
Nederland's grootste schip

Tanker Maasbracht vlot
Binnen twintig weken nadat de eerste kielsectie was gelegd, is op zaterdag 20 september j]. de
turbinetanker  Maasbracht bij  Verolme  Dok- en  Scheepsbouwmaatschappti te  Rozenburg, te
water geLaten. Veertigduizend ton staaL gleed moeiteloos van de hel]ing nadat mevrouw 0. M. de
Oliveira,  eclitgenote  van  de  president-directeur  van  de  Brazi]iaanse  stantsoliemaatschappii
PetroLeo  Brasileiro  (Petrobras),  de  doopfol.mule  had  uitges|)Token.  De grootste  tanker onder
Nederlandse v]ag was aan ztin element toevertrouwd.

Het  was  een  j:eestelijk  gebeuren,  daar  op  de      Holland   Bulk   Transport   echter   konden   die
Verolme-werf;  ondanks de moeilijke tijden  die       middag  even   hun   zorgen   vergeten,  want   de
Nederlandse  scheepsbouwers  en  reders  op  het       Maasbracht  is  voor  een  periode  van  vijf jaaT
ogenblik  doormcken.  De  Scheepvaanunie  en      door petrobras gecharterd.

Bi| de toto'8:

Foto  boven:  H®t Schip lS gedoopt. Grot® vol-
doening bij mevrouw De Oliveira en ir. Van der
Meer (applaudieserend).
De  hand  op  de  voorgrond  stelt  bet  8ignaal
'klinken log' ln werking.

De vijf foto's rechts tonen verschil[en-de fasen
van de bouw na 3, resp. 7,11,16 en 19 weken.
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Wie  getuige  is  geweest  van  deze  tewaterla-
ting, zal onder de  indruk zijn gekomen van
de geweldige afmetingen van het schip - meer
dan  350  meter  lang  en  meer  dan  54  meter
breed.   Ook  mevrouw  De  Oliveira,  op  het
dooppodium  aangekomen,  keek  vol  ontzag
tegen de enorme kolos op. Terwijl de laatste
stutten onder de bodem van bet schip werden
weggeramd, werd  haar verteld hoe  doop  en
tewaterlating in hun werk zouden gaan.
Dan   is   het   zover.   Mevrouw   De   Oliveira
spreekt  in  het  Engels  de  doopformule  uit,
waama zij resoluut bet koord kapt dat de fles
met  champagne  op  enige  afstand  van  het
schip houdt. De fles knalt uiteen en de cham-
pagne  vloeit bruisend  uit  over de  boeg.  Ap-
plaus, maar stijgende spanning. Zal-ie of zal-ie
niet?  E6n,  misschien  twee  seconden  later
klinkt  uit honderden  kelen  een enthousiast
'jaaa!'.  Het  schip  zet  zich  in  beweging  en

§i'i£:dritesntati:hdt:rT:tt£:£,afv'eer::rszpa°a&:Vd=orr°°dke-
enorme wrijving van de sleden in de ingevette
goten.  De  stopw.atch  wijst uit  dat  de  Maas-
bracht na 58 seconden geheel te water is. Het
gezicht van mevrouw De Oliveira straalt van
voldoening.  Gelukwensen  klinken  van  alle
kanten.  Terwijl  ee.n  plaatsetijke  harmonie-
kapel   bet   Wilhelmus   en   het   Braziliaanse
volkslied ten gehore  brengt, drijft het schip
verder  uit,  om  midden  op  de  rivier  door
sleepboten te worden opgevangen.

Record bouwtijd
Enige  tijd  later  was  bet  talrijke  gezelschap
weer  vereend  in  de  grote, in  een  bloemen-
tuin herschapen, ontvangstzanl van de werf.
Terwijl de champagne werd geserveerd, nam
ir. J. van der Meer. lid van de rand van bestuur
van   de   Rijn-Schelde-Verolme   groep,   het
woord.   Hij   dankte  de  doopster  voor  haar
charmant aandeel in de tewaterlating en wees



te water
op  de  reeds vele jaren besta-ande relatie tus-
sen  Petrobras en de  concern-werven in Bra-
zili6 en Nederland, die  al veel schepen voor
deze  gewaardeerde  opdrachtgever  mochten
bouwen. Met enige trots deelde hij nee, dat
de  Maasbracht in minder dan  20 weken, de
vakantieperiode meegerekend, werd gebouwd
en dat de oplevering eerder dan contractueel
overeengekomen,  zal  kunnen  plaatsvinden.
De werf zal haar uiterste best doen om deze
belofte gestand te  doen, omdat . . .
'De NSU is op het ogenblik voor onze werven

in Nederland de grootste klant, want wij moe-
ten nog twee  containerschepen bouwen, die
elk 2440 twintigvoets containers of een equi-
valent daarvan kunnen vervoeren.'

Vervolgens  dankend  voor de  voortreffelijke
samenwerking   met   medewe,rkers   van   het
Technisch  Advies  Bureau  der NSU  en  met
die  van  Lloyds  Register  of Shipping  en  de
Scheepvaartinspectie, zei spreker erop te  re-
kenen dat deze samenwerking zo blijft, opdat
de  werf haar belofte van vervroegde  opleve-
ring gestand zal kunnen doen.
Als herinneringsgeschenk bood hij de doop-
ster een gouden, met diamanten bezette ring
aan. Aan HBT-directeur mr. J. de Rooij over-
handigde  hij  het bij  de tewaterlating gehan-
teerde bijltje.

Nu handelen
Daama stond de heer Van der Meer nog even
stil  bij  de  moeilijkheden  die  scheepvaart en
scheepsbouw ondervinden.
Het aantal serieuze aanvragen voor schepen
is gering, zei hij. De  concurrentie, in het bij-
zonder die van Japan, is moordend. Dit kan
zo  niet  doorgaan;  we  kunnen  niet  verder
lijdelijk afwachten. Er zal nu echt gehandeld
moeten worden. De Nederlandse vloot moet
gemodemiseerd worden.

Hij  achtte bet mogelijk dat de belangen van
scheepvaart en scheepsbouw tegelijk worden
8ediend.
RSV h66ft de  outillage  en voldoende know-
how om de ontwerpen te maken van schepen
die de rederijen wensen om de concurrentie
met het buitenland aan te kunnen. De werven
zullen  dan echter daar waar het de prijs be-
treft, een veer moeten laten. RSV is daartoe
bereid, nits een dergelijke tegemoetkoming
van  tijdelijke  aard  en  binnen  aanvaardbare
proporties blijft. Het totaal van het te nemen
verlies  zal echter het bestaan  van  RSV niet
mogen  bedreigen.  Daarom  zal  een  zekere
inkrimping van de nieuwbouw-capaciteit on-
ontkoombaar zijn.
Met een toast op het welzijn van de doopster
en  op  een  duurzaam  succes  van  de  Brazili-
aanse  en  Nederlandse  relaties  van  de  werf
besloot de heer Van der Meer zijn toespraak.

Gezins|ilanning
Namens de NSU sprak Jhr. M. F. van Lennep,
vice-voorzitter van de raad van bestuur. Zijn
toespraak  ging  een  wat  ongewone  kant  op.
Hij  noemde  het  grote  stalen  casco  dat me-

vrouw  De  Oliveira  zojuist  te  water  had  ge-
laten  een  baby.   Dat  klinkt  misschien  wat
vreemd,   zei   hij,   maar   pas-tewater-gelaten
schepen  en  baby's  hebben  veel  met  elkaar
8emeen:
Aan   beider   geboorte   gaat   gezinsplanning
vooraf. De reder, die een nieuw schip wil be-
stellen,  neemt  de  rol  van  de  vader  op  zich.
Zorgvuldig  kiest  hij  een  geschikte  werf, die
de plichten en verantwoordelijkheden van de
aanstaande moeder wil aanvaarden. Wanneer
de komst van de baby nadert, zijn de ouders
en  in  het bijzonder de  moeder altijd  ietwat
nerveus. Hetzelfde ziet men bij werfdirecteu-
ren  en  reders,  vooral  wanneer  het gaat  om
de stapelloop van een schip in de grootte van
de Maasbracht. Allen zijn opgelucht als deze
operatic vlekkeloos is verlopen.

Zich speciaal tot mevrouw De Oliveira rich-
tend,  zei  de  heer Van  Lennep  dat  schepen,
evenals baby's, ook een peetmoeder hebben.
In hanr eigen taal, het  Portugees, vervolgde
hij:   'U hebt vandaag  het grootste  schip van
de Nederlandse koopvaardij te water gelaten.
Wij  zijn u zeer dankbaar dat u onze uitnodi-



ging hiertoe hebt aangenomen, temeer omdat
u hiervoor een lange reis hebt moeten maken.
Wij  hopen  dat  het  u  mogelijk  zal  zijn  een
bezoek aan uw petekind te brengen wanneer
het schip voltooid en gereed zal zijn om zijn
loopbaan  te  beginnen.  Ook  hopen  wij,  dat
de  reizen van het schip zijn eigenaars tot te-
vredenheid  zullen  stemmen.'

Over-tonnage
Om  zijn  taak  zo  goed  mogelijk  te  kunnen
verrichten, aldus de heer Van Lennep, wordt
de  Maasbracht  uitgerust  met  de  modernste
machines en apparatuur. Maaf dit alles is nog
geen waarborg voor succes. Immers, de tan-
kermarkt heeft van een emstige depressie te
lijden.  Het olieverbruik  is  aanzienlijk terug-
gelopen door de economische recessie en het
touwtrekken  om  de  OPEC-prijzen.  Er  zijn
pessimisten die voorspellen dat er tegen 1980
een  overschot van ca. 200 miljoen ton dead-
weight zal zijn. Voor de -hand liggende maat-
regelen als het slopen van overtollige tonnage
en  het  gebruik  van  tankers  voor  de  opslag
van  olie,  graan  en  chemicali6n  kunnen  bet
probleem wel verlichten maar niet oplossen.

Een  heel  wat  ambitieuzer  plan  noemde  hij
het invoeren van het systeem van 'segregated'
ballasttanks   (tanks   die   alleeh   ballastwater
mogen bevatten en geen lading). Als dit sys-
teem  algemeen  zou  worden  aanvaard,  dan
zou  het laadvermogen van  ruwe-olietankers
met  ongeveer 300/o worden verminderd, het-
geen min of meer overeenkomt met de over-
capaciteit van de tankervloot.
Ben aantrekkelijk, maar nog niet zo gemak-
kelijk te  verwezenlijken plan, aldus  spreker,
want dan zou er een internationale overeen-
komst tussen een groot aantal landen moeten
komen, waaronder ook Rusland.
Het is bekend, zei hij, dat Rusland zijn koop-
vaardijvloot  snel uitbreidt.  Deze  is nu reeds
de grootste ter wereld. De capaciteit gaat ver
uit  boven  de  eigen  behoefte.  Vandaar`. dat
Russische   schepen  emplooi  zoeken  oi)  de
handelsroutes van het Westen.  Conferentie-
tarieven  worden  ondergraven  en  tasten  de
levensvatbaarheid  van  de  Westerse  lijnvaart
aan. Een. soortgelijke situatie zou in de tank-
vaart  kunnen  ontstaan;  derhalve  zullen  de
Russen partij moeten zijn bij iedere afspraak

die  vermindering  van  de  tankertonnage  be-
Oogt.

Geboortebe|ierking
Over  de  situatie  in  de  scheepsbouwwereld
zei de beer Van Lennep nog, dat het dbidelijk
is dat de werven gedurende een aantal jaren
weinig  of geen  orders  voor  tankers  mogen
verwachten.  Naar  zijn  mening  zou  er enige
geboortebeperking , moeten   worden   toege-
past. Hij zei zich ervan bewust te zijn, dat dit
een  bittere,  moeilijk  te  slikken  pil  zou  zijn,
die veel problemen,` vooral in bet sociale vlak
zou opwerpen. Toch meende hij dat produk-
tiebeperking te verkiezen zou zijn boven een
strijd op leven en dood om de weinige orders
op de nieuwbouwmarkt.

Na  deze  pessimistische  beschouwing  zei  de
heer  Van  Lennep  tenslotte:   'Iaten  wij  niet
vergeten  dat wij  vandaag bijeen  zijn  ter ge-
legenheid van de tewaterlating van de Maas-
bracht.  Voor  ons  is  bet een gelukkig  schip,
omdat de eerste vijf jaren van haar loopbaan
verzekerd  zijn.  Verder  ben  ik  ervan  over-
tuigd dat RSV een zeer mooi schip zal afleve-
ren en dat de burgemeester van Maasbracht
(aanwezig  -  red.)  er trots  op  zal  zijn  dat  de
naam van zijn gemeente nu over de wereld-
zee6n wordt uitgedragen.'

A. F. M.

Eon vertegenwoordlger van de ondernemingsraad van              rd
de wert ontvangt van de heel Van Lennep Gen envelop,
waarvan  de  ]nr]oud  I)estemd  zal  warden  voor eon  of

.&ander8ociaaldoelvanhetRSV-per8on®el.
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Technische beschrijving
Hoofdafmetingen
Lengte  over alles
Lengte  tussen  I.I.
Breedte naar de mal
Holte  naar de  mal
Diepgang  onderkant,  kiel
Proeftochtsnelheid
Ladingscapaciteit,  incl. sloptanks
Draagvermogen

352,10 in
336,00 in

55,40 in
28,55 in
22,36 in

ca.15,5  kn.
397.758 m3

313.000 dwt
Hoofdmachine                            Verolme/General  Electric

stoomturbine
Classificatiebureau:  Lloyd's  F`egister of Shipping.

Algemene omschrijving
Enkeldekschip  zonder  campanje  en  bak  en  voorzien
van twee zijlangsschotten.
Accommodatie, machinekamer en brug op het achter-
schip.
Bemanningsaccommodatie verdeeld over vijf dekken
en  geheel  voorzien  van  airconditioning.

Turbine
E6n hoge-en 66n lagedruk turbine met dubbele reduc-
tiekast.  Type  Verolme/General  Electric  MST  14.  Max.
vermogen  36.000 apk.

Ketel
Twee hoofdketels. Type Foster Wheeler stralingsketel.
Oververhitter uitlaatdruk 68 kg/cm2. Oververhitter uit-
laattemp.  513o  C.

TLirbo-generator
Stroomvoorziening  d.in.v.  2  hoofdgeneratoren  en   1
noodgenerator  440V/60  per.  Voor  normaal  bedrijf :  1
turbo-generator   1400  kw.   Voor  stand-by:   1   turbo-
generator  1400 kw. Voor noodbedrijf:  1  dieselgedre-
ven automatisch startende generator van 900 kw.

ALitomati8ering
Machine-installatie volledig geautomatiseerd; kan ook
bediend word6n  vanaf de stuurhuislessenaar. De  ma-
chinecontrolekamer kan vanuit de machinekamer wor-
den  bediend.

De bouw van ss 'MAAS-
BRACHT', 318.000 tonnen  DW,
I.o.a. 350 meter, vordert snel.
Hier een reproductie van het
algemeen plan en twee bouw-
foto's van 24 juli.

Building ss  'MAASBF}ACHT',
318.000 tons DW,  I.o.a. 350
meters, proceeds rapidly. On
this page a reproduction of the
General Plan and two yard
photo's of July 24th.


