trends in
the industry w ith o u t compromising the
safety, im partiality and high standards
traditionally associated w ith LR classifica
tion.
Their scope has been extended to include
subjects not specifically dealt w ith before
but which now need comprehensive clas
sification guidance. For example, new
chapters deal w ith flo o r construction and
heating; aspects o f building structural de
sign; fire protection; acceptance trials; and
system design pressure determination.
Recommendations and guidance notes
have been incorporated as appendices to
the Rules. These cover fees; thermal load
calculations; refrigerant piping sizing;
vapour barriers; services additional to clas
sification; and process plant classification.
The Rules make provision, fo r the first
time, fo r all types o f refrigerated installa
tions o f processing plant to be built under
survey w ith a suitable classification nota
tion being assigned on completion. They
also provide fo r the assignment o f a nota
tion to cover installations in which air re
freshing arrangements are required.
The new Rules are available at a cost o f
£ 15, including post and packing. Copies
may be ordered from MIPG/liPMS,
Lloyd's Register, 71 Fenchurch Street,
London EC3M 4BS; tel 01-7099166.
P ro d u k tn a a m Philips w o rd t
F IL A R C
Bij de vo ortzetting van de lasactiviteiten
van Philips binnen het ESAB-concern onder de naam FILARC Lastechniek B.V. verkreeg FILARC van Philips de toestemming
om de Philips merknaam te mogen blijven
gebruiken vo or de lastoevoegmaterialen
gedurende een periode van 4 jaar.
Omdat deze periode nu nagenoeg is verstreken zal op ko rte term ijn een aanvang
w orden gemaakt m et het wijzigen van de
merknaam 'Philips’ in ’FILARC’. De eigenlijke produktbenamingen blijven daarbij
ongewijzigd. Z o w o rd t bijvoorbeeld de
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benaming van de elektrode Philips 36S
gewijzigd in FILARC 36S.
Deze verandering w o rd t niet alleen zicht
baar op de verpakking van de produkten,
doch ook de bestempeling van de e le ktro 
den alsmede de bij deze produkten beho
rende brochures en documentatie zullen
overeenkomstig w orden aangepast.
Met nadruk w o rd t verklaard dat de merknaamverandering op geen enkele wijze ge
paard gaat m et een produktverandering.
De produkten zullen worden gefabriceerd
volgens dezelfde produktspecificaties en
recepturen als voorheen.
Een dergelijke naamsverandering kan he
laas niet worden geëffectueerd van het ene
moment op het andere. H et kan daarom
nog geruime tijd duren, voordat deze ver
andering volledig is gerealiseerd. In de
overgangsperiode zal het daarom v o orko 
men, dat beide merknamen Philips en FI
LARC naast elkaar bestaan.
O m tre n t de naamsverandering zijn rege
lingen getroffen m et de keuringsinstanties
en classificatiebureaus. O m dat de produk
ten als zodanig ongewijzigd blijven zullen
de goedkeuringen zonder meer worden
gecontinueerd.
U N I-S en se D ru k o p n e m e rs
Transamerica Instruments heeft een nieu
we serie low cost drukopnemers geïntro
duceerd. Als sensing element w o rd t een
'Silicon on stainless’ dunnefilm toegepast.
H et gebruikte materiaal van de drukinlaat
en het membraan is RVS, zodat een o p ti
male corrosiebestendigheid tegen d o o r de
proces- en chemische industrie toegepaste
gassen en vloeistoffen w o rd t gegaran
deerd.
De behuizing is vervaardigd van kunststof,
versterkt m et 30% glasvezel. De drukbereiken zijn van I to t 400 bar, te rw ijl de
overbelastbaarheid standaard tweemaal
het nominale m eetbereik is. Z ow e l de zero
als de span zijn 10% instelbaar.
De statische fo u t van deze serie drukopne
mers is kleiner dan + / —0,25% span.
De Unie-sense drukopnemers zijn zowel
leverbaar m et een mV-uitgang als een 420mA uitgang. Daarnaast biedt deze serie
mogelijkheden v o o r zowel de drukaansluiting (G'/4 male, Va NPT male, manometeraansluiting) als de elektrische aansluiting
(kabel, connector).
H et toepassingsgebied vo o r de Uni-sense
is o.a.:
- hydrauliektoepassingen

- chemische- en voedingsmiddelenindus
trie
- vervangingsmarkt vo or b.v. manome.
ters
- controle systemen vo o r koel- en vries
installaties.
Transamerica Instruments heeft m et in.
gang van januari 1988 een nieuwe catalogu;
uitgebracht. In deze catalogus zijn per toe
passingen specificaties de verschillende ty
pen drukopnemers in aparte hoofdstukken
ondergebracht.
Tevens is een hoofdstuk gewijd aan alle
mogelijke drukinlaten, digitale uitlezinger
en UV-recorders.
Deze catalogus is vrij verkrijgbaar bij
Transamerica Instruments Rotterdam,
tel. 010-4379133.
A G A M IS O N , een n ie u w
beschermgas
A G A Gas B.V. heeft onlangs een nieuw
beschermgas vo o r het TIG-lassen van alle
materialen en het MIG lassen van alumini
um geïntroduceerd. A G A MISON verbe
te rt het w erkm ilieu van de lasser, doordat
het de ozonconcentratie in de lasrook
drastisch verm indert.
Ozon is gevaarlijk vo o r de gezondheid. De
MAC-waarde (Maximaal Aanvaarde Con
centratie) vo or ozon is slechts 0,1 ppm
(parts per million). Ozon ontstaat in de
lasboog onder inwerking van de ultravio
lette straling. M et d it beschermgas w ordt
de ozonvorming direct bij de bron aange
pakt en drastisch verlaagd. H ierdo or is het
risico vo or de lasse r dat de ozonconcentra
tie de MAC-waarde overschrijdt verlaagt
en meestal geheel verdwenen.
M et A G A MISON w o rd t dus het w erkm i
lieu van de lasser aanzienlijk verbeterd. Per
saldo betekent een beter w erkm ilieu be
sparing op de laskosten en betere voor
waarden vo or een goede kwaliteit.
A G A MISON is een gepatenteerd produkt
en bestaat uit gasvormige argon, m et een
geringe toevoeging van stikstofmonoxyde
( < 0,03 % N O ) en w o rd t geleverd in 50
lite r cilinders en in palletpakketten. Voor
belangstellenden is een brochure beschik
baar bij AGA-gas b.v. Postbus 3035, 1003
A A Amsterdam, tel. 020-345678.
A V A L b re id t lasopteidingen u it
Er vinden ingrijpende veranderingen plaats
in het lasonderwijs. De mogelijkheid om
avond-lasonderwijs te volgen zal na de
zomer drastisch w orden beperkt.
De reeds lang bestaande subsidie-regeling,
thans zo’n I 3 miljoen gulden, w o rd t beëin
digd.
De Nederlandse metaalverwerkende in
dustrie w.o. apparatenbouwers, machine
fabrieken, constructiebedrijven alsmede
onderhoudsdiensten hebben echter vak
bekwame en goed opgeleide lassers nodig.
De kw aliteit van een gelaste verbinding
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hangt vo or een g ro o t deel af van de vakbe
kwaamheid van de lasser. Daarbij bestaan
de totale laskosten voor meer dan 80% uit
loonkosten. Een goede lasopleiding draagt
bij aan een hoge p rodukt-kw aliteit en
werkt uiteindelijk kostenverlagend.
In samenwerking m et het Nederlands In
stituut voor Lastechniek (NIL) biedt het
AVAL-Lasinstituut nu óók, naast de al be
staande activiteiten, dagopleidingen aan
voor de NIL-diplom a’s.
De vakopleidingen in de diverse lastech
nieken, materialen en niveaus worden
door het AVAL-Lasinstituut regelmatig in
Rotterdam verzorgd. Vanaf augustus 1988
verzorgt A V A L deze opleidingen nu óók in
het Metaaltnstituut T N O te Apeldoorn.
Uitvoerige informatie/documentatie kunt
u verkrijgen bij het AVAL-Lasinstituut, te 
lefoon: 010-4217211* of Postbus 81 130,
3009 GC ROTTERDAM.
List o f typ e approved e q u ip m e n t
Lloyd’s Register has published the second
edition o f its List o f Type Approved Equip
ment. This publication gives details o f more
than 1500 type approved products and is
thus an invaluable reference book. To qual
ify for inclusion, each product has under
gone LR’s rigorous type approval process,
which includes design appraisal follow ed by
performance testing o f a representative
sample. The resulting certificate repre
sents independent verification that the
product complies w ith its specification and
is suitable fo r its intended purpose.
The List o f Type Approved Equipment is
published in three parts, available separate
ly or as a set.
Part I: Marine, Offshore and Industrial
Engineering Equipment
Part 2: Electrical Equipment (Environ
mentally Tested)
Part 3: C on trol Equipment (Environ
mentally Tested)
Each individual part costs ƒ 47,50; the com 
plete set o f 3 parts costs ƒ I 10.-, both
inclusive o f postage and packing.
The publication is available from Lloyd’s
Register o f Shipping, Westblaak 32, 3012
KM Rotterdam. Telephone 010-4145088
(ext. 221); Telex 22519; Telefax 0 IQ4115105.

Diversen
T AM A R A - T ran sp o rt- en M a ritie m e
A rbitrage
Op 26 mei j.l. w erd te Rotterdam de Stich
ting Transport and Maritime A rb itra tio n
Rotterdam-Amsterdam, ko rtw e g Tamara,
opgericht. Deze nieuwe stichting stelt zich
ten doel arbitrage op alle terreinen van
scheepvaart en transport in Nederland te
bevorderen. Als eerste, en vooralsnog be
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langrijkste, a ctiviteit heeft Tamara het zgn.
’Tamara Reglement’ opgesteld.
H et Tamara Reglement’ b etreft een op de
praktijkbehoeften afgestemde arbitrage
procedure die een snelle procesgang waar
borgt. In samenhang m et de nieuwe N e
derlandse A rb itra ge w et van december
1986 w o rd t daarmee een ideaal juridisch
kader geboden om arbitrageprocessen in
Nederland te laten plaatsvinden. Aange
zien de oorzaken van geschillen op het
gebied van scheepvaart en transport vaak
in Nederland aan het licht komen en onder
zocht worden, verwacht de Stichting Ta
mara dat de clausule ’A rb itra tio n R o tte r
dam/Amsterdam as per Tamara Rules’ in de
loop van de jaren gemeengoed zal worden
in contracten.
De voordelen van de Tamara arbitrage
procedure liggen onder meer in enerzijds
de vrijheid in keuze van arbiters (en p ro 
cesvertegenwoordigers) door de partijen
en anderzijds de gestelde term ijnen waar
binnen arbiters, eventueel door tussen
komst van de rechter, benoemd zullen
worden. De verdere procesgang is zeer
vorm vrij. H et bestuur van Tamara kan bij
klachten van een der partijen bindende
beslissingen nemen inzake de procesgang
maar ook inzake bijvoorbeeld de kosten
van het arbitrageproces. Tamara brengt
overigens geen kosten in rekening voor
het gebruik van haar reglement.
Tijdens de oprichtingsvergadering be
noemden de initiatiefnemers van T A M A 
RA - de Nederlandse maritieme advoca
tuur en belangenverenigingen op het te r
rein van scheepvaart, transport en interna
tionale handel - het bestuur van de stich
ting. Hierin hebben zitting Mr. R. P. M. de
Bok (vo o rzitte r Kamer van Koophandel en
Fabrieken vo or Rotterdam en de Beneden-Maas), Prof. Mr. C. J. H. Brunner
(hoogleraar burgerlijk recht) en Prof. Mr.
R. van Delden (hoogleraar burgerlijk recht,
handelsrecht en burgerlijk procesrecht).
V o o r meer informatie betreffende het T a 
mara Reglement’, de Nederlandse A rb i
tragew et 1986, namen van mogelijke arbi
ters en de namen van de initiatiefnemers
kan men zich wenden to t het secretariaat,
Postbus 4222, 3006 AE Rotterdam, tele
foon 010-4528552.
W e e kb la d S c h u ttev ae r 100 ja ar
Weekblad Schuttevaer, ’vakblad vo or de
Rijn- en binnenvaart, kustvaart, visserij,
offshore, scheepsbouw, zeilende beroeps
vaart, recreatievaart enz.’ zoals het colo
fon van de krant verm eldt, bestaat een
eeuw. Op I juni begon de honderdste
jaargang van het oudste vakblad vo o r de
Nederlandse binnenvaart dat bij de oprich
ting in 1888 ook het eerste was. H et eeuw
feest w o rd t verspreid over het jaar met
verschillende activiteiten gevierd.
Bij de oprichting in 1888 droeg Weekblad
Schuttevaer nog niet de huidige naam en
was bovendien niet onafhankelijk. Een

eeuw geleden namelijk tekenden de Asser
uitgever H. Born en de Schippersvereni
ging Schuttevaer een overeenkomst,
waarbij de door Born uitgegeven Nieuwe
Provinciale Drenthsche en Asser Courant
- een dagblad - w erd uitgeroepen to t het
'Hoofdorgaan’ van Schuttevaer. Een jaar
later w erd Weekblad Schuttevaer als
hoofdorgaan van de gelijknamige vereni
ging een zelfstandige uitgave van Born. De
abonnementsprijs toen bedroeg ƒ 2,00 per
jaar franco per post...
Weekblad Schuttevaer is jarenlang het o r 
gaan geweest van de gelijknamige schip
persvereniging. De secretaris van de vere
niging trad zelf op als hoofdredacteur. Een
kenmerk uit de jaren tachtig en negentig
van de vorige eeuw was de maatschappelijk
geïsoleerde positie waarin de schipperij
zich bevond. Men leefde aan boord, was
dikwijls lang onderweg, had weinig o f ge
heel geen school genoten en was aangewe
zen op informatie u it eigen kring.
H et ’schipperskrantje* van w eleer is ge
w orden to t het marktleidende, gezagheb
bende Weekblad Schuttevaer. Een onaf
hankelijke krant, die de Koninklijke Schip
pers Vereniging Schuttevaer wekelijks
ruim te biedt vo or het doen van mededelin
gen aan de afdelingen. De vereniging heeft
echter geen enkele invloed op het redac
tionele beleid en de inhoud van de krant,
die vele decennia lang een uitgave was van
Uitgeversmij. Born BV in Assen. Eind jaren
70 werd de uitgeverij overgenomen door
Kluwer en sinds I januari vorig jaar is
Weekblad Schuttevaer een uitgave van
Kluw er Technische Tijdschriften BV in D e
venter.
Weekblad Schuttevaer is m et een betaalde
oplage van ongeveer 18.000 exemplaren
niet een maar hèt vakblad vo or de Rijn- en
binnenvaart, shortsea en offshore, zeilende
beroepsvaart, visserij, recreatie enz. ’m et
oog vo or de speciale en economische be
langen van de daarin werkzame particulie
re schipper en zijn gezin', aldus de redactio
nele beginselverklaring.
Shipbuilding figures show fu rth e r
increase in 1988
Figures from the latest Merchant Shipbuil
ding Return - Lloyd’s Register’s statistical
summary which provides details o f all selfpropelled ships of 100 gross tonnage and
above - reveals a fu rth e r increase in the
total tonnage on o rd e r and under con
struction w orldw ide o f nearly 3 per cent,
to 23.2 million gt, at the end o f the March
quarter this year.
LR’s figures show that the total tonnage
under construction has risen by 4 8 1,642 gt
to 10 ,175,333 gt ( 1,2 19 ships - up by nine),
from the last quarter o f 1987. In term s o f
tonnage, the increase in orders not yet
commenced is m ore modest - up 18 9,2 18
g t to 13,037,711 g t - whereas the number
o f ships has risen by 74 to 9 0 1.
South Korea, which has increased its
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orderbook by 8 3 ,157 g t during the quarter
to a total o f 6 ,104,640 gt, retains the lead
which it to ok from Japan in mid-1987, But
Japan- w ith a quarterly increase o f434,453
gt bringing its total orderbook up to
5,472,834 g t - is narrowing the gap.
The U K has dropped fu rthe r from the top
ten, falling behind France to 17th position,
although its orderbook remains almost the
same as last quarter w ith tonnage down
just 895 g t to 266,064 gt. France has in
creased its orderbook by 47,639 gt to
266,612 gt.
The number o f ships o f 100,000 gross to n 
nage and above in the w orld orderbook
remains at 40 ships, o f which South Korea

has 25 ships (compared to 23 last quarter)
and Japan I 3 (compared to 15). The Repub
lic o f China (Taiwan) and Italy again have
one each.
Oil tankers on o rd e r and under construc
tion showed an increase o f 166,443 g t to
9,895,310 g t and now constitute 42.6 per
cent o f the total tonnage on order. The
volume o f dry bulk carriers rose by
4 8 1,838 gt to 4 ,9 14,822 g t - 2 1.2 per cent
o f the total orderbook. In the UK, the type
distribution remained fairly constant w ith
36.2 per cent o f the orderbook fo r ferries,
3 1 per cent fo r general cargo and container
ships, 11.8 per cent fo r tankers, f . l per

cent fo r fishing vessels and 19.9 per cent for
miscellaneous types.
Completions during the quarter were
down in both the oil and dry bulk sectors
and overall show a decrease o f 665,397 gt
to 2,435,562 gt.
O f the steam- and motor-ships under con
struction and on o rd e r throughout the
w orld at the end o f March, 6,474,489 gt
(27.9 per cent) is to be classed w ith Lloyd's
Register.
B ureau V e rita s in Rotterdam is verhuisd
naar Westblaak 5-7, 3 0 12 KC Rotterdam,
Postbus 2705, 3000 CS Rotterdam. Telefoon, telex en fax zijn onveranderd.

VERENIGINGSNIEUWS
N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E L E D E N V E R G A D E R IN G V A N D E
N E D E R L A N D S E V E R E N IG IN G V A N T E C H N IC I O P S C H E E P V A A R T 
G E B IE D , G E H O U D E N O P 27 A P R IL 1988 IN H E T N E D . S C H E E P V A A R T 
M USEUM TE AM STERDAM .
Aanwezig van het Hoofdbestuur de heren:
Ing. C. W . van Cappellen, v o o rz itte r (aftre
dend).
Prof. Ir. S. Hengst, v o o rz itte r (nieuw).
Ir. J. C. Tjebbes, vice-voorzitter.
Ir. W . de Jong, penningmeester.
J. Burlage, secretaris en vert. van de afde
ling 'Zeeland’.
L. Lussenburg, vert. van de afdeling 'G ro 
ningen'.
Ing. H. D. van der W erf, vert. van de
afdeling 'Amsterdam'.
Ing. G. van W ijk, vert. van de afdeling
'Rotterdam '.
Ing. H. B itter, lid.
P. A. Luikenaar, algemeen secretaris (ver
slag).
Volgens de presentielijst aanwezig: 74 ge
wone leden, I belangstellende en 2 gasten.
Agenda:
1. Opening.
2. N otulen van de vergadering van 29
april 1987.
3. O verzicht van het afgelopen Verenigingsjaar.
4. Bespreking van de jaarstukken 1987,
Vaststelling van de bestemming van
het saldo.
5. Decharge van het Bestuur.
6. Overdracht van het Voorzitterschap.
7. Aanwijzing accountants vo o r 1988.
8. Aanvullende begroting vo o r 1988 en
O ntw erpbegroting vo or 1989.
9. Benoeming Erelid.
10. Programma van activiteiten vo o r het
seizoen 1988/1989.
I I. Rondvraag.
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ad I.
De vo orzitter, Ing. C. W . van Cappellen,
opent ten 10.40 uur de vergadering m et
een w oo rd van w elkom aan de aanwezigen
en in het bijzonder aan Ir. A. P. A. Jaeger,
v o o rzitte r van de afdeling Maritieme Techniek van het Kon. Instituut van Ingenieurs,
en Ing. G. van W ijk, als nieuw gekozen
vertegenw oordiger van de afdeling 'R ot
terdam ' in het Hoofdbestuur.
Vervolgens k rijg t Ing. P. van Overbeek het
w oord die de aanwezigen van harte w e l
kom heet namens de D irectie van het
Scheepvaartmuseum.
ad 2.
De notulen van de vergadering van 29 april
1987 worden goedgekeurd en ongewij
zigd vastgesteld.
Naar aanleiding van deze notulen verzoekt
de heer Ir. j. N. Joustra nadere informatie
over prijsuitreiking aan de Maritiem O ffi
cier nieuwe stijl. De heer J. den A rend zegt
toe binnenkort een advies aan het H. B. te
zullen uitbrengen; de eerste Maritieme
Officieren zullen in 1989 afstuderen.
ad 3.
V erslag van h e t 90-ste
V erenigin gsjaar d o o r de V o o rz itte r.
In h e t verled en lig t h e t heden, in h et
nu w a t kom en zal.
Deze spreuk, vaak krullerig, goud omrand,
is vandaag zeer toepasselijk. De Jaarverga
dering van de Nederlandse Vereniging van
Technici op Scheepvaartgebied, op d it m o
ment, op het naakte nu, in het Maritiem
Museum van Amsterdam.

De agenda van deze vergadering, de jaar
vergadering, ziet er ook zo uit. In het
verleden ligt het heden; w ij hebben zo juist
een verslag goedgekeurd over het afgelo
pen jaar. Goedgekeurd w il zeggen: Het
klopt. En dat w il w eer zeggen: De cijfen
zijn juist. Is dat alles? In het verleden ligt het
heden. Ruim gezien: onze ervaring hebben
we te danken aan w at we deden. Wat
enger: H et afgelopen jaar laat zien, dat de
malaise in de scheepsbouw onze N.V.T.S,
niet onberoerd laat. H et dreunt door,
mensen, die lege stalletjes op de Maritieme
Markt. Op deze m arkt is U w daalder een
gulden waard.
Maar gelukkig, onze rode draad is niet
geknapt! W ij vinden het belangrijk om lid
te blijven! H et ledental is hoegenaamd ge
lijk en in 1988 zelfs w eer gestegen. Dit
klopt allemaal. Maar: De inkomsten uit
'Schip en W e r f werden negatief. Te weinig
advertenties. Ondanks alle pogingen, zoals
verhoging van de aantrekkelijkheid van het
blad! Vervolgens: terugloop van donaties
van werven, je durft het eigenlijk amper uit
te spreken: donatie van werven. Natuur
lijk, d it soort inkomsten waren in het verle
den normale verschijnselen. Hoewel er
nog steeds bedrijven zijn die het kunnen
doen; zij onderschrijven het belang van de
Vereniging m et een gift!
De neiging bestaat, het afgelopen jaar uit
sluitend af te schilderen als een opsomming
van annuleringen, sluitingen, inkrimpingen
en subsidievermindering. W e zijn er toe
geneigd omdat we m et elkaar vinden dat
we, als dragersvan onze maritieme wereld,
nergens anders over mogen praten. Waar
mee we een Vereniging als de N.V.T.S.
beslist te k o rt doen in haar bindende rol om
elkaar een hart onder de riem te steken.
Middels activiteiten zoals:
De Nieuwjaarsreceptie op de afdelingen,
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welke prima bezocht werden en gezellig
heid paarden aan uitwisselen van actieve
gedachten.
Het jaardiner te Rotterdam, waar 245
deelnemers genoten van een feestelijk
hoogtepunt.
Maar ook de 'Ontmoetingsdag Maritieme
Techniek’, waar het bezoekersaantal (630)
een demonstratie was vo or de echte, vak
gerichte belangstelling van een generatie,
die het allemaal nog gaat doen! De zaal liep
vol bij onderwerpen als 'M aritieme Veilig
heid en Privatisering’. Buitengewoon
actueel!
Lezingen op de afdelingen, maar ook in
Delft, dank zij de al zoveel jaren bestaande
samenwerking m et MarTec van het K.l.v.l.,
the Nethertands Branch o f the Society of
Marine Engineers en het Scheepsbouw
kundig Gezelschap 'W illiam Froude’. Per
afdeling werden gemiddeld 9 lezingen ge
organiseerd, waarbij veel belangstelling
werd getoond.
Excursies werden gehouden, zoals die ge
koppeld aan de Algemene Ledenvergade
ring in Rotterdam, waarbij 'RISC' w erd
bezocht op de Maasvlakte.
De afdeling 'Groningen' maakte een ex
cursie naar de gerenoveerde dieselcentrale op Texel, leden m et hun dames!
Dat niet alles lukt, zoals we verwachtten
bewees de dagbijeenkomst over 'Plezier
vaart in Nederland', waar te weinig belang
stelling was.
De Sociëteit in Rotterdam hield m et de
regelmaat van een klok haar wekelijkse
biljart- en kaartavonden en organiseerde
ook w eer het Traditionele Kerst-w ildbiljarten. Jammer, dat de gezelligheid van
deze avonden nog steeds niet to t een
groeiende belangstelling leidt!
De prijsuitreikingen vo or hoogstandjes bij
afstudeerwerk vonden ook in het afgelo
pen jaar plaats. Geen wonder! O p deze
wijze laat de N.V.T.S. haar visie zien b etref
fende het nationale belang van het behou
den van onze voorsprong o f het op peil zijn
van kennis. O f toch wel een wonder; dat er
ieder jaar w eer zulke prestaties w orden
geleverd op Maritiem gebied. Er vonden
14 uitreikingen plaats, op punten verspreid
tussen Delfzijl en Vlissingen.
De N.V.T.S. is ook w eer actief geweest op
internationaal te rre in in haar actieve deel
name bij de W E M T-C onferentie in Travemünde, waar vooral ook onze nieuwe
Voorzitter, professor Hengst, een flinke
bijdrage heeft geleverd. O o k w erd het
internationale m otorencongres CIMAC,
gehouden in Warschau, bezocht. Onze A l
gemeen secretaris, de heer Luikenaar,
heeft op deze manier daar veel vo o r ons
tijdschrift kunnen doen.
In het verleden ligt het heden, in het nu, wat
worden zal. H et nu houdt in, dat de over
dracht van de voorzittersham er gaat
plaatsvinden. Vanaf 1982 m ocht ik Uw
voorzitter zijn en heb dat m et enthousias
me kunnen doen. Deze Vereniging zit na
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melijk zo goed in elkaar. Een Algemeen
secretariaat m et de heer Luikenaar als al
gemeen secretaris m et m evrouw Zanen als
assistente. W a t een steun vo or een vereni
ging; wat een steun vo o r een V o orzitte r!
Dan de bestuursvorm. Een Hoofdbestuur
m et 4 afdelingsbesturen. Ik ben de leden
van deze besturen wel heel erkentelijk
voor de praktische, voortvarende, maar
zeker ook vriendschappelijke wijze waar
op zij opereren. Daarom, d it is een stukje
leven en w erken geweest, w at ik niet graag
had willen missen. Daarom kan ik met
hetzelfde enthousiasme mijn opvolger
noemen, Professor Hengst. Een opvolger,
die door zijn maritieme kennis en b e tro k 
kenheid, zijn nationale en internationale
bekendheid én zijn liefde vo or team ver
band, de goede eigenschappen heeft om
vo o rt te gaan m et de gezonde constructie
van de N.V.T.S.
Sjoerd, m ét je bestuur en leden, veel succes
en plezier m et d it w erk!
Dames en heren, nogmaals dank vo o r U w
medewerking!
ad 4.
De penningmeester geeft nadere toelich
ting op de financiële jaarstukken over
1987, waarbij hij stelt dat voor het eerst in
vele jaren een nadelig saldo is ontstaan. De
oorzaak daarvan is een gevolg van de malai
se waarin de maritieme bedrijfstak verzeild
is geraakt en die nu, na vele jaren, hopelijk
haar diepste punt heeft bereikt. De inkom 
sten uit de advertentieopbrengst van
'Schip en W e r f zijn sterk gedaald, te rw ijl
de uitgaven voor het blad, door de aankoop
van vele extra tekstpagina’s sterk zijn ge
stegen. Die aankoop was noodzakelijk om
de leesbaarheid van het blad qua inhoud op
peil te kunnen houden.
D oo r de scherpe koersval van de aandelen
w erd een vermogensverlies geleden, dat
momenteel w eer enigszins is gecompen
seerd door enig herstel op de aandelen
markt.
De heer Ir. O. R. Metzlar w ijst op het
grotere risico van belegging in aandelen,
te rw ijl het rendement van de obligaties
nagenoeg gelijk is gebleven.
De penningmeester w ijst op het fe it dat
het aandelen-bezit van de Vereniging van
ƒ 150.000,- is gestegen to t ƒ 290.000,heden; praktisch geheel als gevolg van
waardestijging. W e llich t zal in de to e 
komst een deel van de aandelen worden
verkocht ten gunste van obligaties, tenein
de een gelijke of, liever nog, hogere op
brengst uit het vermogen te kunnen ve r
krijgen.
De heer Ir. J. W . Brand vraagt om toelich
ting over het totale bedrag van lezingen,
waarin een verschil van ƒ 6 00 ,- (zeshon
derd) te constateren is. De Algemeen se
cretaris a ntw o ordt dat d it verschil het
bedrag is dat het Institute o f Marine Engi
neers heeft bijgedragen aan de gezamenlij
ke lezingen over 1987.

V oorts verzoekt de heer Brand nadere
inlichtingen over het nieuwe contract met
de U itgever van 'Schip & W e rf.
De penningmeester licht toe dat het nieu
we contract, dat in 1986 is ingegaan, gunsti
ger is voor de vereniging. H et totale be
drag dat d oo r de vereniging in 'Schip en
W e r f w o rd t gestoken is sterk gestegen
door de aankoop van vele extra tekstpagi
na’s om het blad kw antitatief en kw alitatief
op peil te houden.
Drs. Coyajee geeft hierop nog een nadere
toelichting op de sterk verm inderde advertentie-opbrengst in 1987 en geeft de
laatst bekende cijfers.
Ir. Joustra stelt dat 1987 een slecht jaar was
vo or 'Schip en W e r f hetgeen voorname
lijk geweten m oet worden aan de slechte
resultaten in de maritieme bedrijfstak. De
Vereniging zal zich, samen m et de U itge
ver, moeten inspannen om de advertentie
werving te verbeteren. Ir. Joustra m erkt
vervolgens op dat de accountantskosten
wederom lager zijn geworden en dat de
lezingen nog steeds veel lager uitkomen
dan begroot. W a t is er niet gedaan dat deze
uitkom st w ederom veel lager is uitgevallen
dan de begroting vo o r 1987.
De Penningmeester a ntw oordt de heer
Joustra dat samen m et de U itgever binnen
k o rt maatregelen w orden genomen om de
advertentie-acquisitie te verbeteren. De
kosten vo o r de lezingen worden begroot
door de afdelingen, die zoals altijd een
ruime slag om de arm houden.
De heer J. Noordegraaf is van mening dat
de redactionele inhoud van 'Schip en W e rf’
slechts een beperkt aantal lezers aan
spreekt en d it w ellicht zijn weerslag vindt
in een verminderde
advertentieop
brengst. H et Hoofdbestuur deelt deze me
ning niet.
De v o o rz itte r bedankt vervolgens de pen
ningmeester en de accountants voor het
verrichte w e rk aan d it duidelijk financiële
verslag en stelt vo or om het nadelig saldo
over 1987 ten laste van het vermogen te
brengen. De vergadering gaat hiermee
akkoord.
ad 5.
Aan het bestuur w o rd t hierna door de
vergadering décharge verleend over het
gevoerde beleid.
ad 6.
Hierna vindt de overdracht van het V o or
zitterschap plaats d oo r Ing. C. W . van
Cappellen aan Prof. Ir. S. Hengst. In enkele
welgekozen w oorden zegt de heer Van
Cappellen dat hij het voorzitterschap met
veel genoegen heeft bekleed. H et was een
mooie taak om een goed gerunde Vereni
ging te besturen, samen m et een goed
team van Hoofdbestuursleden en even
eens goed functionerende en actieve afde
lingsbesturen. H et Algemeen secretariaat
heeft hieraan ook veel bijgedragen. Hij
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stelt voorts dat de Vereniging in Prof.
Hengst een goed ingewerkte v o o rzitte r
zal krijgen, vanwege zijn ervaring zowel als
hoofdbestuurslid en als v o o rz itte r van de
afdeling ’R otterdam ’ en de jarenlange e r
varing van Prof. Hengst in het vak van de
Maritieme techniek. Hij draagt vervolgens
het voorzitterschap over d oo r het over
handigen van de voorzittersham er.
Professor Hengst aanvaardt het vo o rz it
terschap en de leiding van deze vergade
ring met een dankwoord aan Ing. Van Cappellen vo or zijn inzet in het Hoofdbestuur
in de afgelopen 8 jaar, waarvan hij ruim 6
jaar het voorzitterschap heeft bekleed.
Hij noemt Van Cappellen een ervaren
NVTS’er m et zijn 34-jarig lidmaatschap en
zijn 15-jarige ervaring in het Rotterdamse
afdelingsbestuur.
Als dank vo or het vele dat Van Cappellen
voor de vereniging heeft gedaan w o rd t
hem een Aquarel van de schilder Van
R ixoo rt aangeboden.
ad 7.
Besloten w o rd t om M oret en Limperg aan
te wijzen als accountants vo o r 1988.
ad 8.
De nieuwe vo orzitter, Professor Hengst,
stelt voorts de Begrotingen vo or 1988 en
1989 aan de orde en stelt dat in 1988 extra
uitgaven benodigd zijn vo o r de verhuizing
van het Algemeen secretariaat en ook e x
tra personeelsuitgaven noodzakelijk zijn
voor het aantrekken van een nieuwe secre
taresse in verband m et het ve rtre k van
de huidige secretaresse, M evrouw ZanenBruin.
De heer Van Reeven m erkt op dat op de
begroting vo or 1989 geen geld is uitge
trokke n vo or een Jaardiner.
De v o o rz itte r a n tw o o rd t dat het H oofd
bestuur heeft gemeend dat vo or het ver
krijgen van een sluitende begroting 1989,
geen geld meer beschikbaar kan worden
gesteld vo o r het Jaardiner, dat de Vereni
ging jaarlijks ƒ 25.000,- kostte. D it bete
kende dat deze activiteit een bedrag van
ƒ 200,00 per deelnemend lid vergde, waar
over op een eerdere Algemene Ledenver
gadering al een opm erking w erd gemaakt.
In de discussie die hierover ontstaat w o r
den een aantal suggesties aangedragen
door de heren S. Maasland, O. R. Metzlar,
J. W . Brand, J. N. Joustra, S. de Nobel en
Broos, die pleiten vo or handhaving van het
Jaardiner, eventueel m eteen lagere bijdra
ge van de Vereniging en een hogere bijdra
ge door de deelnemers.
H et Hoofdbestuur is unaniem van mening
dat nu 'Schip en W e r f, dat aan alle leden
w o rd t verzonden, meer geld kost, d it p rio 
rite it heeft boven de uitgaven vo o r het
Jaardiner waaraan slechts 5% van de leden
deelneemt.
H et voorstel om het Jaardiner P.M. te
plaatsen op de begroting vo o r 1989 w o rd t
m et 9 stemmen tegen aangenomen. H et
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Hoofdbestuur zal zich nader beraden over
een eventueel te houden Jaardiner in 1989
zodat het op een vo or de Vereniging minst
kostbare wijze kan plaatsvinden.
De aanvullende begroting vo or 1988 en de
begroting vo o r 1989 w orden hierna aan
genomen.
ad 9.
H et Hoofdbestuur stelt de vergadering
voor om de heer Ir. J. N. Joustra te benoe
men to t Erelid op grond van zijn vele
verdiensten vo or de Vereniging als lid van
het Afdelingsbestuur van ’R otterdam ’ (22
jaar), lid en penningmeester van het
Hoofdbestuur (14 jaar) en Redacteur van
’Schip en W e r f (21 jaar). O nder acclamatie
w o rd t d it voorstel door de vergadering
aangenomen. De V o o rz itte r wenst de
heer Joustra geluk m et zijn benoeming als
erelid.
ad 10.
Ten aanzien van het programma van activi
teiten vo or het seizoen 1988/1989 deelt
de v o o rz itte r mede dat de samenwerking
met de afdeling Maritieme Techniek van
het K.l.v.l. zal worden geïntensiveerd. Alle
lezingen vo or het komende seizoen zullen
gezamenlijk m et MarTec w orden uitge
voerd, deels in Rotterdam, deels bij de T.U.
Delft; waarbij ook een intensieve samen
w erking m et het Scheepsbouwkundig Ge
zelschap 'W illiam Froude’ w o rd t nage
streefd.
Onderhandelingen zijn gaande vo or een
gezamenlijk lidmaatschap vo or alle MarTec
leden van onze Vereniging. Deze samen
w erking zal ook ten goede komen aan de
redactionele inhoud en de advertentie ac
quisitie vo or ’Schip en W e rf. In een proef
tijd van tw ee jaar zal w orden bezien hoe
g ro o t de ledenwinst en de resultaten van
deze intensievere samenwerking zullen
zijn. O o k zal getracht w orden om de vak
technische inhoud van 'Schip en W e r f te
verbeteren. D oo r het opnemen van meer
artikelen in de Engelse taal zal worden
getracht om buitenlandse lezers vo o r het
blad te interesseren, hetgeen de abonne
menten werving ten goede zal komen.

De v o o rz itte r stelt dat wanneer in 1992 de
Europese grenzen opengaan, onze Vereni
ging niet kan achterblijven om ook de
contacten m et buitenlandse verenigingen
nauwer aan te halen onder meer in het
W EM T (W est European Marine Technologyj-verband.
O o k nationaal zal worden getracht het
maritieme fro n t te verstevigen door te
streven naar nauwere samenwerking met
de Kon. Vereniging van Marine Officieren
(KVM O ) en de Stichting N T T/D e Zee en
andere instellingen op maritiem gebied.
Hij roe pt de leden op om actief te zijn om
de Vereniging levend te houden en het
bestuur op deze weg te steunen.
H et Hoofdbestuur verzoekt de leden om
u it het vermogen een bedrag van
ƒ 12.500,- te mogen gebruiken vo or de
uitreiking van prijzen vo o r de beste afstu
deerverslagen uit de maritiem-technische
opleidingen. In de afgelopen jaren werden
niet-uitgekeerde prijzen to t een bedrag
van ƒ 36.750,- w eer aan het vermogen
toegevoegd.
Een voorstel t o t verdeling van de prijzen is
in de bij lage van deze N otulen opgenomen.
H et voorstel w o rd t door de vergadering
aangenomen.
ad I I .
a. Bij de rondvraag deelt de voorzitter
mede dat de Algemeen Secretaris te ken
nen heeft gegeven zijn functie in 1989 te
willen neerleggen. H et Hoofdbestuur zal
uitzien naar een opvolger.
b. Ir. Jaeger, v o o rz itte r van MarTec, be
dankt vo or de samenwerking in 1987 en
hoopt op een goede en nog intensievere
samenwerking in 1988 en volgende jaren.
Hij feliciteert namens de leden van zijn
afdeling de heer Joustra m et zijn erelid
maatschap.
c. De heer Ir. O. R. M etzlar bedankt na
mens de vergadering het Hoofdbestuur
vo or al het w e rk dat in 1987 w erd verricht
m et name o ok door de afgetreden Voor
z itte r en de Algemeen secretaris.
Niets meer aan de orde zijnde w o rd t de
vergadering ten 12.20 uur door de Voor
z itte r gesloten.

Bijlage bij de N otulen van de Algemene Ledenvergadering 1988.
Voorstel prijzen vo o r 1988
T.U. D elft
Hogeschool Groningen
HZVS Terschelling
IH T N O Amsterdam
HTS Haarlem
A N O Rotterdam
HTS D ordrecht
K.I.M. Den Helder
HZVS Vlissingen
NVTS-prijzen Froude Jubileum
’Schip en W e rf’, beste artikel

2 prijzen
1 prijs
1 prijs
1 prijs
1 prijs
1 prijs
I prijs
1 prijs
1 prijs

a
a
a
a
a
a
a
a
a

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

.000,.000,1.000,.000,.000,1.000,1.000,1.000,1.000,-

= ƒ
=
=
=
=
=
=
=

ƒ
f
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

2.000,1.0001.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000,2.000,500,-

f 12.500,SenW 55STE IA A R G A N G NR Ij

