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VAN DE llBD:lfTIE 

Allereerst de uitslag van de tekenwedstrijd. Over de resultaten 

daarvan zijn we zeer tevreden en wij gaan hier zeker mee door. 

Wij hopen dan nog meer inzendingen te ontvang�n dan deze 

keer. Deze puzzle leende er zich toe om de inzendingen nauw

keurig in punten te waarderen. Bij voorgaande puzzles was 

dat niet altijd mogelijk. 

De Redactie zoekt nu naar een soortgelijke puzzle voor de 

niet-technische IHC-ers. Dat is niet zo eenvoudig. 

Wie van onze lezers helpt ons? Wij zoeken dus een opgave 

met vakkundig karakter voor niet-technische IHC-ers. 

Heel interessant is het artikel over scheepsvormen; het was 

echter te lang om in één nummer opgenomen te worden. 

De rest komt dus in het volgende Zeskant. U bewaart toch 

alle nummers, nietwaar?, zodat U de volgende maand ook 

nog het eerste gedeelte kunt overlezen. 

Omdat we de inzenders voor de Foto-rubriek niet langer wil

den laten wachten, hebben we ditmaal een heel stel foto's 

afgedrukt. U ziet, over belangstelling hebben wij niet te kla

gen. Wij zouden onze foto-enthousiastelingen ook foto's wil

len vragen met de in aanbouw zijnde schepen als hoofdmotief. 

Bijv. het aanbrengen van een huidplaat, een schilder aan het 

werk, de baggerbaas bij zijn telegraaf, enz. Wie lost het eerste 

schot? 

Bij het afsluiten van dit nummer bereikten ons juist berichten 

over enige belangrijke nieuwe opdrachten die we geboekt heb

ben. In het volgende nummer hopen we hierover meer te 

kunnen schrijven . 
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Uitdatj, 11,CU,1, de TEKENWEDSTRIJD 
Een woord van speciale lrnlde wordt gegeten aan de in
zendfogen van de heren Verweij (J. & K.) en J. Kar
-melk (Versclrnre), die elk met 999 punten uit de bus 
kwamen. 

De prijswinnaars worden verzocht zich in Verbinding te 
stellen met hun firma-redacteuren, aan wie zij hun wen
sen over de besteding van de prijzen ( hoek werken of 
gereedschappen) kenbaar kunnen maken. De inzendingen voor deze wedstrijd zijn thans allernaal 

bekeken: het aantal inzendingen was niet zo groot als 
bij hel vorige krui�woordraadsel. Dat i� natuurlijk wel
te begrijpen, want aan deze tekenwedstrijd konden niet 
alle l.H.C.-ers meedoen. doch alleen zij. clie technisch 
opgeleid waren. Dat neemt niet weg, dat er minder in
zendingen waren dan wij hadden gehoopt. 
Er is ons echter van verschillende kanten ter ore geko
men, dal veel gegadigden halverwege in de oplossing 
zijn blijven steken, of hun oplossing niet hebben inge
zonden. In ieder geval is het resultaat wel zo, dat de 
redactie met dit soort wedstrijden dC'nkt door te gaan. 

De beoordeling van de inzendingen 
het toekennen van punten en wel voor 

is geschied door 

a. l L/m 4 500 punten c. 10 100 punten 
b. 5 t/m 8 100 C. 11 100 
C. 9 100 d. 12 100 

Het totaal te behalen punten was dus 1000. 

Er worden lste, 2de en 3de prijzen toegekend en wel: 

lstc prijzen voor hen, die 980 tot 1000 punten behaalden, 
2rle prijzen voor hen, die 960 tot 979 punten behaalden, 
3de prijzen voor hen, die 920 tot 959 punten behaalden. 

Daar het bij deze wedstrijd mogelijk was alles wer zui· 
ver in punten uit te drukken, konden ook de inzendin
gen van a!Je werven tezamen worden vergeleken en be
hoefden dus niet de prijzen per werf toegekend te 
worden. 

De uitslagen zijn als volgt: 

lste Prijs (980--1000 pu11ten) f 10.-

J. \'erweij, Tarief-afdeling, J. & K. (999 punten)
J. Karmelk, Bankwerker. \'ersclmre (999 punten)
B. A. Zurbnrg. Plaatwerker, Ver,churc (998 p1111ten)
T. Verscveldt, i\f. bankwerker, Gusto (997 punten)
C. de Munnik, Fraizer, \"erschure (990 punten)
J. H. Kamp, Baas bankwerker, Conrad (996 punten)
H. J. T. Hendriks, Draaier, Gusto (983 punten) 

2de Pri_is (960-979 pu11te11) f 7.50 

M. H. Bolhuis, Tijdschrijver. Conrad (9n punten)
W. L. de Koning, Uzerwerker, De Klop (969 punten)
A. Nederlof. Tekenaar ( timmerm.), L.S.Z. ( 963 punten)

3de Pri_is (920-959 punten) f 5.-

H. Lampe. Hoorder, Verschure (%8 punten)
M. Ruis, J]zeradniinistra'Lie, De Klop (952 punten)

Extra Pri_is van f 5.-
De auteur van deze wedstrijd, de heer Th. v. d. Wijden 
(Verschure) stelt een persoonlljke prijs ter beschikking 
welke bij loting is toegewezen aan: 
K. Ruis, Spantenbuiger, De Klop. 
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Wjj hopen, dat het resultaat van deze wed"trijd vele 
anderen zal aanmoedigen aan de volgende wedstrijd deel 
te nemen. 

De inzenders, die geen prijs kregen, kunnen het door 
hen behaalde aantal punten vernemen bij hun fim,�
redacteuren. 
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IETS OVER SCHEEPSVORMEN N 
Wij allen. verbonden aan een scheepswerf en/of ma
chinefabriek, hebben te maken met schepen, hetzij zijde
lings, hetzij direct. 
Bij ons allen veronderstel ik min of meer belangstelling 
voor schepen, en wellicht hebben velen van U meer op 
f'en schip gelet dan personen met een ander beroep. 
Letten wij nu op schepen, dan vallen zeer veel verschil
len op in grootte, vorm en inrichting (niet bedoeld 
plaatsing van tafels en stoelen, doch rangschikking ma
chines, dekh ui zen, enz.). 
Dit ligt voor de hand, het ene schip is een slibzuiger, 
liet andere een zeesleper. 
Beperken wij ons nu alleen tot de vaartuigen die zich-

Fig. A. Hier ziet U de bakboordschroef van de Willem 
Ruys en duidelijk het verloop van de plaatlijnen volgens 
de stroomlijnen. Vandaar dat de plaatgang in het witte 
gedeelte eerst breed, dan smal en later weer breed wordt. 

zelf moeten voortbewegen, dan worden hierdoor al dade
lijk eisen gesteld aan de scheepsvom1, die sterk afhan
kelijk zijn van het beoogde doel. 
Het ene schip moet snel varen, voor het andere is dit 
onbelangrijk en wordt met een zeer matige snelheid ge
noegen genomen. 
Nu moeten wij direct vaststellen, wat is snel en wal is 
langzaam varen? 
Een klein motorbootje noemen wij snel als wij net met 
de fiets langs de rivier maar net kunnen bijhouden, dus 
15 km per uur aflegt. 
Een groot zeeschip als de "Nieuw Amsterdam", zou met 
dezelfde snelheid een langzaam schip genoemd worden. 
Vreemd niet waar, dat dezelfde snelheid dan groot en 
dan weer eens klein genoemd wordt. 
Het is duidelijk, dat de snelheid in verband gebracht 
moet worden met de grootte van het schip. 
Hiervoor neemt men in de scheepsbouwkUJ1de de lengte 
van het schip, en spreekt van de snelheidsgraad van een 
schip, waarmede bedoeld wordt de verhouding tussen de 
scheepssnelheid in zeemijlen per uur en de wortel uit 
de scheepslengte in Engelse voeten. 
J s deze verhouding groot, dan is dus de &nelheid voor 
clit schip groot voor haar afmetingen. 
Zodoende hebben practisch alle riviersleepboten een 
grotere snelheidsgraad dan de meeste zeeschepen en 
daaronder zelfs passagiersschepen van naam. 
Het is wel vanzelfsprekend dat een hoge snelheid voor 
een schip speciale eisen stelt aan dit schip en wel wordt 
een groot machinevermogen nodig. 
Door de scheepsvorm nu zo goed mogelijk te ontwerpen, 
kan men trachten het grote machinevermogen zoveel 
mogelijk te beperken. 
Men moet n.l., om het schip door het water voort te be
wegen, o.a. de volgende weerstanden overwinnen: de 
wrijvingsweerstand, veroorzaakt door het wrijven van 
het water langs de scheepslrn.id, de wervelweerstand, de 
wervels welke door de stroming van het water langs het 
schip en haar uitsteeksels ontstaan, kosten energie, de 
golfweerstand, de weerstand van de golven welke aan 
de oppervlakte ontstaan door de beweging van het schip 
door het water. . 
Verder natuurlijk windweerstand, waartoe men bij snelle 
schepen de bovenbouwen afrondt en "stroomlijnt". 
De wrijvingsweerstand is in zeer sterke mate afhankelijk 
van de aard waarin het oppervlak zich bevindt, dus bij 
een schip van de gladheid van de huid. 
Daarom zorgt men meestal, dat een schip op de snel
heidsproeftocht schoon is, dus zo kort mogelijk vóór de 

Fig. 8. Achterschip met schroefraam van scherp enkel-
schroef schip met 1 roer. 

proeftocht geverfd, omdat de aangroeiing door het lange 
stilliggen bij het afbouwen een "baard" geeft aan de 
platen, welke de weerstand enorm doet toenemen. 
Deze weerstand is voorts afhankelijk van de grootte van 
het oppervlak waarlangs het water glijdt, en verder van 
de snelheid waarmede dit geschledt. 
Een tweemaal grotere snelheid geeft een ongeveer 4 X 
grotere wrijvingsweerstand! 
De wervelweerstand en de golfweerstand worden beïn
vloed door de vorm van het schip. 
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Om over de vorm t� kunnen oordelen en van gedachten 
te wisselen. heeft men verschillende begrippen ingevoerd, 
waardoor men de vorm van overigens zeer verschillende 
schepen weer vergelijkbaar maakt. 
Een zeer belangrijk inzicht geeft de blokcoëfficient de 
ó, een scherp schip heeft een kleine ó , een vol schip 
een grote b. 
bis de verhouding tussen de inhoud onder water van 
het schip tot het blok met dezelfde lengte, breedte en 
diepgang. Dus voor een ponton met scherpe hoeken is 
Je ó gelijk aan 1. 
Tal van onderzoeken uit sleeptanks, waarin scheeps· 
modellen onderzocht worden op de beste vorm, hebben 
aangetoond dat er een wetmatig verband hestaat tussen 
de snelJ,eidsgraad en de volheidsgraad, wil men tenmin• 
ste een goede vorm nastreven. 
Een snel schip moet men niet te vol maken, en onnodig 

TE\VATERLATING "MATEBA" 

Onlangs werd de hopperzuiger "llfateba" te water ge• 
laten van de werf L. Smit & Zoon. Hiervoor waren enige 
afgevaardigden van het Ministerie van Koloniën uit 
Brussel overgekomen. Ook de Belgische Consul met 
echtgenote en hun docl1ter namen aan de plechtigheid 
deel; de naamgeving geschiedde door Mevr. Vander
Piue. 
Een zusterschip, de ,.Matadï', dat onder CO. 106 op 
dezelfde werf gebouwd wordt, zal over enige maanden 
volgen. Belangrijke artikelen over deze schepen zijn ver
schenen in de mu11mers van Maart en November 1949. 

scherp is oneconomisch. omdat dan te weinig nuttige 
lading vervoerd kan worden. 
Maar met de bepaling van de b alleen is men er niet, 
want er komt nog veel meer om de hoek kijken, waar
aan men moet voldoen, wil men een gunstige vorm ver
krijgen. 
Zo zijn nog te noemen de vormen van de lijnen. 
Het is in te denken. dat men de scheepsinhoud op zeer 
verschillende wijze kan distribueren over de lengte, met 
behoud van dezelfde .J. 
Men kan bijvoorbeeld een vet middenschip maken, en 
de einden zeer scherp, of ook de einden niet extreem 
scherp en midden niet extreem vol. 
Dit is n.l. dan eens voordelig bij deze snelheidsgraad, 
dan weer de andere verdeling voor een andere snel
heidsgraad. 
Scherpe lijnen vóór kunnen zelfs zo scherp worden dat 
de waterlijnen (lijnen evenwijdig aan de waterpas) hol 
worden, hetgeen hij grote passagiersschepen nogal eens 
voorkomt. 
Verder is van invloed voor de vorm van het achterschip 
het aantal schroeven eniof eisen gesteld worden aan 
koersbestendigheid (goed rechtuitvaren zonder veel roer 
geven voor correcties) of wel aan goede manoeuvreer· 
baarheid (draaien). 
Voor koersbestendigheid brengt men graag voor het roer 
een z.g. scheg aan, dit is een smal verticaal gedeelte. 

,. 

Dit voorkomt namelijk zijdelings wegdrijven, dit is dus 
juist ongewenst voor goed manoeuvreren, ,vaar incn juist 
een sterk weggesneden achterschip toepast. 
Natuurlijk wordt er steeds naar gestreefd om alle vorm
veranderingen en alle vormen geleidelijk te doen ver
lopen. omdat plotselinge uitsteeksels veel weerstand ver
oorzaken, in de vorm van wervels. 
Hoc meer wervels men ziet, hoe meer kracht er nodig 
is geweest om deze op Le roepen, en dus hoe meer 
weerstand het schip heeft. 
Daarom ziet men tegenwoordig stroomlijn-roeren en de 
kimkielen en landen van de platen in de richting van 
de stroming langs de huid. 
Deze stroomrichting onderzoekt men meer aan model
len, en wel zodanig, dat er op het model droppels natte 
verf worden aangebracht, welk!' bij het slepen door de 
stroming in de richting van de stroming worden uit
gesmeerd. 
Zo krijgt men dus kleine streepjes, stippellijntjes op 
het model en door hierdoor lijnen te trekken krijgt men 
de stroomlijnen in beeld. 
Plaatst men nu de landen en kimkielen volgens dezelfde 
lijn. dan ontmoeten de waterdeeltjes dus geen obstakels 
bij hun gang langs de scheepshuid. 

(Wordt vervolgd). 

Ir .C. de Groot (J. & K. Smit). 

DER BEDRIJVEN 

Evenals de vorige maal opent \'crschurc ook dit keer zijn 
firma-nieuws met een kernverslag, om dan een praatje te 
maken over een specifiek Amsterdams boek, getiteld: 
.. Ons Amsterdam·'. Een derde artikel over .. De weg der 
elcctronen" vindt een plaatsje naast .. Als het bos brandt". 
Nu de verkwikkende stralen van de voorjaarszon de 
komst van de zomer gaan melden, gaal men in A'dam een 
terugblik werpen op de resultaten van de piekheper
kings-campagne in de afgelopen winter. Het beoogde doel, 
nl. geen hogere belasting dan in 1948, werd nagenoeg 
bereikt. 
Dat de tijd niet stilstaat wordt weer beve�tigd in een 
tweetal artikeltjes gewijd aan een afscheid en een jubi
laris. 
Bij  Conrad-Stork vraagt het 40-jarig jubileum van W. S. 
Overbeek de aandacht. Over het woningprobleem werd 
daar door de Directeur van het Huisvestingsbureau een 
lning gehouden. De personeelsafd. van Conrad gaat nu 
alle hij het woningprobleem tlirect geïnteresseerden alle 
gevraagde inlichtingen verstrekken. 

Werf Gusto zegt het met een vijftal foto's hol' tie Schie
damse jongelui aan hun voetbalveld werken. 
De studieclub "Gusto" die ten doel heeft het angstvrij 
spreken in het openbaar te beoefenen. hield haar tweede 
openbare lcsavond. De leden deden hun beet en velen 
ging het goed af. 
De te Slikkerveer opgerichte hengelclub organiseerde 
een hengelwedstrijd, welke met veel enthousiasme en 
animo werd gehouden. Door dhr. N. Conijn Jr. werden 
enige prijzen beschikbaar ge�teld. 
De rnbriek: Woningnieuws telt 16 nummers, terwijl de 
muziekrubriek een waardige afsluiting vormt. 
J. & K. Smit maakt melding van een nieuwe opdracht,
nl. voor de motorboot .. Oceaan·•. een zusterschip van de
..Rode Zee" van L. Smit & co·s Inteni. Sleepdienst.
F.en kernvcrslag laat ons iets zien van wat er· zo al leeft
in de hoofden en harten van deze Kinderdijkers.
De afd. kas Ziektewet en het ondersteuning�fonds geven
€en financieel verslag.
Bij de jongste doorlichting op deze werf zijn 735 manne·



Jijke en 238 vrom, elijke per!'onen doorgelicht; 3 mannen 
werden naar het Consultatie-bureau doorgezonden. Het 
resultaat kan zonder meer als normaal worden be
,;chouwd. 
L. mil & Zoon neemt een kruiswoordpu,.zle op. Op
het nieuwe paarsysteem van de Rijks-postspaarbank
wordt de aandacht gevestigd.
Aan het 50-jarig jubileum van de portier Leen van Cel
deren wordt een heel aardig artikel gewijd. 
De Klop opent zijn artikelen-reeks met de vaste 3-maan
deijkse rubriek "Onze werkzaamheden ... In een artikel 
wordt de vraag voorgelegd of discipline een blok aan het 
heen of voordeel betekent.
�éd,égé g�,eft het lied van de dag: .,De schoonmaak ,s 
111 t land . v.d. Wiel "Bergen-Schoorl" 

IJ , 

van de maand 

,.De Oranje" 

nBotters" Bervoets (Werf Custo) ,,Waalbrug bij Nijmegen" 

,,Boerderij te Blaricwn" W. Belgraver (Versehure) 

C. v. d. Bent (Verschure) ,,Zuidhauenpoort", Zierikzee A_ Boomert (Gusto) 
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