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BOELWERF 
N.V. T E M S E S.A. 
Tel. (03) 71.09.80 Telex 31.140 
Telegr. Boelwerf-Temse 

Zeeschepen tot 90.000 ton 
Navires de mer jusque 90.000 tonnes 
Bouwers van het motorzeilschip « ZENOBE GRAMME », het visserij-
wachtschip « GODETIA » en 4 kustmijnenvegers 

Constructeurs du ketch de recherches « ZENOBE GRAMME », du 
garde-pêche « GODETIA », et de 4 dragueurs de mines cötiers 



MTB Spica-klasse uitgerust met 
een M22-radarvuurleidingsyste6m 

M20 
SIGNAAL's 

geïntegreerde 
radar-

vuurleiding
systemen 

eisen 
weinig ruimte 

DewapensystemenvandeM20 serie 
zijn ontworpen voor gebruik aan 
boord van schepen variërend van 
motortorpedoboten tot jagers 
Een rv120 is een autonoom wapen
systeem Afhankelijk van de configu
ratie IS het mogelijk zowel lucht- als 
oppervlaktedoelen gelijktijdig met 
geschut torpedo sen/of geleide pro
jectielen te bestrijden De radome 
waarin de waarschuwings en volg
antenne volledig gestabiliseerd zijn 
opgesteld is thans bij vele marines 
een karakteristieke verschijning 

SIGNAAL radar vuurleiding- data tiandling en luchtverkeersleidingsystemen 

N.V. HOLLANDSE SIGNAALAPPARATEN, HENGELO 
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DEKOFFICIEREN 
(gebreveteerd Aspirant, Luitenant en Kapitein ter lange omvaart) 

MACHINEOFFICIEREN 
(gebreveteerd 3de, 2de en 1ste klas) 

Persoonlijk aanbieden met zeemans

boekje bij de Dienst Varend Personeel, 

Leopoiddok, 214 ANTWERPEN of tele

foneren op nr. (03) 41.14.80 app. 378 



Siemens 
rend la vie 

plus agréabie 

S A S I E M E N S N.V. 116, chaussée de Charleroi Bruxelles-6 



Drie snelle en gemakkelijke « SEALINK » verbindingen (passagiers- en carferrydiensten) tussen BELGIË 
en GROOT-BRITTANNIE 

- Gedurende het ganse jaar. tenminste 5 afvaarten per dag, in beide richtingen tussen Oostende en 
Dover. 

- Tussen Oostende en Folkestone minstens twee dagelijkse afvaarten in elke r icht ing. 

- Tijdens de zomer tot 20 afvaarten per dag, in elke richting tussen Oostende en Dover, Folkestone 
en Harwich. 

• Gunstige tarieven - Vermindering voor groepen. 

- Speciale reductiebil jetten voor reizen van korte duur (zowel voor pakketboten als voor carferries). 

Inlichtingen, kosteloze dokumentatie, enz. 
- Erkende reisagentschappen en automobielclubs. 

- Zeevaartlijnen Oostende-Dover / Folkestone / Harwich, Oostende (tel . 776.01). 
- Regie voor Marit iem Transport 

Belliardstraat 30, 1040 Brussel ( tel . 12.51.65). 

n.v. BELllli D m 
SCHEEPSHERSTELLINGEN 

Oostende 

INDUSTRIËLE WERKEN 

RDOCH s.a. 
SCHEEPSBOUW 

EN STUDIES 

Antwerpen 

n.v. I N E S - B E L G I U M 
tel. : 03 - 31.69.25 (5 lijnen) 

koningstraat 13 

antwerpen 

BELGIUM INTERNATIONAL ELECTRONIC SERVICE 
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PLUS DE 
2.000 NAVIRES 

BATTENT 
PAVILION SHELL! 

Ce pavilion rouge a coquille or 

flotte sur plus de 2.000 navires qui 

assurent Tapprovisionnement des 

quelque cent sociétés de distribu

tion Shell disséminées aux quatre 

coins du globe. Grace a elles, les 

produits Shell sont disponibles 

^ 

SHEU COMPMr SX - inXEUES 

i 

dans plus de cent mille garages 

et stations, prés de 1.500 aero

dromes et plus de 300 ports! Cette 

organisation mondiale permet a 

Shell de vous garantir une sécu-

rité d'approvisionnement et une 

rapidité de livraison sans égales. 
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SCANDIAFLEX 

AFSLUITINGEN 

DE GESPECIALISEERDE FIRMA VOOR ALLE MODERNE EN 
MOBIELE AFSLUITINGEN 

* akkordeon vouwdeuren in kunstieder, hout of aluminium 

* vouwwanden voor bad- en doucheafsiuitmg 

* zonneblinden in gelakt aluminium 

* vliegenramen In aluminium en fiberglas 

* vertikale orienteerbare stoffen gordijnen 

* orienteerbare rolluiken in aluminium 

* garagepoorten 

F F R /VA F F I I R F S Maatschappelijke Zetel, Verkoopbureel en Toonzaal : 

Juul Moretuslei 586 te Wilrijk-Antwerpen — Tel. (03) 27.78.20 

drukken is een zaak 

beter drukken is onze zaak 

drukkerij de vuurtoren 
voorhavenlaan. 37 - 8400 oostende 

tel. 059/751.32 

beheer : deirue a. + g. 

United Bonded 
Stores Dealers n.v. 

S.A. 
Oude Leeuwenrui 8, Antwerpen 1 

I 

Renouvellement des abonnements. 

Ceci est ie dernier numero de l'année 1972. Le service des abonnements vous prIe 
de verser votre cotisation pour 1973 (200 F abonnement ordinaire et 500 F pour 
les membres d'honneur) pour les prochains jours, a notre compte en banque. 

Vernieuwing abonnement. 

Dit is het laatste nummer van jaargang 1972. De abonnementendlenst zou U dank
baar zijn, indien U de bijdrage 1973 (200 F gewoon en 500 ere-abonnement) eerst
daags op een van onze rekeningen kon overschrijven. 



PURE 
KRACHT 
...gekombineerd met 'n snelle acceleratie! 

Inderdaad de G.M. Detroit Diesel tweetakt 
motoren leveren 'n maximaal vermogen tegen 
'n minimum eigengewicht. Ze zijn kompakt 
gebouwd, rationeel gekonstrueerd en dus ui
terst betrouwbaar. De motoren hebben 'n lange 
levensduur en vragen minimale onderhouds
kosten. Tel daar nog bij dat in een zelfde 
serie : de V6, V8, V12, V16, 4 en 6 cilinders-in-
lijn motoren, de meeste onderdelen onderling 
omwisselbaar zijn. Daardoor zijn de onder
delen voor Detroit Diesel motoren lager ge
prijsd. Bovendien zijn ze overal verkrijgbaar. 
Konklusie; voor 'n diesel motor van 50 tot 
3500 pk is een General Motors Diesel de beste 
keuze. 

Detroit Diesel Allison 



I boutique - 't winkeltje - la boutique 

ZEEMANSLIEDEREN 

De LP 33 T - STEREO - werd ver
vaardigd met de medewerking van : 

De Pijpers en Tamboers van de 
muziekkapel van de Zeemacht. 
Het mannenkoor St-Barbe onder de 
leiding van Wil ly Van Poucke. 
Voerzangers Antoon Carette en Jos 
Clauwaert, 

fekstarrangement A. Carette. 

Muzikale arrangementen en orkest 
Eddy Dorsen. 

Side 2 
La Danaé 
Au 31 du mois d'aoüt 
Pauvre marin 
Le grand coureur 
Les trois marins de Grolx 

CHANTS DU MARIN 

LP. 33 tours - STEREO - Avec la 
collaboration ; 
Des f i f res et tambours de la Musi-
que de la Force Navale. 
Du choeur d'hommes « St.-Barbe » 
sous la conduite de Wil ly Van 
Poucke. 
Des chanteurs Antoon Carette et 
Jos Clauwaert. 
Arrangement des paroles A. Carette. 
Arrangements musicaux et orchestre 
Eddie Dorsan. 

Side 1 
Kaplteyn Bart 
Vertrek naar Island 
Daar was een mels|e loos 
Het afscheyd 
Hat Kaperslied 

De tous les aspects du folklore maritime, ce sont les chants des marins qui représentent la forme la plus directe du 
retour au passé. 
Si les marins aujourd'hui ne chantent plus dans les mêmes circonstances qu'au temps de la marine è voi le, l is restent 
attaches a ces chants qui font partie de leurs tradit ions. Neptunus, après avoir fait parattre une cinquantaine de chansons 
anglaises. flamandes et frangaises dans ses numéros des années 1969 et 1970, et devant le succes qu'elles ont eu et 
l'tntérêt qu'elle.s ont suscité, a decide de publier un chan^onnier et d'éditer un disque. 
Pour ce dernier parmi 5 chants frangais, les plus populaires, ont été choisis. Et pour la face néerlandaise, 5 chants re-
cueil l is au Üttoral beige constitueront une contribution unique a l'enrichissement de notre patrimoine folklorlque. 

Un disque unique en Belgique pour la somme de 169,— F. 

In de verscheidenheid van maritieme folklore zijn de zeemansliederen het beste bmdrif met het verleden. 
De zeeman van vandaag zingt niet meer en zo hij het nog doet is dat niet meer in de omstandigheden van vroeger, die var 
de zeilvaart, niettemin bli jven zij toch trouw gehecht aan deze liederen die een groot aandeel hebben in hun tradit ies 
Neptunus. na in zi jn jaargangen 69 en 70 een 5D-tal Engelse, Vlaamse en Franse Zeemansliederen te hebben gepubliceerd, 
heeft besloten een liederenbundel en een langspeelplaat op de markt te brengen. 
Voor de IP werden de 5 meest populaire franse liederen uitgekozen voor het franstalig gedeelte. Voor het Nederlandstalig 
gedeelte werden het vi j f liederen van ons folklorepatrimonium 

Een in België unieke plaat ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de Zeemacht, aangeb-nlen 
aan slechts 169,— F. 

Suite au succes formidable du LP « Chants du marin », nous avons decide de publier un chansonnier 
marin. 
Ces 50 chansons, choisies parmi les meilleurs chants marin, d'une presentation agréable avec de 
nombreuses illustrations, ne coOtent que 60,— F. 

11 

Na het sukses van de langspeelplaat « Zeemansliederen » is eindelijk de lang verwachte bundel met 
f< Zeemansliederen » verschenen. 
Vijftig van de beste internationale zeemansliederen, mooi gepresenteerd, met talrijke illustraties en 
dit voor slechts 60,— F. 



la boutique - 't winkeltje - la boutique 
AGENDA DU MARIN 
Cet agenda, spécialement conqu pour qui s'intéresse 
a la mer, peut être obtenu chez Neptunus. A cöté 
d'un calendrier tres efficace, cet agenda contient des planches 
tres intéressantes. 

C'est l'Agenda du Marin pour Ie Marin I Cet agenda peut 
être obtenu moyennant un versement de 35,— F. (33 F + 
2,— F T.V.A.) a notre compte en banquSL 
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ZEEMANSAGENDA 
Dit agenda speciaal ontworpen voor iedereen die belang 
stelt in de zee, is te verkrijgen bi j Neptunus. Naast een 
uiterst eff icient kalender, bevat deze agenda diverse interes
sante platen : 

m.a.w. de agenda van de zeeman voor de zeeman. Deze 
agenda kan U vanaf heden bekomen bi j Neptunus door over
schri jving van 35,— F. f33,— F + 2,— F BTW) op onze 
bankrekening. 

ECUSSONS 
Une série d'écussons, exécutee en ceramique polychrome, par l 'artiste Ostendais Michiels, est mise en vente a la boutique 
Neptunus, au prix de 175,— F piece + 25 F frais d'expédition. Chaque écusson a été agréé par la commission héraldique 
de la Force Navale et chacun d'eux est un bi jou. Un jol i e t agréable cadeau pour les jours de féte. 

WAPENSCHILDEN 
Een reeks - praktisch van al de schepen - wapenschilden, uitgevoerd door de Oostendse kunstenaar Michiels, in keramiek 
en in vier- of v i j f kleuren, zi jn te bekomen bi j Neptunus tegen betaling van 175,— F plus 25 F verzendingskosten, leder 
wapen werd goedgekeurd door de Heraldische Kommissie Zeemacht en is stuk voor stuk een juweelt je. Een mooi en smaak
vol geschenk voor de feestdagen. 

MOMENTEEL IN STOCK EN MAGASIN 

ZEEMACHT • FORCE NAVALE, COMOPSNAV 
CO.'^yiLOGNAV, COMIENAV, NAVCOMPORTOST 
NAVCOMPORTZEB, NAVCOMPORTANT, NAV-
COMPORTNWP, KAMINA. ZENOBE GRAMME, 
GODETIA, ZINNIA, MECHELEN, VAN HAVER 
BEKE. DUFOUR, DE BROUWER, BREYDEL, ARTE. 
VELDE, TRUFFAUT, BOVESSE, SPA, STAVELOT, 
HEIST, ROCHEFORT, KNOKKE, NIEUWPOORT 
KOKSYDE, VERVIERS, VEURNE, TURNHOUT 
TONGEREN, MERKSEM, OUDENAARDE, HERSTAL, 
VISE, OUGREE, DINANT. 12 
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ZELFKLEVER 

Prachtige zelfl<lever, in goud, 

zwart, rood en wit, met het groot 

wapen van de Zeemacht. Voor 

op uw wagen, uw tas, valies enz. 

Werl<elijk formaat 8 X 9 cm. 

Nu verkrijgbaar bij Neptunus 

voor slechts 10,— F + 4,5 port-

kosten. 

HOE BESTELLEN 

Enkel door overschrijving / storting op 
postrekening 146270 van de Kredietbank 
Oostende, voor rekening 473-6090311-30 van 
Neptunus. 

AUTO-COLLANT 
Merveilleuse vignette, en or, 
noir, rouge et blanc, avec les 
grandes armoiries de la F.N. 
Pour votre voiture, votre sac, 
votre valise, etc. 
Format reel 8 X 9 cm. 

Maintenant en vents chez Neptu
nus pour seulement 10,— F + 
4,5 de port. 

COVilVJANDE - PAVEMENT 

Le payement se fait uniquement par 
virement / versement au CCP. 146270 de 
la Kredietbank Ostende pour compte 
473-6090311-30 de Neptunus. 

Laat uw jaargang Neptunus inbinden. Luxueu
se simili-leder met goud opdruk. 200,— F, 
B.T.W. inbegrepen. 

Faites relier votre série de Neptunus, avec 
une luxueuse couverture en simili cuirdont 
les titres sont dorés a l'or f in. Prix de la 
réiiure 200,— F, TV.A. comprise. 

V i s 45 6 
13 
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Voici le dernier numero de 1972 dans lequel il convient que vous trouviez le bilan de l'année écoulée tout 
comme il convient d'aborder les projets d'avenir. 
Pour ce qui est du bilan, force nous est d'avouer que Neptunus a reculé de 138 abonnements par rapport 
a l'année 1971 et ce malgré les efforts du Conseil et de la redaction. 
Ouelques difficultés d'ordre inférieur propres a la Force Navale en sont pour une part la cause et devront 
être surmontées et une nouvelle action de prospection va être menée afin de trouver a la revue une plus 
grande audience. II me semble pourtant que Neptunus n'est pas mal coté tant par les lecteurs que par la 
Marine, on peut done espérer un redressement pour l'an prochain. 
J'en profiterai pour faire un appel discret a tous nos lecteurs pour qu'ils ne reportent pas a demain, (ou 
au mois d'octobre) le paiement de leur abonnement, cela nous facilite tellement la vie et les comptes du 
trésorier. Par centre les ventes de la boutique ont connu durant la période des fêtes de fin d'année un ni
veau encore jamais atteint. Nous allons done nous atteler a développer ce secteur de nos activités de ma
niere a offir a nos membres, lecteurs et clients, plus de choix, de meilleurs prix et des articles inédits ou 
introuvables ailleurs. Le système de vente annoncé par un dépliant montrant les collections d'objets disponi-
bles a été a la base de ce succes, nous avertirons done nos lecteurs de cette maniere la prochaine fois 
également. 
En ce qui concerne la revue, nous pensons la mettre cette année sous le signe de nos gloires maritlmes 
du passé. Pourquol ? Eh bien parce que l'on pourrait commémorer cette année par exemple le 250eme anni-
versaire de la fondation de la Cie des Indes ou Compagnie d'Ostende (1723). S'il est bien un exemple typi-
que de l'énergie des Belges et de l'incroyable volonté des marins de ce pays c'est bien celui-la, rien que 
cela vaut qu'on en parle. Pourquoi ne pas commémorer aussi le 350eme anniversaire de la fondation de 
l'aumonerie auprès des flottes de Flandre (la Missie Navalis) (1623) qui fournit a la marine, sous les archi-
ducs Albert et Isabelle, des hommes qui secouraient et remontaient le courage des marins, au cours de ces 
guerres incessantes qu'ils eurent a soutenir contre les ennemis de la Religion, de la légalité, de notre fide-
lité a nos souverains legitimes. Pourquoi ne pas aussi évoquer la flotte de Flandre des Dues de Bourgogne 
assemblee a Vere ou a Sluis en 1423, il y a 450 ans ? 
Oui, pourquoi pas ? Cela, sous forme d'histoires, et les histoires de marins sont toujours de belles histoi-
res, surtout si elles sont vraies et qu'elles se rapportent a des gens de chez nous, a des faits qui se sont 
passés chez nous. 
Ce programme ne signifie nullement que nous donnerons moins de place a l'actualité maritime et navale 
et a nos chroniques, au contraire, car nous comptons sur un meilleur apport de nos correspondants parti-
culiers. Nous arrêterons a ce numero aussi, et ce avec les remerciements les meilleurs a l'auteur, l'histoire 
des sous-marins : le Lieutenant de Vaisseau Barbieux en effet se trouve devant un tel monceau de docu
ments a consultor sur la période de la dernière guerre qu'il ne peut poursuivre la parution de ses articles, 
sans un examen des plus sérieux de ces elements sous peine de ne faire paraitre qu'approximations et redi-
tes peu conformes a l'honnêteté et au gout de la revue. Nous lui souhaitons bon élagage et a bientöt sur
tout. Nous saluons aussi la fin de la parution de la tres belle étude du Capitaine LEGEIN, capitaine au long 
cours, pilote de l'Etat de son métier, sur l'histoire et le fonctionnement du Pilotage beige et nous lui disons 
notre admiration pour la clarté et l'objectivité avec lesquelles il a mené cette étude qui a su nous captiver 
de bout en bout. 
On nous annonce du cöté de Mr Verleyen la découverte de Belges dans l'Aéro-navale frangaise en 1914-18! 
Cela nous promet une suite alléchante a « 50 Après ». 
Tout ce qui peut être dit de nos marins et de leur métier, de ceux d'hier et de ceux d'aujourd'hui est de 
toute première importance. Car si le Beige ne salt pas ce qu'il a fait autrefois sur mer c'est qu'on ne le 
lui a pas dit. C'est qu'on ne l'a pas Informé comme on dit dans le jargon d'aujourd'hui. Alors comment 
s'étonner s'il ne se sent pas « motive » ? 
Parlons en done, informons les gens, avec sérieux, avec competence, tel est le but que nous nous sommes 
donnés, non pour notre renom, mals pour le bien de la Marine et de notre pays. 

J.C.L. 14 



Ziehier dan het laatste nummer van de jaargang 1972 in hetwelke U een overzicht vindt van het voorbije jaar, 
alsook onze toekomstplannen. Vooreerst moet het ons van het hart dat onze boekhouding het jaar moest 
afsluiten met een honderdtal minder abonnementen dan het jaar 1971, en dit niettegenstaande het groot aan
tal inspanningen die de raad van beheer zich getroost heeft. 
Enkele interne problemen eigen aan onze zeemacht waren onder andere hiervan de oorzaak. Een nieuwe aan
wervingscampagne dient dan ook op touw gezet teneinde onze lezerskring te vergroten. 
Ons tijdschrift Neptunus geniet echter een goede faam in alle middens. We hopen dus dit jaar nog eengroter 
aantal lezers te kunnen bereiken. 
Ik neem tevens de gelegenheid te baat om onze lezers aan te sporen zo vroeg mogelijk hun bijdrage te 
betalen (en niet te wachten tot oktober). Dit zal ons heel wat administratief werk en herinneringsbrieven be
sparen. 
Ons winkeltje draaide op volle toeren tijdens de voorbije feesten en boekte werkelijk een enorm succes. 
Dit jaar zullen we ons nog meer inspannen om onze lezers een zo groot mogelijke keuze aan te bieden van 
artikelen en voorwerpen die niet in de handel te verkrijgen zijn, en dit tegen zeer lage prijzen. 
Het vouwblad met de beschikbare geschenken kende een grote bijval. In de toekomst zullen onze lezers 
steeds op de hoogte gehouden worden door nieuwe gelijkaardige folders. Wat het tijdschrift betreft, denken 
we dit jaar te stellen in het teken van ons maritieme verleden. Bij wijze van voorbeeld kunnen we U aan
halen dat het dit jaar 250 jaar geleden is dat de Keizerlijke Indische Compagnie, beter bekend als de Oostend-
se Compagnie, gesticht werd (1723). 
Dit is wel een van de meest typische voorbeelden van de wilskracht en de energie van onze zeelui. 
Waarom ook niet de 350e verjaardag herdenken van de stichting van de aalmoezeniersdienst bij de Vloot van 
Vlaanderen? (Missio Navalis 1623), die aan de marine tijdens het bewind van de Groothertogen Albert en 
Isabella, mannen bezorgde, die hulp en moed schonken aan de zeelui gedurende de talrijke godsdienst
oorlogen, de oorlogen voor gelijkheid en deze die de trouw aan onze vorsten aantoonden. 
Waarom ook niet eens de vloot van Vlaanderen voor de geest roepen ? De hertogen van Bourgogne die te 
Vere of te Sluis gevestigd waren in het jaar 1423 - nu dus 450 jaar geleden. 
Ja, waarom niet ? Dit alles onder vorm van « Geschiedenis ». 
De verhalen over zeelieden, zijn altijd spannende gebeurtenissen, vooral als ze authentiek en onvervalst zijn 
en zich afgespeeld hebben door de mensen van ons land. 
Dit groots programma dat we van plan zijn uit te voeren zou zeker onze kronieken over het hedendaagse 
maritiem verkeer niet in het gedrang brengen, integendeel, want we verwachten, op dit gebied, voor dit jaar 
nog een grotere medewerking van onze correspondenten. 
In dit nummer eindigen we voorlopig met de geschiedenis van de onderzeeboten en wensen daarbij Luite
nant ter Zee Barbieux speciaal te danken voor zijn welwillende medewerking. 
Heden ziet deze medewerker zich genoodzaakt, alvorens de Me wereldoorlog aan te snijden, vooreerst een 
grondige studie te maken over al het historisch materiaal, zodoende dat onze lezers zich een juist beeld 
en klare cijfers zullen vormen over die periode. 
We wensen hem een goede studie en hopen hem weldra terug te vinden met zijn uitstekende artikels. Onze 
dank gaat tevens naar Kapitein Legein, Kapitein ter lange omvaart en staatszeeloods, voor zijn zeer geslaag
de artikels over de werking van het loodswezen. 
Van onze medewerker de Heer Verleysen, ontvingen we een bijdrage van de Belgen in de aero-maritieme 
oorlog 1914-18. Dat belooft ons een boeiende periode in de «50 ans après ». 
Alles wat over onze marine in het verleden en In de toekomst kan gezegd worden strekt tot eer en roem 
van ons land en indien de Belg niet weet wat zijn voorouders op zee gedaan hebben, dan is het omdat hij 
hierover nooit ingelicht werd. Het is dan ook niet te verwonderen dat hij zich naar het maritiem verleden 
niet aangetrokken voelt. 
Laten we er meer over spreken, en lichten we ons volk beter in, ernstig en met kennis van zaken. Dat is het 
doel dat we ons voor ogen moeten stellen. Dit niet alleen om achteraf onze verdiensten te kunnen aantonen, 

l 3 maar om het welzijn van onze marine en ons land ten goede te komen. 



P1I?ST OfiTflnjED iHTBHIOn VlHOl OF THH JBYSTEIJIOUS HOüUAftD TOÜP! 

V. LA LUTTE LSM DE 1914 A 1918 

Au debut de la guerre, cheque nation croyait en l'efficaclté de ses sous-marins contre I'en-
nemi, mais semblait ignorer le danger que courait sa propre marine de par I'existence de 
sous-marins chez l'adversaire. Ainsi, les moyens de lutte contre les sous-marins étaient 
peu élaborés ; on avait uniquement imagine i'emploi de filets pare-torpilles pour IP- navi-
res au mouillage, le combat d'artillerie avec le submersible en surface et leperonnage con
tre le sous-marin a demi-immergé ou a immersion périscopique. 
De 1914 a 1916, de nombreuses « parades » offensives et defensives furent essayées ; elles 
eurent quelque peu de rendement grace au sang-froid et a la hargne des marins pêcheurs, 
de la marine marchande et de guerre qui mjrent tout leur cceur jusqu'au sacrifice supreme 
afin de détruire un par un les maudits requins d'acier. 
Ce ne fut qu'en décembre 1916 que fut créée une section de defense contre les sous-
marins a l'Amirauté britannique ; elle étudia et développa systématiquement des moyens de 
defense et d'attaque contre les « B-Boten ». 

LES BATEAUX PIECES 
Appelés aussi « Decoy-ships » ou « Q-ships », furent le premier moyen offensif utilise. 
Dès Ie 29 Nov 1914, Ie vapeur <• VITTORIA » armé et camouflé entreprit des patrouilles, 
maïs il fut désarmé en janvier 1915 sans jamais avoir rencontre de sous-marins. 
La première victime sera rU-36, coulé le 24 juillet 1915 par le « PRINCE CHARLES » (373 T), 
caboteur déguisé en un paisible charbonnier. 
Comme les résultats se faisaient attendre, un autre piège fut essayé, dès le mois de mai 
1915. II s'agissait de faire remorquer un sous-marin par un chalutier ; dès que le chalutier 
voyait un submersible ennemi, il le signalait par telephone au sous-marin ainsi remorqué 
en immersion. Ce dernier larguait la remorqué et le cable du telephone pour attaquer l'ad
versaire a la torpille. Le 23 juin et le 20 juillet 1915, les U-40 et LI-23 furent coulés par ce 
moyen. 16 



Le « HOLLAND VII •> 1898. 

Toutes sortes de batiments furent utilises : des chalutiers, des caboteurs, des vapeurs et 
même des voiliers. lis étaient largement pourvus d'artillerie et rendus plus ou moins in-
submersibles On estime que 12 U-Boten furent coulés par ces navires de 1915 a 1917. Ms 
ne furent efficaces que durant la guerre sous-marine avec restrictions puisqu'alors les sub-
mersibles étaient obliges de faire surface pour respecter les ordres regus. 

Le plus célèbre d'entre eux est le « BARALON ». Comme un nombre impressionnant de 
navires de commerce étaient coulés dans la zone Sud de l'lrlande et l'ouest de l'entrée de 
la Manche, le «BARALON» (4 192 T) y patrouillait camouflé en vapeur de charge américain ; 
les couleurs américaines ainsi que les fausses superstructures étaient prêtes a être ren
trees dès que commencerait le combat; le pavilion de la Royal Navy serait alors hissé 
en tête de mat. 

Le 19 aoüt 1915, vers 15 h 00, un message de détresse est regu du « NICOSIAN » II était 
en vue du « BARALONG » et celui-ci changea aussitöt sa route peur rejoindre sans trop se 
presser le vapeur en difficulté. A 7 milles de distance, le Commandant du bateau piège 
apergoit le sous-marin poursuivant le vapeur tout en le canonnant. L'équipage commengait 
déja l'évacuation et bien vite les embarcations s'éloignèrent du vapeur. A un moment le 
sous-marin, rU-27, armé de 2 canons de 22 livres disparut derrière sa victime Le « BARA
LONG » manoeuvra alors pour faire une route parallèie au cap du « NICOSIAN » et passer 
sur son avant comme pour aller recueillir l'équipage. II rentra les couleurs américaines, 
hissa le pavilion de la Royal Navy, découvrit ses canons et les pointes vers l'avant du 
vapeur, prêts a tirer dès l'apparition du sous-marin ; celui-ci fut tellement surpris par le 
feu nourri des 12 livres et fusils tirant a 550 m qu'il ne peut réagir. Le kiosque sauta déchiré 
par une explosion, le personnel sur le pont se jeta a la mer et une minute plus tard, rU-27 
coulait emportant la plus grande partie de son equipage Le même navire, rebaptisé 
« WYANDRA » intercepté par rU-41, le 24 septembre 1915 le coula après avoir rusé au 

17 maximum pour être suffisamment prés du sous-marin (450 m) et ainsi renversé les röles. 



LES FILETS ET LES MINES 
Pour interdire Ie passage du Pas-de-Calais alnsi que l'usage de certains chenaux par les 
sous-marins allemands, les allies mouillèrent dès 1914, des filets dérivants. lis étaient équi
pes de flotteurs et fabriqués en panneaux détachables de telle fagon qu'un sous-marin en
trant dans Ie filet devait emmener un morceau de celui-ci. Ces filets étaient surveillés par 
des « drifters », yachts ou chalutiers armés qui se laissaient dériver avec Ie filet et de-
vaient être prêts a suivre Ie sous-marin et l'attaquer soit au canon s'il faisait surface, soit 
a la « torpille » s'il continuait sa route. La •• torpille » était une sorte de mine remorquée 
dont la mise a feu était commandée électriquement du bord. 
En 1915, deux des U-Boten furent coulés par ce moyen dans Ie Pas-de-Calais qui était sur-
veillé par 132 navires. 
Mals cela n'empêchait par les sous-marins de passer normalement. Aussi dès 1916, mouilla-
t-on des filets truffés de mines et cela jusqu'a 24 m d'immersion ; Ie sous-marin devait 
aussi emporter une section du filet qui a une Vitesse donnée se rabattait sur Ie submersi
ble en y collant les mines qui explosaient au contact. On estime a 4, Ie nombre de sous-
marins détruits par ces filets mines. 
Entretemps, les allies cherchaient a mettre au point des mines anti-sous-marines. Depuis Ie 
début de la guerre et jusqu'en septembre 1917, 21.000 mines avaient été mouillées dans 
la Bale allemande (Helgoland-Elbe) et 7.400 Ie long des cötes britanniques, mals elles sem-
blaient peu efficaces. 
Dès que la nouvelle mine a antennes longues fut mise au pomt, on en mouilla 1.500 en 
octobre 1917. Un barrage de 4.000 mines en dix rangs étages fut mis en place dans Ie 
Pas-de-Calais en décembre 1917 et l'on mouilla 3.000 mines par mois au cours de l'année 
1918. 
Les submersibles allemands renoncèrent alors a l'utilisation du Pas-de-Calais et les bases 
de Brugge-Zeebrugge et Oostende perdirent beaucoup de leur intérêt. Les sous-marms de-
vant opérer dans l'Atlantique Est et dans la Manche étaient obliges de faire Ie tour par Ie 
nord des lies Britanniques. 
On imagina aussi de barrer la sortie nord de la mer du Nord sur une distance de 250 milles 
avec des profondeurs de 274 metres. Un premier calcul montra qu'il fallait 400.000 mines 
et uniquement 100.000 si l'on utilisait des mines a antennes en barrage étage jusqu'a 240 
pieds. 
Mais Ie mouillage posa beaucoup de probièmes et selon les sections du barrage 4 % a 
19 % des mines explosèrent lors de leur mise a l'eau. Finalement 70.263 mines furent con-
sidérées comme mises en place. Le barrage avait une profondeur de 20 milles avec des 
mines ayant des antennes de 35 et 70 pieds. 
Après la guerre, on constata que 43 % des mines étaient encore en place et plus d'un 
commandant de U-Boot raconte qu'en passant au travers du barrage il entendait des séries 
de mines exploser spontanément. 

Un chalutier anglais tend un collet pour sous-marins : La pluie de grenades sur l'ennemi invisible, 
un f'let truffé de mines. 
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Les Allies pensent que 6 a 8 sous-marins y ont été perdus tandis que les Allemands ramè-
nent ce chiffre entre 2 et 4. On imagina aussi de barrer les Dardanelles, le détroit de 
Gibraltar at le canal d'Otrante Saul ce dernlar barrage fut an partie realise et causa la 
parte de rUB-87. 
Pendant toute la guerre, environ 41 sous-marins allemands furant détruits par las mines. 

AERONEFS 
Au debut de la guerre, les aéronefs étaient trop légers et trop fraglles, lis avaient peu 
d'autonomia et ne pouvaient pas emmaner de lourdas charges, lis furant done chargés de 
la surveillance des eaux cótières et attaquaient a la mitrailleuse las sous-marins en sur
face ; ceux-ci n'avaient aucune difficuité pour leur échapper ou pour las abattre. 
Dés 1917, les hydravions étaient plus élaborés et ils permcttaient par leurs informations 
d'anvoyer des batimants de surface a I'attaque ou de détourner les navires de la marine 
marchande. 
A la fin da l'année, ces fragiles hydravions furent remplacés par des avions armés de bom-
bas ; ils attaquèrent ainsi les sous-marins en surface ou a faible immersion et les bases 
des sous-marins. 
Dix U-Botan furent détruits par les aéronefs au cours de la guerre. 

LES SOUS-MARINS 
Dés l'été 1915, la Royal Navy utilise ses sous-marins comme chasseurs de U-Boot. lis 
étaient de radoutables adversairas car ils sa tenaient tranquilles pendant la journée alors 
que les submersibles allemands faisaient leurs attaques, ils mtarvanaiant la nuit lorsqua 
les U-Boot naviguaient en surface pour racharger leurs batteries ; ils étaient alors tres 
bruyants at souvent dans l'impossibilité de replonger. 

19 Les submersibles anglais détruisirant 19 U-Botan. 



LES BATIMENTS DE SURFACE 

II y avait un manque de navires specialises dans la chasse aux sous-marins, aussi fut-on 
oblige d'utiliser de vieux destroyers, des yachts, des chalutiers tous trop lents. 
Dès 1915, commenga la construction de patrouilleurs et de destroyers. En 1916, on en con-
struisit 96, en 1917, 69 et l'on commanda aux USA 500 •< chasers » ou •• Sub-chasers » de 
26 m de long, mais ces navires étaient trop petits pour l'Atlantique Nord, et, en juin 1917, 
arrivèrent les 36 premiers chasseurs USN de 37 m de long. 
L'armement ASM de ces batiments évolua au cours de la guerre. 

ECOUTE SOUS-MARINE 

Au début de la guerre, les sous-marins détectés a la vue se dérobaient en plongeant et ne 
réapparaissaient plus en surface tant qu'il y avait du danger pour eux ; ils en profitaient 
pour s'éloigner a Vitesse lente. 
On dota alors des batiments d'hydrophones. Ceux-ci permettaient a I'oreille de remplacer 
rceil devenu inutile pour un sous-marin en immersion en écoutant les bruits divers émis 
par Ie submersible (hélice, moteurs, pompe) et avoir une idéé de la direction d'oü venaient 
ces bruits afin d'attaquer. Les batiments de surface étaient obliges de s'arrêter pour pou-
voir écouter. Ce ne fut qu'en 1917, que ('indication de la direction d'origine du bruit fut 
obtenue avec plus ou moins de précision et en 1918 que Ie personnel parvint a être suffi-
samment entrainé. 
On utilisait alors 3 batiments en formation triangulaire qui stoppaient pour écouter. Après 
avoir «plotte» (a zone oü se trouvait Ie sous-marin, ils se déplagaient, s'arrêtaient et écou-
taient a nouveau. Les hydrophones américains portaient les noms de « tube K » (detection 
a grande distance avec un relèvement imprécis) et « tube C » (detection a courte distance 
et plus précis en direction). 
Lorsque Ie sous-marin était bien localise, les navires passaient a l'attaque. 

NICOSIAI 
IJ-27coiilé 
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5 
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4 A barre i " babonl t ou le " 

imène Ie canot 
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Dès 1917, on installa aussi en Grande-Bretagne des stations d'écoute a terre reliées par 
cable a un hydrophone accroché a une bouée en mer. II y avait déja 12 stations opération-
nelles fin 1917. Dès qu'un bruit de sous-marin était percu, on envoyait un groupe de chasse 
sur la zone. 

GRENADES SOUS-MARINES 
En 1915, on utilisait une grenade de 54 kg d'explosif et les navires chasseurs de sous-
marin en avaient 4 a bord ; elles étaient tres peu efficaces et en nombre insuffisant que 
pour être prises au sérieux par les U-Boten. 
En 1917, vint s'ajouter une deuxième « Depth charge » avec 136 kg d'explosif ; elle était 
mortelle pour Ie sous-marin se trouvant dans un rayon de neuf metres, elle causait quelques 
avaries a 15 m et avait un effet moral certain sur l'équipage du submersible se trouvant a 
moins de 50 metres. 
Dès 1918, les destroyers regurent entre 30 et 40 grenades a bord. Mals pour les lancer, 
lis étaient toujours obliges de passer sur Ie sous-marin sans jamais connaïtre avec précision 
la position exacte de celui-ci. 

LANCE-GRENADES-MORTIERS 
Afin de remédier au manque de localisation precise du sous-marin, on chercha un moyen 
de couvrir une zone plus large en lancant instantanément plusieurs grenades dans diffé-
rentes directions. 
Les lances-grenades furent mis au point en 1917 ; on commenga a les installer a bord dès 
Ie mois de juillet, et, fin 1917, 238 navires étaient déja équipes, lis pouvaient lancer des 
gerbes de 4 ou 5 grenades a une distance variant de 50 a 100 m du navire. 
Cet armement fut complete plus tard par des mortiers tirant de 1100 a 1400 m des pro
jectiles de 40 kg d'explosifs sur les éclats desquels on comptait fortement pour endomma-
ger les ballasts. 

ARMEMENT DES NAVIRES DE COMMERCE 
Peu après l'entrée en guerre, des sous-marins allemands contre Ie commerce, les Anglais 
commencèrent a armer la flotte marchande de canons. Ceux-ci devaient leur permettre de 
tenir Ie submersible ennemi a bonne distance et aussi de pouvoir prendre la fuite ; cer
tains commandants passèrent même a I'attaque. A la fin de 1916, 1420 batiments étaient 
déja armés ; en 1917 ; on en comptait 2.987 de plus et a l'été de 1918, 90 % de la flotte 
alliée étaient pourvues d'artillerie. 
Dès 1917, on ajouta les appareils OTTER ou paravanes qui étaient des cables fixes de che
que cöté de l'étrave des navires pour écarter les mines a orins et au mieux pour couper 

21 les orins et détruire aussitöt les mines dérivant en surface. 
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CONVOIS 
Malgré tous les moyens mis en (Euvre, les pertes du printemps 1917, furent catastrophi-
ques. 
Les Etats-Majors pensèrent alors a réutiliser Ie système des convois qui avait déja fait 
ses preuves dans quelques cas particuliers (escorte des navires charbonniers entre la Fran
ce et la Grande-Bretagne, et protection du trafic entre la Norvège et les iles Britanniques). 
On commenga par une escorte réduite jusqua 400 milles au large malgré la reticence de 
la marine marchande qui n'y voyait qu'une perte de temps. Aussi Ie 20 mai 1917, un convoi 
venant de Gibraltar arriva sain et sauf on Angleterre L'Amirauté accepta Ie principo Ie 
21 mai 1917. Les navires de commerce sont groupéa en 2 categories selon leur vitesse ; 
la surface occupée par les navires a l'aspect d'un rectangle escorte par 5 ou 6 chasseurs ; 
ce seront des chalutiers et yachts armés pour les convois lents et des destroyers pour 
les rapides. 
Souvent on laissera un navire attardé, un •• 0-ship » comme piège pour Ie sous-marin a 
l'affüt. 
II était difficile au submersible d'attaquer de jour, mais il réussissait encore la nuit, car 
dès la première explosion, la discipline du convoi n'était plus respectée, et celle-la se 
transformant en un « sauve-qui-peut » generalise faisait perdre toute sa valeur au convoi. 
Dès l'été 1917, l'Amirauté crée une « Inspection des convois » et prond la direction géné
rale des operations en créant 2 flottes d'escortes spéciales : au large de vieux navires de 
guerre et de 300 a 400 milles, des destroyers, trauwlers, sous-marins et des ballons diri-
geables. 
Bien que de nombreux navires quittassent les convois, les pertes des navires escortes fu
rent réduites a 1/4, puis a 1/10 de celles des marchands non-escortés. 
II est certain que cela est dü au fait que beaucoup de navires avaient un port de destina
tion différent de celui d'arrivée ou de depart des convois, et que les sous-marins travail-
lèrent plus particulièrement sur ces routes insuffisamment gardées. 
CONSTRUCTION NAVALE 

Les chantiers navals anglais se consacrèrent en 1914 et 1915 a la construction de navires 
de guerre et a la reparation des navires de commerce quand la situation devint critique, 
la Grande-Bretagne commanda des navires aux USA et ce nc fut qu'en avril 1918, que la 
construction neuve dépassa la destruction. (La construction dun navire de 10.000 T deman-
dait alors 3 mois). 

TABLEAU DE LA « CONSTRUCTION » 

1913 
1914 
1915 

UK 
1.930.000 T 
1.630.000 

650.000 

US 
230.000 T 
160.000 
160.000 

Autres pays 
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1916 600.000 380.000 
1917 1.160.000 820.000 
1918 1.340.000 2.600.000 

De plus, avaient été réquisitionnés : 
730.000 T de navires allemands-autrichiens 
526.000 T de navires hollandais 
953.000 T de navires neutres 

CONCLUSIONS 

Par tous ces moyens mis en oeuvre, et d'autres attaques comme celle de Zeebrugge Ie 22 
et 23 avril 1918, d'Ostende, Ie 10 et 11 mai 1918 (sous-marins ne pouvant sortir ou rentrer 
qu'a marée haute), les Allies parvinrent a juguler la menace et a vaincre les sous-marins 
allemEinds. 

Sur les 343 mis en service, 178 furent coulés en operations par: 
Mines 41 
Grenadage 34 
Abordage 23 
Artillerie 20 
Sous-marin 19 
Bateaux pièges 13 
Filets 6 
Bombes aériennes 4 
Accidents 9 
Inconnus 9 

178 

Auxquels il faut ajouter 19 autres, détruits aux chantiers de reparation ou sabordés. 
La perte des equipages expérimentés se fit nettement sentlr vers la fin de la guerre et l'on 
peut dire que l'échec final de l'emploi du sous-marin comme arme, est Ie résultat de cau
ses multiples qu'il était tres difficile d'analyser, tant était complexe la situation tant du 
cóté allemand quant a la maniere de les utlliser et improvisées du cóté allié les contre-
mesures. 
On peut ainsi comprendre pourquoi une guerre du même genre fut de nouveau entreprise 
vingt ans plus tard. 

^ 

ADDENDUM 
Suite a une erreur technique nous avons omis Ie tableau « Repartition des destructions par groupe de sous-
marins d'après Michelsen ». Le lecteur attentif aura pu s'en apercevoir a Ia page 25 du no. 5, 

Repartition des destructions par groupe de sous-marins d'après MICHELSEN. 

Groupe 

Mer du Nord 
Flandres 
Méditerranée 
Baltique 
Indivis 

Nombre de 
navires 

2.364 
1.590 
1.409 

19 
326 

6.520 

Tonnage 
en Tx bruts 

5.154.605 
2.054.249 
3.286.462 

11.626 
511.923 

12.243.090 

» 
800.000 



Zonder alarmerend te zijn stelt zich de vraag, in ons land ook, van de watervoorziening in 
de toekomst. 
Inderdaad neemt het waterverbruik steeds toe en zal steeds stijgen met de evolutie van 
de industrialisatie en het verhogen van de levensstandaard. Van enkele liters per inwoner 
per dag is het verbruik naar 100 l/mwoner-dag overgegaan m een heel lange periode, en 
kort na de tweede wereldoorlog nam de hoeveelheid formidabel toe om nu al, in grote ste
den zoals Brussel 150 l/dag te bekomen en de cijfers die ons uit de Verenigde Staten ko
men spreken over 200 en zelfs 300 l/dag/inwoner. Op dit ogenblik ook stellen wij treurig 
vast dat de kwaliteit van het water die ter onzer beschikking staat zowel voor drinkwater 
als voor industriële- of landbouwwater steeds afneemt. 
Het fenomeen dat wij vandaag « pollutie » noemen is overal aanwezig zowel in binnen-
waters als in zeewaters. 
Wie zou nog durven water uit onze waterlopen doodgewoon drinken ? 
Welke industrie kan nog water rechtstreeks, zonder behandeling gebruiken ? 
Het was nochtans het geval voor de meeste vóór 1914-1918 en een mooi voorbeeld is de 
Boven-Samber. 
Laten wij maar niet geloven dat ons grondwater voor eeuwig zonder gepaste maatregelen, 
beschut zal zijn en zal blijven tegen bezoedeling. Gevallen zijn al heden ten dage te vermel
den en overexploitatie van grondwaterlagen kunnen deze versnellen zoals het U hierna ver
teld wordt. Laten wij ons eens inbeelden dat wij, de landbouw en de industrie morgen over 
slechts een paar liters de beschikking zouden hebben ? Water van gepaste kwaliteit is een 
onontbeerlijke grondstof geworden voor het leven 
We moeten durven het probleem van de watervoorziening voor ogen nemen en trachten 
oplossingen te zoeken voor de toekomst, dit niet vooral op gebied van de hoeveelheden en 
reserves maar wel op gebied van de kwaliteit van het water. 

Ir. I. VAN VAERENBERGH, 
Matroos-universitair, ir. in de 
milieusanering. Hoofd onder
zoeksprogramma «Kwetsbaarheid 
van grondwater» en adjunkt aan 
de Operationele direktie R - D 
programma Leefmilieu bij het 
ICWB. 
Inleiding door CPC RENSON, 
Operationeel Direkteur van het 
R • D programma over Leef-
mitieu bij de Interministeriële 
Commissie voor Wetenschaps
beleid (ICWB). 
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Verscheidene benaderingen zijn mogelijk en om rationeel te werk te gaan moeten zij als 
alternatieven beschouwd worden. Als alternatieven moeten zij geanalyseerd worden in een 
geest van cost/benefit en niet meer alleen volgens de cost/efficaciteit methodologie. 
Dit wil zeggen dat nieuwe parameters in beschouwing genomen moeten worden, onder an
dere de parameters van de natuureconomie die tot hiertoe niet voorkwamen. 
Als wij denken aan verscheidene benaderingen bedoelen wij ondermeer het beschermen 
van ons grondwater, het zuiveren van het water, het terug brengen en behouden van kwali
teitswater in onze waterlopen en kustwateren. 
Onder andere staat hiervoor ten onzer beschikking de technologie die ons hierin moet en 
zal helpen : technologie van zuivering, technologie van recyclering, zo voordelig voor het 
milieu en zo weinig toegepast, en anderen. 
Het probleem water is een actueel probleem voor ons, individus, en maatschappij, gewor
den. Het is van oudsher een probleem geweest voor de zeevaart en in het bijzonder voor 
oorlogschepen die over weinig ruimte voor stockage beschikken en een grote bemanning 
aan boord hebben. In de tijd van de zeilschepen waren de « passages » lang en ontstond 
drinkwatertekort. 
Toen kwam de tijd van de stoomschepen, de doorvaart werd korter doch nu vroegen de 
stoomketels naar meer zoetwater. 
Toen al vond de technologie uitrustingen aan boord om vanuit zeewater zoetwater te produ
ceren. Het systeem is universeel als « Cap » systeem of systemen bekend. 
Deze systemen zijn in feite niets anders dan ontziltingssystemen. 
Het is in deze technologie dat Ir I. VAN VAERENBERGH IJ in het algemeen en niet te tech
nisch, zal inwijden. 



KAN ONTZILTING EEN 
AANTREKKELIJK ALTERNATIEF BIEDEN VOOR 

WATERPRODUKTIE 

De wisselwerking » Leefmilieu - Zee » heeft zoveel facetten dat men er waarschijnijik tien
tallen boeken kan mee vullen 
Onderzoekingen op gebied van de oceanologie, de mogelijke vervuiling van de zeeën door 
olieprodukten, door aanwezigheid van DDT en andere stoffen, hebben reeds aanleiding ge
geven tot het publiceren van vele artikels In de volgende blz zullen we trachten een be
paald facet van deze problematiek te belichten en dan voornamelijk iets waar de mens in 
de eerste plaats rechtstreeks bij betrokken is, nl zijn voorziening in water 
Knn ontzilting een aantrekkelijk alternatief bieden voor waterproduktie m onze streken ' 
We weten dat er sinds 1971 een ontziltmgsstation in werking is getreden te Bredene, op 
dif ogenblik verwerkt zij 400 m3/dag 
Een optie werd genomen, door een drietal watervoorzieningmaatschappijen voor een instal
latie te Zandvoorde 
Verder werd door een andere maatschappij een ontwerp ingediend voor het oprichten van 
een onderzoekcentrum zeewater te Nieuwpoort, dat in eerste fase 1500 m3 per dag en f i
naal 45 000 m3 zou verwerken 
Met, voor ogen, de mogelijke installatie van kerncentrales aan de kust, is er sprake ge
weest van een kerncentrale te Zeebrugge waaraan een zoetwaterfabriek zou verbonden 
zijn 

De installatie voorzien te Doel-Antwerpen, vordert goed 

Een zelfde mogelijkheid werd voorzien te Doel Antwerpen 
overwogen, dit met als voornaamste oogmerk het leveren van zuiver water aan de daar-
gelegen industrieën 

In Nederland is de toepassing van ontzouting vooralsnog beperkt tot industriële agglomera
ties (Terneuzen, Rijnmond, Ymond, Delfzijl) waar behoefte is aan water van een hoge kwali
teit en m geïsoleerde plaatsen (Texel) waar aanvoer van water uit andere bronnen te kost
baar zou worden Dit zijn allemaal zaken waar wij in de direkte toekomst gaan bij betrok
ken worden 

In de volgende bladzijden zullen we even nagaan hoe het staat met de toestand van het 
water in België en hoe de ontzilting daarin kan geïntegreerd worden 

DRINKWATER 

De voor de watervoorziening beschikbare bronnen zijn 

- zoet grondwater 
- zoet oppervlaktewater 
- zout en brak water 

Het zoete grondwater biedt voor de bereiding van goed drinkwater duidelijke voordelen 
een konstante kwaliteit en hygiënische betrouwbaarheid Dit water kan echter met m onbe
perkte hoeveelheden gewonnen worden 

In onze streken bestaat het gevaar dat bij een te sterke onttrekking zoutwater vanuit de 
zee of meer uit de diepere ondergrond wordt aangetrokken, hetgeen de verdere winning 
van zoetwater onmogelijk zou maken 

Voorts kan een te sterke onttrekking door verlaging van de grondwaterstand landbouw-
schade veroorzaken of mklinking van de bodem met als gevolg verzakkingen van bv ge
bouwen en dijken, teweegbrengen 

Al deze faktoren beperken dus elk voor zich of in onderlinge omstandigheden, de onttrek-
kmgsmogelijkheden. 26 
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Het watergebruik in België werd door het Koninklijk Kommissariaat voor het Waterbeleid 
(1967) voor 1980 geraamd op 600 miljoen m3 per jaar voor huishoudelijke doeleinden en op 
450 miljoen m3 per jaar voor de nijverheid. Dit betekent een verdubbeling van het verbruik 
ten opzichte van 1966 zoals blijkt uit de tabel. 

Drinkwater 
Nijverheid 
Landbouw 
Scheepvaart 

H 1966 
^ ™ 106m3/jaar 

333 
210 
102 
700 

1345 

1980 ^ ^ ^ 1 
106m3/jaar " ^ ^ ^ ^ 

600 
450 
165 

1168 

Het waterverbruik voor huishoudelijke doeleinden en voor de nijverheid wordt voor het jaar 
2000 op 3 a 4 maal hoger geschat dan dat in 1966. Het water voor de vier opgesomde groe
pen dient niet aan dezelfde voorwaarden te voldoen. Voor de scheepvaart is het hoofdzake
lijk een kwestie van hoeveelheid, niet van kwaliteit. De nijverheid legt reeds zekere be
perkingen op voor wat betreft de kwaliteit. Het water voor de visserij en voor de veestapel 
stelt echter reeds duidelijke eisen terwijl drinkwater zo zuiver mogelijk moet zijn. 
De drinkwaterbevoorrading is dan ook aangewezen op zuiver water, dat als oppervlakte
water alleen in het zuiden van België kan gewonnen worden of als grondwater in de water
voerende lagen. In 1967 werd door de openbare waterdistributiemaatschappijen 290 miljoen 
m3 grondwater opgepompt, terwijl in 1966 een zelfde volume door industrie en partikulieren 
aan de ondergrond werd onttrokken. 
De zuivering van oppervlaktewater tot drinkwater is bij de huidige graad van verontreini
ging van het oppervlaktewater belangrijk ingewikkelder en kostbaarder dan de zuivering 
van grondwater. De aanwezigheid van biologische moeilijk afbreekbare stoffen maakt toe
passing van chemisch-fysische zuiveringstechnieken noodzakelijk. Daarenboven is voorraad
vorming nodig, vooral in verband met de kans op plotselinge verontreinigingen van de rivier 
door calamiteiten, en om perioden met lage rivierafvoeren te overbruggen. Voorraadvor
ming kan op tweeërlei wijze worden gerealiseerd nl. bovengronds door berging van water 
in spaarbekkens, en ondergronds, door oppervlaktewater in de bodem te infiltreren op plaat
sen waar een lage grondwaterstand en een grofkorrelige bodemstruktuur berging van wa
ter mogelijk maakt. 
Het beslag op de ruimte, die voor het opslaan van water moeten worden gemaakt, is aan
zienlijk. 
Als mogelijke stuwmeren in België hebben we : 
Gileppe : capaciteit opgevoerd van 13.000.000 m3 tot 27.000.000 m3 en max. debiet van 
40.000 m3 opgevoerd tot 73.000 m3/dag door aanbrengen van water van de Soor via tunnel. 
Eupen (Vesder) : capaciteit 25.000.000 m3, max. debiet 80.000 m3/dag. 
Butchembach (Warche) : 11.000.000 m3 voor electriciteit. 
Robertville (Warche) : 8.200.000 m3. 
Nisramont (Ourthe) : capaciteit 3.000.000 m3, max. debiet 12.000 m3/dag. 
Capaciteit zou kunnen opgevoerd worden tot 250.000.000 m3. 
Dit water bevat dikwijls veel ijzer, mangaan en organische stoffen. Het moet in die geval
len een grondige bewerking ondergaan. 
MOGELIJKHEDEN 
Semois (Bouillon) : 1.000.000.000 m3. 
Lesse (Daverdisse) : 200.000.000 m3. 
Aisne (Roche a Frène) : 420.000.000 m3. 
Eau d'Heure (Silenrieux) : 25.000.000 m3. 
Als mogelijke spaarbekkens - bovengrondse reservoirs in vlakke gebieden, waarin het water 
uit grachten en kanalen bij hoge waterstand verzameld wordt - hebben we in Zeeuws-
Vlaanderen het spaarbekken van de Braakman, gevuld met water uit de Isabellawatering 
(N.O. Vlaanderen). 
Kluizen : in aanbouw. 
Reninge (Yzer), Moerbeke (Meervaart) : gepland. 
Zonnebeke, Zillebeke : vijvers - watervoorziening van leper. 28 



Uiteraard zullen vele van deze spaarbekkens eerst in de loop van een reeks jaren moeten 
worden aangelegd, en het is thans ook nog niet zeker, of ze alle moeten worden gebouwd. 
Dit zal bv. in belangrijke mate afhangen van het antwoord op de vraag, in welke mate de 
andere wijze van wateropslag, nl. in de bodem, dan wel andere technieken van winning en 
zuivering, verder kunnen worden ontwikkeld. Voor wat betreft de toepassing van infiltratie 
zullen een aantal projekten voorzien moeten worden en zal zoals in Nederland (mogelijk
heden van infiltratie van voorgezuiverd rivierwater in de Veluwe plus minus 500 a 1.000 
miljoen m3 per jaar) eerst onderzoekingen moeten worden verricht en dan zal het van de 
uitkomsten afhangen of deze projekten doorgang kunnen vinden. 

In ruimtelijk opzicht zouden de infiltratieprojekten wel het voordeel bieden dat de bestem
ming minder uitsluitend op de watervoorziening hoeft gericht te zijn en mogeljikheden 
biedt tot goede kombinaties met natuurbehoud en rekreatie. 

Dit stelt dus eisen aan de waterhuishouding. 

Zelfs bovenstroomse verontreiniging of aftappingen buiten België (Leie en Schelde bv.) 
kunnen onze waterhuishouding verstoren, waarvan dan ook de waterhuishouding het slacht
offer is, zodat het dus voor de drinkwatervoorziening van groot belang is dat de mogelijk
heden tot winning van zoet grondwater ten volle worden benut. Hiertoe dient het beschik
bare grondwater veilig te worden gesteld tegen verontreiniging en tegen onttrekking voor 
andere doeleinden, waarvoor water van elders beschikbaar is, zoals bv. koeling (een vrij 
belangrijke hoeveelheid grondwater wordt reeds voor koeldoeleinden onttrokken). 

In dit verband komen we dan tot de mogelijke oplossing van de bereiding van drinkwater 
en ook industriewater (water van zeer hoge kwaliteit) uit zout zeewater of brak grondwater. 
Het feit dat door de transformatie van zout zeewater de bestaande drinkwaterbedrijven 
zouden kunnen ontlast worden en de investeringen voor uitbreiding nog langere tijd zouden 
kunnen uitstellen, kan een pluspunt betekenen en dient zo ekonomisch mogelijk onderzocht 
te worden. 

INDUSTRIEEL WATER 
Zo kan ook bv. ontzilting in geïndustrialiseerde gebieden een aantrekkelijk alternatief bie
den voor waterprodukten. 

In het diagram ziet U welke resultaten men, door de verschillende technieken van ontzil
ting, kan bereiken met in ordinaat het zoutgehalte van het influent en in abscis de te ver
wachten zoutgehaltes van het effluent. Hierbij ziet U dat bv. voor ketelwater een zoutgehal
te van min. 1 a 2 ppm vereist is. 

Als we weten dat een mens per dag ongeveer nu 3 a 10 liter verbruikt voor drank en keu
ken, volgens het klimaat en dat de verdere huiselijke beslommeringen (afwas en toilet) 
nog plus minus 20 a 30 l/dag vergen, mogen we vooropzeggen dat het dagelijks verbruik 
per kop aan water meer dan 100 liter overtreft (Oostende plus minus 115 I). 

Daarnaast zien we bv. dat in de landbouw 

Het verbruik hangt natuurlijk af van de soorten, alsook van grond en klimaat, maar ondanks 
de grote vooruitgang die men de laatste jaren boekt, gaat een deel van het water verloren 
door evaporatie of niet recupereerbare infiltratie. In Frankrijk werd in 1970 het verbruik in 

29 de landbouw per persoon op plus minus 295 m3 per jaar gerekend. 
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De industrie ook is een grote waterverbruiker 

1 ton suiker 
1 ton lakens 
1 bon bier 
1 ton petroleumprodukten 
1 ton aluminium 
1 kwh elektriciteit 
1 ton papier 
1 ton staal 

plus minus 10 m3 water 
plus minus 10 m3 
plus minus 15 m3 
meerdere 10 tallen m3 
meerdere 10 tallen m3 
tot 400 m3 
honderden m3 
honderden m3 

In verband met de vraag kan ontzilting een aantrekkelijk alternatief bieden voor de water-
produktie in geïndustrialiseerde gebieden kunnen we het voorbeeld van Botlek Rotterdam 
aanhalen, waar op dit ogenblik een gecombineerde vuilverbrandings- electriciteitsopwekken-
de- ontziltingsinstallatie wordt gebouwd Vertrekkende van het feit dat m een sterk geïn
dustrialiseerd en dichtbevolkt gebied als Rotterdam de behandeling van zowel huishoude
lijk als industrieel afval een steeds grotere zorg zal worden werd m eerste instantie ge
dacht aan vuilverbranding Gezien de grootte van de centrale eenheid leek de verbrandings
methode met warmterecuperatie de aangewezen weg Dus werd een vuilverbranding ge 
combineerd met elektriciteitsopwekking vooropgezet 

Het was echter bij de daartoe betrokken gemeenteinstanties reeds bekend dat de industrie 
bij de produktie van haar proces en ketelvoedingswater voor steeds grotere problemen en 
hogere kosten kwam te staan Deze ontwikkeling is het gevolg van de zich nog steeds 
voortzettende verontreiniging van de Rijn hetgeen rechtstreeks doorwerkt in de kwaliteit 
van drinkwater 

Dit drinkwater wordt voor een groot deel door de industrie gebruikt voor de produktie van 
gedemineraliseerd en/of onthard water 

Daar een goedkope energiebron (stoom) in de afvalverwerkingsinstallatie beschikbaar zou 
komen, door bv het gebruik van tegendruk of aftapcondensatiemachmes, zou water van 
een hoogwaardige kwaliteit kunnen geproduceerd worden door middel van ontziltmgsmstal-
laties 30 



Omdat deze ontziitingsinstallaties gevoed zouden kunnen worden met rivierwater of zee
water, was ook een goedkope voedingsbron beschikbaar. 
Bovendien, al zou de kwaliteit van dit voedingswater sterk variëren, het produkt wordt door 
deze variaties niet beïnvloed. 
Hiermee ontstond de eerste gecombineerde vuilverbrandings-, elektriciteitsopwekkings-
ontziltingsinstallatie. 
Een geheel ander aspekt, dat we hier niet gaan bespreken, heeft betrekking op een beper
king van de milieuverontreiniging. 
De ontwerpers in Botlek zijn van mening dat de gehele installatie een aanzienlijke bijdrage 
zal kunnen leveren tot vermindering van watervervuiling ; dit punt moet voor een groot 
aantal gebieden, zeker voor die langs grote rivieren sterk in overweging genomen worden. 

MOGELIJKE BIJPRODUKTEN 

Verlaten we nu het probleem van de waterproduktie in geïndustrialiseerde gebieden en 
gaan we even na welke produkten bij ontzilting van zeewater als mogelijke bijprodukten 
kunnen gewonnen worden. 
De nodige hoeveelheid zeewater om 100 m3 zoet water voort te brengen, en als gevolg 
hiervan de hoeveelheid maximale bijprodukten en hun concentratie in de restbrij, hangen 
van de gebruikte procédés af. 
Op het ogenblik kunnen we zeggen dat voor de installaties van grote capaciteit, het meest 
gebruikte procédé de flash-distillatie is, met een pekeloverschot met een zodanige con
centratie dat zij, in verhouding tot het zeewater, het getal 3 niet overschrijdt; d.w.z. dat 
men om 100 m3 zoet water te verkrijgen, men 150 m3 zeewater moet bewerken en een 
overschot van 50 m3 pekel heeft. Op deze basis heeft men een tabel opgesteld die, achter
eenvolgens voor enkele minerale produkten, onlangs verkregen uit zeewater, geven : 
- gemiddeld gehalte in zeewater, 
- de hoeveelheid betrokken in 150 m3 zeewater overeenkomend met een behoefte aan 

100 m3 zoetwater per jaar en inwoner. 
Ter vergelijking heeft men, voor deze zelfde produkten, het gemmideld verbruik in de 
U.S.A. (1961) per individu opgegeven: 

gehalte mineralen verbruik 
(g/m3) (in150m3/kg) (gemidd./kg/j) 

Natriumchloride 28.000 4.200 130 
Magnesium 1.350 200 2,25 
Broom 65 10 0,425 
Boor 4,6 0,7 0,505 

Gezien de belangstelling voor de ontzilting, zal de techniek in de toekomst zo vergevorderd 
zijn dat het mogelijk zou zijn een grotere concentratie aan pekel te verkrijgen en zodanig 
beter en meer minerale produkten te kunnen onttrekken. We constateren dat in deze ver
onderstelling, de beschikbare hoeveelheid aan minerale produkten in de pekeloplossing toe
laat ruimschoots de menselijke behoeften te dekken, de mens voor wie het onttrokken 
zoet water levensnoodzakelijk is. 

WERKING EN REKUPERATIE VAN PRODUKTEN 

Diverse studies werden reeds gepubliceerd over de exploitatie van mogelijke mineralen uit 
het zeewater of de geconcentreerde pekeloplossing. Vele methoden, die tot doel hebben 
bepaalde bijprodukten, zij het dan in bruikbare vorm, te winnen, worden dan afgewogen 
tegen de mogelijke kosten daaraan verbonden. 
Over het algemeen is het zo dat de kostprijs voor het winnen van zulke bijprodukten nogal 
hoog ligt en niet competitief op commercieel vlak. Het is dan ook zo dat men de exploita
tie van deze minaralen slechts kan vooropzetten in zeer specifieke kondities : 
Een schema van werking voor een ontziltingsinstallatie, kan men als volgt opvatten : 
a) - een thermische centrale, een kerncentrale bv. brengt hoge druk stoom voort, dat eerst 
gebruikt wordt om de turboalternatoren aan te drijven en, eens zijn energieinhoud vermin-

31 derd, zich richt op : 



b) - een ontziltingsinstallatie door distlllatle, bv. (flash of long tubes) waar de hoge druk 
stoom, terwijl hij kondenseert, de nodige kalorleën levert voor het proces ; het konden-
saat keert terug naar de centrale. 

De installatie, die gevoed wordt door bewerkt zeewater, levert zoet water en scheidt een 
pekeloplossing af. Het zoetwater wordt gebruikt voor: 

- de bevolking, 
- de landbouw : hier is het mogelijk een zeker zoutgehalte toe te laten. 
- voor de industrie : hier wordt een water met een hoge kwaliteit vereist en moet men het 

verder bv. over ionenuitwisselaars nog verwerken. 

c) - In specifieke gevallen kan ook overgegaan worden tot benuttiging van de mineralen 
die het zeewater bevat: 

- rekuperatie van het NaCI waaruit men, door elektrolyse, chloor en soda, of door het 
Solvayprocédé, Na2C03 en NH4CL kan onttrekken. 

- fabrikatie van meststoffen, waar wel nog andere produkten, niet onttrokken aan zeewater, 
bij te pas komen (ontwikkelingslanden). 

- rekuperatie van andere produkten in één of ander stadium, zoals broom, magnesius, ka
lium, sulfaten en fosfaat komplexen. 

Deze voorbeelden tonen aan dat het mogelijk is aan een ontziltingsinstallatie verschillende 
andere industriële aktiviteiten te koppelen. 

Aan de hand van hoger aangehaalde cijfers mag men niet te vlug algemene conclusies 
trekken ; inderdaad, de behoeften aan water nemen slechts een zulkdanige omvang aan dat, 
indien men een beroep zou doen op ontzouting van het zeewater om niet aan te voldoen, 
dat de effluenten dan slechts voor een gedeelte zouden verbruikt worden. 
Om ekonomisch rendabel te zijn, zullen de installaties, vooral wanneer het om grondstof
fen of half-afgewerkte eindprodukten gaat, een grote capaciteit moeten hebben ; de voor
ziene investeringen zijn zeer hoog en men zal ook over het nodige gespecialiseerde perso
neel moeten beschikken. 

CONCLUSIE 

In de vorige bladzijden heb ik menen aan te tonen dat er in de nabije toekomst moeilijk
heden te verwachten zijn wat betreft de waterproduktie. Grondwater, oppervlaktewater, e.a. 
zullen rond de jaren 2000 moeilijk in onze behoeften kunnen voorzien, wanneer niet daad
werkelijk de toenemende pollutie van onze wateren aangepakt wordt. 

Een mogelijk alternatief bieden de ontziltingsstations ; ontziltingsstations, die in bepaalde 
streken (ontwikkelingslanden) kunnen gepaard gaan met daaraan gekoppelde industrieën, 
zoals elektrische centrales, meststoffenfabrieken, e.a. 

In onze geïndustrialiseerde gebieden zal een grondige ekonomische studie en een betere 
technische kennis over het aanwenden van ontziltingsstations, er kunnen toe leiden, dat 
rond de jaren 1980 het zicht van een ontziltingsstation aan onze kust een vertrouwd beeld 
zal worden. 
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LES AMIRAUX, CAPITAINES ET CORSAIRES DE BELGIQUE 

A la lettre B, il nous est arrive fréquemment de rencontrer des « de Bourgogne » qui, entre 
les années 1450 et 1632, accèdent ou se succèdent aux postes de vice-amiral et d'amiral 
des flottes ou des ports de Flandre, de Zélande ou de Hollande. Qui étaient-ils ? Quelle 
était cette familie qui tint entre ses mains la destinée de notre marine pendant plus de 
150 ans ? 

Le premier du nom était Antoine. C'est un marin, mais c'est aussl Ie fils naturel du Due de 
Bourgogne, Philippe le Bon ; on l'appelle le Grand Batard ; l'hlstoire le connaitra sous ce 
nom-la, mais a la cour on l'appelle l'Amiral-Monsieur. Antoine est élevé a la cour sur le 
même pied que le fils legitime, son demi-frère, Charles le Téméraire, tout comme deux 
autres fils illégitimes : Philippe qui devient lui aussi amiral et Baudouin, qui naviguera 
sous ses ordres et participera a l'expédition contre les Infidèles en Méditerranée. II a pour 
soeur une autre enfant illégitime du due Philippe : Anne de Bourgogne qui épousera un 
grand Seigneur bruxellois Adolphe de Clèves-Ravenstein dont elle aura un fils Philippe qui 
deviendra Grand Amiral-Capitaine General de la Mer. Sa malson existe encore a Bruxelles, 
c'est le Ravenstein oü siège la Chambre des Ingénieurs de Belgique. 

II y eut dix amiraux qui portèrent le nom de •• de Bourgogne » et plusieurs capitaines ; afin 
que nos lecteurs ne s'y perdent pas, j'ai établi le tableau généalogique ci-après. Les lignes 
pointillées sent les filiations illégitimes, les lignes en trait plein sont les descendances le
gitimes, les pointillés indiquent que le titulaire a atteint l'amiralat. Enfin, pour chacun d'eux 
une notice biographique complétée de ce que l'on salt a ce jour, suit et annule tout ce qui 
a paru précédemment. 

Nous devons exprimer notre reconnaissance ici a Monsieur Marcel Berge, Président du 
Service de Centralisation des Etudes Généalogiques et Démographiques de Belgique, dont 
la magistrale étude sur les batards de la Maison de Bourgogne et leur descendance (13 
m'a donné ia clef de la parenté de ces amiraux. 

J.C. Liénart 

NOTE: Il est ie fils naturel mais reconnu et legalise du Duo, et son nom de familie devient de Bourgogne. 
De nos jours un grand rx)mbre de Belges, portent ce nom plus ou moins bien orthographic ; Bourgoignie, 
Debourgoigne... beaucoup en sont des descendants. 
(1) L'intermédiaire des Généalogistes n" 60, nov. 1965. 
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Antoine de Bourgogne 
dit Ie Grand Batard 
1421-1504 
[HM] (VDM) M. Berge 
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Amiral Capitaine Généra 

Comte de La Roche, Seigneur de Vare, Beveren, Vassy et 
Steenberghe, de St. Menehould et de CrêveccEur, de 
Grandpré, de Guines, de Chateau-Thierry. Chevalier de la 
Toison d'Or et de l'ordre de St. Michel. 

(file naturel de Philippe Ie Bon, Due de Bourgogne et de 
Jeanne da Prasles). 

Commande les flottes du Due de Bourgogne et appareille 
en 1457 de Sluys pour une campagne de repression de la 
pirateria. 

Commande en 1464 la flotte qui appareille pour attaquer 
les Maures qui assiègent Ceuta. Sas navires portent 
l'avant-garda de l'armée du Due qui alia, na partira pas. 
Après quelques succes sur la eóte d'Afrique du Nord, 
l'Amiral est contraint par la paste at la mort du Pape Pia 
II da regagner Marseille puis la Flandre en 1465. 

Au printemps 1473, envoyé en ambassade en Angleterre, 
son navire ast capture au cours de la traversée par 15 
corsaires frangais et l'Amiral est fait prisonnier. 

il prit part a das nombreuses batailles dont celles de 
Rupelmonde en 1452, de Gavre 1453, au siège de Ceuta 
1464, aux batailles de Montlery et de Brustam, a la prise 
de DInant en 1466, a la bataille de St. Trend en 1467. 



Premier Chambellan du Due Charles Ie Téméraire et chef 
de ses armées dans Ie pays de Bourgogne en 1475, il fut 
a Ia bataille de Granson et de Nancy oü périt Ie Due 
Charles (1477) et oü il fut fait prisonnier par Ie Due René 
de Loraine qui Ie vendit au Rol Louis XI Celui-ci Ie garda 
en etage afin que son fils Philippe de Bourgogne-Beveren 
lui rendït la place de St. Omer qu'il assiégeait. 

Le 15 aoüt, Ie Grand Batard f i t serment de ne plus com-
battre le Roi de France ; serment qu'il tint jusqua sa mort. 
II avait pour devise « Nul ne s'y frotte ». 

Philippe de Bourgogne 
Seigneur de Sommerdyck et 
de Blaton 
{fils naturel de Philippe le 
Bon et de Marguerite van 
Proest) 
1464-1524 
(M. Berge : les Batards de la 
Maison de Bourgogne) 

Amiral des Flandres. 

Gouverneur de Graveiines et de Courtrai. 
Evêque d'Utrecht en 1516. 

Chevalier de la Toison d'Or. Fut un des mécènes de la 
Renaissance, protégea peintres et orfèvres, regut Erasme 
et Paludanus. 

'OtüirfOMu. -t̂ iswv\iii\sJi(j»i 

Baudouin de Bourgogne 
dit le Fallaix 
1436-1508 

Fils naturel de Philippe le Bon. 

Participa avec Antoine le Grand Batard Cson demi-frère) a 
I'expedition de Ceuta en Afrique du Nord, puis il s'attacha 
au service du Roi de France, Louis XI. 36 



Philippe de Bourgogne 
Seigneur de Beveren et de 
Tournehem 
t 1498 Bruges 
(BWI) M. Berge 
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Adolplie de Bourgogne 
Seigneur de Beveren, Vere, 
Flessingue, Brouwershaven 
etc. 
1489-1540 
(M. Berge) 

Amiral de la Mer. 
Fils d'Antoine Ie Grand Batard et lui succède. 
Conseiller et Chambellan de l'Empereur Maximilien et de 
Philippe Ie Beau, Gouverneur de l'Artois et de la Flandre. 

' A 

II commandait en 1478 la place de St Omer assiégée par 
Ie Roi de France Louis XI. Celui-ci qui avait son père en 
son pouvoir lui dit de se rendre ou il Ie décapiterait. Phi
lippe répondit au hérault: « Certes j'ai grand amour pour 
Monsieur mon père, mals j'aime mieux mon honneur. Aus-
si je tiens et je tiendrai loyalement mon parti quand Ie 
Roi devrait faire de mon père ce que bon lui semble ». 
II épousa Anne de Borseele, Dame de Vere et de Fles
singue, petite-fille de l'Amiral Henri de Borseele. 

Amiral de la Mer. 
Fils de Philippe de Bourgogne-Beveren et lui succède. 
Chevalier de la Toison d'Or. 
Conseiller et Chambellan de l'Empereur Charles-Ouint. 
II fut Ie protecteur d'Erasme. 



^n'e^o 

Adolphe de Bourgogne 
Chevalier, Seigneur de 
Wacken, de Cotthem et 
Capelle 
avant 1525-22.5. 1568 
a Middelburg 
(BW) (HM) M. Berge 

Maximilien de Bourgogne 
Seigneur da Beveren 
Marquis da Vere 
1514-1558 

André de Bourgogne 
(M. Berge) 

Vice Amiral de la Mar. 
Gouverneur de Zélande, Grand Bailli de Gand. 

de Fils d'Antoine de B. de Wacken (Ie fils naturel du Grand 
Batard de Bourgogne). 
Commando la flotte de Charles-Quint; porte aussi ia titre 
da « Archltalassus de la Mer Belgiqua ». 
Tente en 1535 d'obtanir que la France reconnaisse la neu-
tralité des pêcheurs en mer Commanda en 1552 a bord 
du « Sampson » a une ascadre de 6 vaisseaux et escorte 
un convoi de 41 hulques d'Anvers a destination de l'Es-
pagna. Commanda en 1553 Ie « Dragon ». En 1556 comman
do la flotte qui ramenait en Espagne Charles-Quint et 
Marie de Hongrie après leur abdication lis étaient embar-
qués a bord du navire Ie « Faucon » En 1560 il bat sa 
marque sur Ie « Lion d'Qr ». 

Amiral Capitaine General de la Mer. 
Stadhouder de Hollande, de Zélande et d'Utrecht 
Chevalier de la Toison d'Or. 
Succède a Adolphe Bevaren, son pèra, et décéda sans 
postérité en 1558. 

Vice-Amiral de Hollande. 
Cité en 1547, mort a Berghas sur l'Escaut sans postérité. 
(frère d'Adolphe de Bourgogne de Wacken). 38 



Antoine de Bourgogne 
Seigneur de Wacken de 
Cotthem de Capella 
avant 1525-1573 
M. Berge (HM) 
Antoine de Bourgogne 
Seigneur de Wacken 

Charles de Bourgogne 
Comte de Wacken 
1667 

Henri de Borssele 
Comte de Grandpré, Seigneur 
de Vere, Westcapelle et 
Sandenbourg 
1405 - 14.2.1470 

Jean Breydel 
1503-1573 
(aimablement communiqué 
par Ie Chevalier Paul Breydel) 

Antoine de Briarde 
(HM) 
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Vice-Amiral de la Mer. 
Frère d'Adolphe et d'André de Bourgogne. 
Tué au service de Philippe II en 1573 par un boulet de 
canon sur la digue de Rammekens prés de Middelburg. 

Vice-Amiral de la Mer. 
Fils d'Antoine qui fut tué a Rammekens. 
Mourut avant 1612 en Espagne. 

Amiral. 
Dernier Amiral de l'escadre spéciale de Bourgogne habi-
tuellement stationnée a Ostende et appelée pour cela Es-
cadre d'Ostende (entre 1626 et 1663). 
Fut Lieutenant-Amiral de Dunkerque. 
Après sa mort l'escadre et tous ses gens furent ramenés 
a Dunkerque. 
Chevalier de l'ordre militaire de St. Jacques. Gouverneur 
de Zélande. 

Amiral Capitaine General de la Mer. 
Chevalier de la Toison d'Or. 
Commande en 1470 l'escadre du Due de Bourgogne et 
vainquit sur mer Ie Comte de Warwick. 
Fut nommé Chevalier de la Toison d'Or a la bataille de 
Zierickzee en 1425. 
Fut Lieutenant General au service de roi de France. 
Alia au secours de Philippe Ie Bon aux prises avec les 
Gantois en 1452. 
Edicta (1460) par ordonnance les régies de pavillonnerie 
et de signaux a l'usage de la flotte. 

Capitaine de vaisseau de la Marine de Charles-Quint et 
Amiral des Pays-Bas. 
Sixième descendant du célèbre communier brugeois, il 
était fils de Ghislain Breydel. 
Fut conseiller de Bruges en 1532 et échevin en 1528, 36, 
39 et 45. 
Prévöt de la Noble confrérie du St. Sang en 1552. 
Commande en 1547 l'escadre de Flandre et bat sa marque 
sur la •• Marie » du port de Dunkerque. 
11 épousa : 
1. Jossine Cortsack, fille de Jean et de Marguerite van 

Marcke dite de Lumen. 
2. Pétronille Drost, fille de Jean et de Marguerite van 

Vinckenhuyze. 
3. Pétronille van Waes. 
Messire Jean Breydel décéda Ie 10 novembre 1573 a l'age 
de 70 ans. 

Vice-Amiral de Flandre (8 juin 1534) et Bourgmestre de 
Dunkerque de 1534 a 1549. 
Appartient a une des premières families de la region. 
Possédait Ie chateau de Beauvoorde a Wulveringhem. II 
portalt en outre Ie titre d'écuyer et de seigneur de Loores 
a Luicques sous Loogerghe. 11 possédait a Dunkerque une 
demeure oü il hébergea Marie de Hongrie en 1537 et en 
1546, puis Charles Quint et Ie futur Philippe II en 1549. 
La ville racheta cette maison a ses héritiers pour y loger 
Ie Gouverneur de la ville. 



ONZE KOOPVAARDIJ.. 

• Met de industriële revolutie, welke zich vooral na de tweede wereldoorlog op indrin
gende wijze manifesteerde, ontstonden ook vervoersproblemen, welke buiten de mogelijk
heden van een conservatieve lijnvaartrederij vielen Zo was het noodzakelijk de lijndienst 
aan te passen aan snellere rotatieritmes waarvoor het containervervoer een ideale oplos
sing bood. Tevens had de nijverheid nood aan een gespecialiseerde vloot voor de aanvoer 
van grondstoffen. 

• Vanaf haar ontstaan, in 1895, is de Compagnie Maritime Beige, een klassiek voorbeeld 
van een lijnvaartrederij. Met de regelmaat van een klok werd Antwerpen verbonden met 
de colonie in Midden-Afrika Later werden de vaste diensten uitgebreid tot andere wereld
delen, maar steeds bood de rederij een afvaart aan volgens een vooraf gekende route- en 
tijdschema. 

In 1965 echter zocht de Cis Maritime Beige naar uitbreiding van haar activiteiten, vermits 
de onafhankelijkheid van Congo een deel van haar « raison d'etre » deed verloren gaan. 

In deze periode ook schakelde de Belgische metaalindustrie over op de produktie van een 
nieuwe staalsoort - het LD staal - waardoor er een behoefte ontstond aan fosfoorarme 
ijzererts De vindplaatsen hiervan liggen echter buiten Europa waardoor de bevoorrading 
slechts kon geschieden via zeeschepen. Deze ontwikkeling van de metaalindustrie gaf aan 
de Belgische rederij de gelegenheid het ontstane vacuum op te vullen Voortaan zou ze 
zich inlaten met de aanvoer van de grondstoffen - ertsen, kolen en cokes - waaraan de 
zware nijverheid behoefte had 

Om deze taak te kunnen uitvoeren kocht ze in december 1964, via haar dochterfirma Arme-
ment Deppe, een massagoedschip welke in Haugesund in aanbouw was voor de Noorse 
reder Ruud-Pedersen. Dit schip met een draagvermogen van 33 000 ton werd in juni 1965 
in dienst gesteld als « MINERAL OUGREE ». Onmiddellijk na de overname op 23 juni 1965 
verliet het vaartuig zijn geboorteplaats met bestemming Lobito. Met een eerste lading erts 
liep het schip vervolgens op 28 juli zijn thuishaven aan. 



De « MINERAL OUGREE » bezit het typische uitzicht van een Noorse « buik-carrier » : een 
romp zonder veel lijn met een uitgebreide brugopbouw achteraan. De hoofdafmetingen en 
de daarbij overeenstemmende tonnages zijn : 

lengte over alles 
breedte 
diepgang op zomermerk 
bruto-register inhoud 
netto-register inhoud 
draagkracht op zomermerk 

613'03" 
85'06" 
35 'H" 3/8 

20.831 ton 
12.075 ton 
33 075 ton 

Een zes-cylinder dieselmotor, gebouwd door Marinens Hoved in Horten, met een vermo
gen van 13 800 bpk geeft aan het schip een dienstsnelheid van 16,5 knopen. 

• In seprtember van hetzelfde jaar nam de Cie. Maritime Beige bezit van zijn tweede 
« buik-carrier », de « MINERAL SERAING ». Het was tevens het eerste schip van dit type 
dat de rederij voor eigen rekening op stapel liet zetten. Met een draagvermogen van bijna 
57.000 ton bezat deze eenheid bijna het dubbele van de capaciteit van de <• MINERAL 
OUGREE ». Karakteristiek aan deze nieuwbouw was de smalle brug midscheeps, alsmede 
de zeer ranke vooruitbuigende boeg. De machinekamer en bemanningsverblijven bevonden 
zich echter ook op het achterschip Men kan de « MINERAL SERAING » naar uitzicht ver
gelijken met de Zweedse massagoedschepen van de Grangesberg-Oxelösund maatschappij 
De hoofdkenmerken zijn voor dit vaartuig : 753'06" x 105'06" x 53'11" - en de tonnages : 
33.023 BRT, 17.778 NRT. Bij een zomerdiepgang van 40'08" 1/4 bedraagt het draagvermogen 
56.865 ton. 

Om de geplande dienstsnelheid van 15,5 knopen te halen installeerde men een 8-cylinder 
Sulzermotor van 17.600 bpk Deze dieselmotor werd onder licentie gebouwd door de werk-
huizn van Cockerill Ougrée in Seraing. Nu de rederij over twee ertsschepen beschikte was 
het haar mogelijk grondstoffen van verschillende aard aan te voeren. In het eerst jaar van 
exploitatie haalde de « MINERAL OUGREE » vooral ertsen afkomstig uit Brazilië. De reizen 
naar Vitoria werden tussendoor wel eens vervangen door trips naar Lulea en Lobito, maar 
meestal voer deze eenheid toch op Zuid-Amerika. De « MINERAL SERAING » echter bracht 
uitsluitend vrachten aan geladen in Point Central 

Het was nochtans vlug duidelijk dat de « MINERAL OUGREE » - door zijn « geringe » capa
citeit minder geschikt was voor deze trafiek zodat de rederij besloot een derde « ore-car
rier » te bestellen. De opdracht hiervoor werd doorgegeven aan Boelwerf in Temse. In 
tegenwoordigheid van H.KH. Prinses Josephme-Charlotte - die het meterschap aanvaard 
had - vond aldus op 25 februari 1967 de stapelloop plaats van de « MINERAL GENT». De 
overname geschiedde op 14 juli van hetzelfde jaar. Met haar draagvermogen van 70.000 ton 
was de « MINERAL GENT » tevens het grootste vaartuig van de Cie. Maritime Beige. De 
hoofdkenmerken bedroegen : 

De « MINERAL OUGREE » (foto F. Van Otterdyck) De « MINERAL SERAING » (foto R Kleyn) 
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244,4 meter 
32,0 meter 
17,95 meter 
13,64 meter 

lengte over alles 
breedte 
holte 
zomerdiepgang 

(tussen de loodlijnen : 230,0 m) 

De Burmeister & Wain dieselmotor, eveneens bij Cockerill-Ougrée in Seraing onder licen
tie gebouwd, bezat een vermogen van 18.400 pk. bij 114 omw/min waarbij een dienstsnel-
heid bekomen werd van 15,5 knopen. 

Zoals de naam het suggereerde was het de bedoeling dat dit nieuwe vaartuig de staal
fabriek Sidmar uit Zelzate zou bedienen met de nodige ertsen In afwachting van de inge
bruikname van de nieuwe zeesluis in Terneuzen vervoerde de « MINERAL GENT» fosfoor-
arme ijzerertsen tussen Victoria en Rotterdam. Na de officiële opening van de grote sluis 
in Terneuzen op 19 december 1968 was het eindelijk mogelijk dat grotere eenheden van 
het kanaal naar Gent gebruik maakten. De « MINERAL GENT» kan aldus midden 1969voor 
het eerst bij Sidmar aanleggen en de taak vervullen waarvoor het werd bestemd. 

Met de twee grote vrachtschepen in dienst besloot de Cie. Maritime Beige de « MINERAL 
OUGREE » in de losse vaart in te zetten. Doorgaans laadde het vracht in Narvik of Lobito 
voor Antwerpen, maar in 1967 bracht het eveneens een bezoek aan Yokohama. 1968 bracht 
een volledige ommekeer in haar carrière, en sindsdien vaart de « MINERAL OUGREE » In 
vaste lijndienst naar de Golf van Mexico. Om het geschikt te maken voor deze nieuwe 
taak werden, voor zover ik kan nagaan, tussendekken ingebouwd. 

• Een belangrijke economische ontwikkeling vond in België plaats op het einde van de 
zestiger jaren, wanneer de drie grootste staalbedrijven van het Luikse bekken fusionneer-
den. Dit samengaan bracht een paar essentiële wijzigingen in deze sector teweeg. Een 
rationelere werkverdeling en de centralisatie van voorname departementen, zoals de aan
koopdiensten, waren hiervan de belangrijkste. De samensmelting had als rechtstreeks ge
volg dat de produktie verhoogd werd, maar tevens kon de stockage van aangekochte ert
sen tot een minimum beperkt worden Tenslotte leidde de technische evolutie in de me
taalindustrie tot de progressieve opgave van fosfoorrijke ertsen. Hierdoor werd de regel
matige bevoorrading van de hoogovens met overzeese basismaterie van wezenlijk belang. 
Om dit probleem op te lossen werd de Cie. Maritime Beige ingeschakeld. Vermits haar 
vloot van drie ertsschepen niet volstond om de verhoogde trafiek op te vangen, besliste 
in 1970 de rederij twee additionele vaartuigen te bestellen Zowel de Cockerill Yards in 
Hoboken als Boelwerf in Temse kregen de bouwopdracht voor elk één buik-carrier met ie
der een nuttige inhoud van 66.300 ton. 

De « MINERAL MARCHIENNE » (foto A Van De Berghe) 
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Op 21 november 1972 liep in Hoboken als eerste hiervan de « MINERAL MARCHIENNE » 
van stapel De voornaamste kenmerken van het schip rijn : 

Lengte over alles 
Lengte tussen de loodlijnen 
Breedte buiten de spanten 
Holte tot het bovendek 
Diepgang 
Inrichting voor 

234,800 m 
223,850 m 
32,000 m 
18,200 m 
13,236 m 
38 personen 

Zoals de « MINERAL GENT » is de brug en accomodatie volledig achteraan geplaatst De 
lading wordt verscheept in 9 speciaal versterkte laadruimten. De opening van de kleine 
luikhoofden zijn afgedicht met stalen luiken. Deze worden mechanisch geopend en rollen 
naar de zijwanden toe Buiten een laadboom op het voorschip, en een dekkraan boven de 
machinekamer - beide voor eigen gebruik - bezit het schip geen eigen laaduitrusting. 
Een zes-cylinder Sulzer diesel motor met een continu vermogen van 17400 BPK bij 122 
omw/min. geeft het schip een maximum snelheid van 15,9 knopen. 
De uitrusting bestaat verder uit de meest moderne navigatie-apparatuur terwijl de beman
ning beschikt over een zwembad en een ontspanningskamer 
In de loop van 1973 wordt bij Boelwerf de « MINERAL ALEGRIA », een identiek zusterschip, 
op stapel gezet. Verder heeft deze laatste werf nog de opdracht gekregen van de Dempo 
Steam Shipping C° uit Bombay om een soortgelijk schip te bouwen 

* * * 
Ondertussen beleefde de Temse werf een drukke maand december met liefst twee doop-
plechtigheden. 
De reeks werd ingezet op 4 december wanneer de « BRITISH TAMAR » met een enorme 
golfslag zijdelings in het Scheldewater gleed. 
Gebouwd onder het nummer 1469 werd deze tanker in 1970 besteld door de B P. Tanker 
0° Ltd. uit Londen. 
Een zusterschip, de « BRITISH ESK », staat eveneens genoteerd in het orderportefeuille 
van de werf. Ze maken deel uit van een bestelling van 16 identieke tankers die de Britse 
maatschappij in verschillende landen plaatste. Deze reeks product-carriers krijgen na het 
prefix BRTISH de naam van een rivier in Engeland. 

De « MINERAL GENT » (toto F Van Otterdyok) 
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Ds « BRITISH TAMAR » De « ROSSETTI » 

De onderscheiden scheepswerven zijn : 
- In Engeland : 

Scott Lithgow met 5 tankers, waaronder de « BRITISH AVON » en « BRITISH KENNET ». 
- In Zweden : 

Eriksbergs N V. met 6 tankers, waaronder de « BRITISH DART », « BRITISH TEST » en 
. BRITISH TAY ». 

- In België : 
Boelwerf N.V. met 2 tankers, de « BRITISH TAMAR » en « BRITISH ESK ». 
Cockerill Yards N.V., eveneens 2 tankers (namen nog niet gekend). 

- In Yougoslavië : 
Brodogradiliste « Split» met 1 tanker, de « BRITISH HUMBER ». 

De moedermaatschappij heeft de bedoeling deze relatief kleine tankers - het draagvermo
gen in slechts 25.000 ton - in te zetten in de distributie van geraffineerde petroleumproduk-
ten. De uitrusting van tanks en van het pompsysteem is voor dit doel volledig berekend 
Horizontale en verticale dwarsschotten verdelen de ladingsruimte in 22 tanks, waarvan 16 
zijtanks en 6 tanks midscheeps. Onder de laadtanks is geen dubbele bodem. De pijpleidin
gen zijn van gegoten ijzer terwijl de T- en hoekstukken uit zacht staal gefabriceerd zijn. 
Vier centrifugaalpompen laten toe dat vier verschillende afgewerkte produkten tegelijk 
worden behandeld. 
Cockerill-Seraing bouwde, in licentie, de 6-cylinder Burmeister & Wain dieselmotor van 
9000 BPK bij 118 omw/min. waardoor een dienstsnelheid van 14,65 knopen wordt voorzien. 
De machine kan bediend worden vanop de brug en automatische controle-apparatuur ma
ken het mogelijk om tijdelijk met een onbemande machinekamer te varen. Zowel machine-
als pompkamer zijn beschermd tegen brand door een schuiminstallatie. 
Net na de bulbsteven is een KaMeWa verstelbare schroef geïnstalleerd waardoor de ma-
neuvreerbaarheid van de tanker wordt verbeterd. 

De verdere hoofdkenmerken van de « BRITISH TAMAR » zijn : 

lengte over alles 
lengte tussen de loodlijnen 
breedte 
holte tot het bovendek 
zomerdiepgang 
capaciteit 

171,40 meter 
161,54 meter 
24,99 meter 
12,57 meter 
9,55 meter 

34.852 cub meter bij 98 % geladen tanks 

Tenslotte is het schip uitgerust met de meest moderne navigatieapparatuur. Zoals te mer
ken valt uit de foto zijn de brug en bemanningsverblijven ondergebracht in het achter
schip. 
Op 20 december tenslotte vond de laatste stapelloop van 1972 plaats eveneens voor een 
Britse reder, nl. Bolton Steam Shipping C" uit Londen. Na een korte plechtigheid werd het 
doek over de boeg van werf nummer 1474 verwijderd en verscheen de naam « ROSSETTI » 44 



Zoals dit ook het geval was met de « BRITISH TAMAR » is de « ROSSETTI » de eerste van 
twee zusterschepen die de werf in opdracht kreeg. 

De voornaamste kenmerken van de « ROSSETTI » zijn : 

lengte over alles 
lengte tussen de loodlijnen 
breedte 
holte 
zomerdiepgang 
draagvermogen bij zomerdiepgang 

190,00 meter 
181,00 meter 
22,92 meter 
14,50 meter 
10,787 meter 
24.000 ton 

De hele accomodatie is achteraan opgetrokken. 

Hierin bevindt zich ook de machinekamer, met een 8-cylinder MAN-dieselmoter van 11.200 
PK bij 140 omw/min. De schroef is rechtstreeks aan de hoofdmotor gekoppeld. Ook hier is 
de automatisatie dusdanig dat tijdelijk zonder toezicht mag gevaren worden. De 6 laad
ruimen bevinden zich alle voor de brug. Tussen elke ruimopening is een « Veile » laadmast 
geplaatst waaraan telkens twee laadmasten van elk 20 ton. ledere laadmast bedient aldus 
2 ruimen. Zowel de machinekamer als de ruimen zijn tegen brandbestrijding beschermd. 
De Bolton Steam Shipping C" werd opgericht in 1884. De rederij had de unieke gewoonte 
haar schepen de naam te geven van een bekend kunstenaar beginnend met de letter « R ». 
Bij gebrek aan kunstenaars nam ze later haar toevlucht tot plaatsnamen van Yorkshire 
eveneens aanvangend met de letter « R ». 

Tien jaar na de stichting nam ze bezit van de eerste « ROSSETTI », een vrachtschip van 
2074 BRT. In augustus 1894 afgeleverd door J.L. Thompson & Sons Ltd. uit Sunderland was 
het een typisch produkt van haar ti jd, zonder merkwaardige bijzonderheden. Wanneer de 
prijzen van tweedehandsschepen sterk stegen - door gebrek aan verloren gegane scheeps-
ruimte - verkocht de Bolton Steam Shipping C" in 1919 het kwarteeuw oude vaartuig met 
een zoete winst. Nog enige jaren bleef de ex-« ROSSETTI >• onder de Union Jack varen als 
« ANTINOE ». In 1923 echter bekwam de cargo haar derde naamsverandering, na aankoop 
door Griekse eigenaars. Na talrijke omzwervingen en nóg twee naamsveranderingen, ver
ging de nu als « WILHELMINA » gekende oude schuit op 14 december 1941 ter hoogte van 
Karlskrona. 

Bolton Steam Shipping C" bezat tot op heden geen vaartuig meer met de naam van de 
Schotse dichter. De recente stapelloop was aldus een gelegenheid om terug te grijpen 
naar een traditie, en hopelijk geeft de huidige buik-carrier even grote diensten aan de 
maatschappij als zijn vroegere naamdrager. 
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SYNTHESE DE LA MARINE 

MARCHANDE BELGE 

Dans Neptunus 6/1969 nous avons publié l'autre volet de cette synthese, relsttif, celui-la, 
aux événements survenus a la Marine Marchande Beige pendant la période de 1939 a 
1945. 
La publication de ce volet-ci - Ie premier en ordre chronologique - achève «e long, méti-
culeux et précis travail de recherche. 
L'ensemble permet de comparer les deux périodes et de tirer de cette étude toutes con
clusions utiles. 

Au 4.8.14, la flotte marchande beige comprenalt 132 navlres de mer de plus de 100 t.br., 
chalutiers, remorqueurs et statlonnaires non comptés. 
Du 4.8.14 au 11.11.18, les pertes ont totalise : 
par faits de guerre . . . . . . . . 42 navires 
par faits de navigation . . io navires 
par ventes . . 15 navires 
ators que les acquisitions ne s elevaient qua . . . . 6 navires 
ce qui donne un solde de 71 navires au 11.11.18. 
En 1914 cinq navires étaient en construction ; l'un a Anvers, démonté pendant l'occupation, 
quatre en Grande Bretagne achevés pour compte britannique. 46 



Le «S/S TIFLIS> 

Les pertes par toutes causes ; guerre, navigation, vente, s'établissent alnsi 

1914 
1915 
1916 
1917 
1918 

= 7 
= 18 
= 10 
= 18 
= 14 

Total 67 

Détail : par faits de guerre: 
Torpilles = 31 IVlmes = 5 Autres 
Détail : par faits de navigation y compris les convois de nuit: 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 

r:z 

— 
= 
^ 
zz: 

1 
3 
— 
5 
1 

Total = 42 

Total 10 

47 
Les acquisitions furent de : 
1914 = 1 1917 = 2 1918 Total 



1.8.14 Composition de la Flotte Marchiande beige 

Repartition par tonnage : 

— 1000 t.br. 
1001 - 2000 
2001 - 3000 
3001 - 4000 
4001 - 5000 
5000 - + 

Total 

19 
50 
35 
12 
11 
5 

132 

Repartition par age : 

—de 5 ans 
6 - 10 ans 

11 - 15 ans 
16 - 20 ans 
21 - 25 ans 
26 - 30 ans 
31 - 35 ans 
35 - + 

Total 

17 
42 
16 
14 
18 
11 
7 
7 

132 

Le 4 aoCIt 1914, l'armée allemande franchit la frontière beige. Anvers est occupé Ie 9 octo-
bre et Ostende le 14. 
Trois navires beiges arrivant ou étant dans les [K»rts allemands y sent internes ; a Anvers 
I'ennemi capture un navire qui n'avait pu partir, un stationnaire et une malle Ostende-
Douvres préhistorique alors qua Ostende ii trouve un garde pêche, deux malles déclas-
sées du Service Ostende-Douvres et un stationnaire. 
En aoüt, le Gouvernement beige saisit un assez nombreux tonnage allemand et autrichien 
bloqué a Anvers et a Gand par le jeu de la neutralité hollandaise s'opposant a la sortie 
de ces navires, tandis qua Ostende est saisi et emporté un petit navire allemand. Q^atre 
navires en construction en Grande Bretagne pour compte beige - un grand paquebj', un 
tanker et deux cargos - sont achevés pour compte bntannique et ne rejoindront pas notre 
pavilion. De ceux-ci, seul le paquebot échappera a la destruction. 
Pendant le déroulement des hostilités, les armements belges ayant, en 1914, transféré en 
Grande Bretagne et en France, leur siège social, plusieurs d'entre-eux vendirent des navi
res, non seulement a I'étranger, mais aussi entre-eux. De ce fait certains de ces arme
ments cessèrent d'exister alors que d'autres naissèrent. 
En 1916, par l'amalgame de deux armements, fut fondé a La Panne le Lloyd Royal Beige. 
L'extension prise par celui-ci obligea ses dirigeants a acquérir des navires, disponibles 
seulement en Grande Bretagne, mais que, par veto britannique, ils ne purent mettre sous 
pavilion beige. En 1914, a la suite d'un veto antérieur identique, les futurs fondateurs du 
prochain Lloyd Royal Beige, créèrent une filiale britannique, la « Brys & Gyisen Ltd ». 
London, pour gérer 2 des 4 navires belges en construction en Grande Bretagne et qui 
furent d'office mis sous pavilion britannique. En 1915, ces mêmes dirigeants, établirent un 
deuxième armement sous pavilion britannique dénommé « Anglier SS C" Ltd » London, 
lequel acquit de nombreux navires britanniques de seconde main dont le pavilion ne pou-
vait être change. 

En 1916, alors que se fondait a La Panne, le LRB, beige celui-ci, par absorption de l'Ant-
werpsche Zeevaart IVIaatschappij et de la Scheepvaart Maatschappij Gyisen, se fondait en 
Grande Bretagne le LRB (Great Britain) par absorption des filiales « Brys & Gyisen Ltd » et 
« Anglier SS 0" Ltd ». 

De son c6té, I'armement « Ocean » S.A. Beige d'Armement et de Navigation, créait une 
filiale britannique. 

Les pertes de guerre de ces filiales sont données dans les tableaux ci-après. 
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Le Ier février 1916 fut instituée la « Commission for Relief in Belgium » pour transporter 
sous pavilion beige ou neutre, des Etats Unis vers la Hollande, et de la vers la Belgique, 
les cargaisons de vivres destinées au ravitaillement des populations des territoires occu-
pés de Belgique et de certains parties du Nord de la France. 

Du 1.2.16 au 31.12.18, 1.208.128 t. de vivres furent ainsi transportées dont: 

62 % par I'Armement A. Deppe 
15% par le Lloyd Royal Beige 
13% par I'Armement Belge-Américain 
4,5 % par TAnversoise de Navigation 

4 % par Armement & Navigation 
1 % par Entreposage & Transport 
0,5 % par F. Alexander 
Total : 100 % 

Nos navires bloqués en Mer Noire furent mis a la disposition du Gouvernement Russe. 
Les survivants ne purent sortir qu'en 1919 de cette mer. Quant a ceux qui se trouvaient 
en Baltique et qui furent également mis a la disposition du Gouvernement Russe, ils par-
vïnrent, sauf un, a gagner la Grande Bretagne en 1917. 

D'un autre cote, des tankers pour la plupart, furent mis a la disposition de la Grande Bre
tagne et de la France. 

En 1916, s'étant range aux cótés des Allies, Ie Portugal procéda a la saisie des nombreux 
navires allemands et autrichiens réfugiés dans ses eaux. De ces navires, le Gouvernement 
beige obtient la gérance de 3 d'entre-eux. Tous trois furent perdus par torpille. 

Repartition par armement: 4.8.14 / 11.11.18 

Definition des colonnes 

A - - Total des navires 
B == Pertes Guerre 
0 = Pertes Navigation 
D = Internes 

E = Service Allies 
F = Vente 
G == Diminution 
H = Reste 
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C° Beige Maritime 
du Congo 

S.A. de Nav. Belge-
Américaine 

Armement Deppe & 
Associés 

S.A. d'Armement, d'lndus-
trie et de Commerce 

A B C D E F G H 

3 1 _ _ _ _ 1 2 

2 — — — — — _ 2 

35 11 — 1 3 3 14 21 

10 4 1 — 8 — 5 5 



s / s « ANVERSVILLE », CBMC, 1918 : Camouflage 

S A. Anversoise de 
Navigation 

R Couteaux 

S.A. d'Entreposage & 
de Transport 

Antwerpsche Zeevaart Mij 
Scheepvaart Mij Gylsen 

Belgische Reederei 
L Hermans 

Deckers & C" 

- Ocean » SA Beige 
d'Armement et de Trans
port 

Adm. de la Marine 

C" Beige Scandinave de 
Nav a Vap. 

Agence Maritime Walford 

F. Alexander 

Van Hemelrijck & Geurts 

Pertes, etc. ensem- ) 
ble = LRB ) 

) 
) 

1) Mes Mar. Belges 
1) L. Hermans 

3 

1 

2 

13 
7 

1 

3 

10 

17 

IJ 
2 

11 
2 

2 

2 

1 

1 

— 

13 

1 

— 

3 

3 

— 

— 

— 
1 

— 

— 

1 

3 

— 

— 

3 

1 

— 

— 

1 



'S « STAD ANTWERPEN > 
eppe 

O-D, 1916 : Comme transport-ambulance, S/S « ELISABETHVILLE », CBMC 

G H 

S.A. Beige d'Armement et 
de Nav. a Vap. « La Pho-
céenne » 

Marshall & Gerling 

S.A. Ghent Lloyd 

S.A. Handel & Scheepvaart 
(G. Vande Sompel) 

J. Huyghebaert -
L. Hermans 

Armement John Cockeriil 

S.A. Petrolifère du Congo 

J. Ghijselen & E. Nahman 

Assoc. Maritime Beige 

S.A. Baltique 
(Giani & Muller] 

C" d'Armement des Flan-
dres (E. Minne Mgr.) 

4 1 — — 1 2 3 

1 

1 

1 — — — — 1 1 
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3 — — — — — — 3 

1 _ _ _ _ _ _ 1 

1 1 — — 1 — 1 — 

1 _ _ _ _ _ _ 1 

1 — — — — 1 1 — 

1 — — — — 1 1 — 

132 



Aux « ADY», 373 1918, acquis Oct 1918, Armement Cie de Transp 
Mar Beiges 

S/S « APSCHERON », tankes SAIC, t 8 oct 1915 Mer Noire 

PERTES 

Abréviations, signes, etc., utilises dans la liste: 

Colonne 1 Nom du navire en capitales Au dessous celui du capitaine 
Une t indique que celui-ci a perdu la vie au cours de I attaque 

2 Tonnage brut 
3 Annee de construction 
4 Date = Jour, mois, annee Au dessous, I'heure 
5 Cause de la perte Au-dessous coordonnees du lieu ou endroit de la perte 

T = Torpille 
T/S = Torpille et coule 
T/Gf ou GF/T = canon et torpille 
M = Mine 
M/S = Mine et coule 
T/B = Torpille et bombes a retardement 
B = Bombe 
Cap. = Capture 
Coll = Collision 
GF + TB = canon + bombes a retardement 

( 
( suivi du 
( 

du sousmarin 

At. Antwerpsche Zeevaart Maatschappij, Scheepvaart Maatschappij Gylsen, ensuite Brys 
& Gylsen, et LRB depuis 1.2.16. 

ADUATIEK 
Ed Van de Velde 

AMBIORIX 
O Vermeulen 

2221 1890 12 02 16 Mme du champ 61 
11 40 mouille par UC4 

52 08 36 N 02 44 45E 

1444 1909 06 02 17 Col en convoi Havre-UK 
21 45 avec s/s PRIMO 

49 59N01 13 W 52 



S « BELGENLAND », RSL S/S o PRINCESSE JOSEPHINE », O-D, t 14 oct. 1918, Sabordé a Bruges 
lors evacuation Marinekorps 
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ANTIGOON 
J. Vermeirsch 

BODUOGNAT 
J. Vermeirsch 

CHILIER 
Ed. Delmée 

EBUROON 
C. Delplace 

GASCONIER 
René Carton 

INDUTIOMARE 
A. Leenaars 

KELTIER 
t A. Leenaers 

KOOPHANDEL 
G. Seek 

LONDONIER 
G. Degryse 

MENAPIER 
t De Broek 

MORINIER 
A.M. Vanden Bogaert 

1884 

1441 

2966 

1722 

2986 

1577 

2360 

1736 

1870 

1886 

1874 

1889 

1909 

1907 

1909 

1906 

1910 

1913 

1911 

1911 

1908 

1909 

29.08.16 
09 50 

02.07.15 
11.30 

22.06.18 
12.30 

10.09.17 
14.30 

20.08.18 
12.50 

06.07.17 
07 20 

02.10.18 

01.08.15 
18.40 

13.03.18 
02.00 

07.06.15 
17.00 

13.02.15 
14.00 

T/S U38 
30 nn N Mallorca Isl. 

T/S U39 
49 20'N-05"52'W 

GF/T U151 
39^30'N-53"40'W 

Echouage 
Portugal Cove (Cape Race) 

M/S 
SWxS3/4 d'Udsire - SExE Revaer 

T/S UC61 
5O'34'N-01°24'W 

2 T/S U55 
46"16'N-09"52'W 

GF/T U28 
48"4rN-08'25'W 

T/S UC71 
50-31'N-0ri9'W 

T/S UB10 
51"28'05"N-0r35'15"E 

Naufragé 
47' 01 'N-07"48'W 



s / s « RUBIS », 1918, Camouflage, Cockenll „ ^ S/S .< JEAN BREYDEL », O-D 

NERVIER 
t J C. Dubois 

SIBERIER 
E Van De Velde 

TREVIER 
0 Lemattre 

At. Adolf Deppe & 

AMELIE 
A. Godderis 

EGYPTE 
t J. Vernieuwe 

ESPAGNE 
t F. Pecker 

EUPHRATES 
t H. Mecklenburg 

FLANDRES 
H. Mertens 

HAINAUT 
R. Lemens 

LUXEMBOURG 
R. Carton 

1759 

2968 

3006 

Sociétés affil 

1135 

2412 

1463 

2809 

4227 

4113 

4332 

1909 

1907 

1907 

ées. 

1883 

1901 

1909 

1901 

1896 

1897 

1908 

09.10 17 

12.10 17 
02.00 

05 04.17 
12.00 

04.04.17 
10.20 

13.11.17 
17.20 

23 01 17 
11.40 

25.12.17 
06 35 

22.01.17 
08 30 

08 04.18 
12.45 

12 03.17 
05 30 

04.02.16 
16.15 

T + GF U101 
60"11'N-00'42'W 
Epave coulee par 
59"00'N-00 OO'E 

T/S U86 
52"16'N-11"32'W 

T/S UB23 
52"20'N-03"44'E 

T/S UC31 
50'irN-03 53'W 

T/S UC17 
48"18'N-06'10'W 

T/S UC71 
Isle of Wight 

T/S U57 
48"N-13'05'W 

3 M/S 
55 36'N-04'42'E 

GF U53 
52"02'N-11'23'W 

T/B SMHK MOEWE 
04"S-32"W 54 



MINISTRE BEERNAERT 
P. Lambé 
MINISTRE DE SMET 
DE NAEYER 
M. Standaert 
PORTUGAL 
A Godderis 
REINE ELISABETH 
J. Schoonjans 

At. S.A. d'Armement, 

TANKERS: 
APSCHERON 
Teygeman 
DAGHESTAN 
Pendant N" 52 
H.F. Paret 
DERBENT 
Pendant N 56 
N.... RN 
ELBRUZ 
Paret 
TIFLIS 
Ch. Sytor 

4215 

2712 

1463 

2430 

1907 

1907 

1909 

1902 

26.12.15 
15.00 

06 04.18 
16.00 
02 08 18 
12 00 
21 10.18 
02.00 

d'Industrie et de Commerce. 

1850 

2774 

3161 

4881 

2783 

1887 

1898 

1907 

1914 

1900 

08.10.15 

20 08.15 
13.25 

30.11.17 

05.40 
18.06.18 

03 03.15 
14.20 

T/S U24 
50 41-W-05'05'W 

3 M/S 
5533'N-04'39'E 
T/S U113 
3m WNW Trevose Head 
B. 
Petrograd 
Goutoyevski Doek 

T/S UB14 
24m S Cap Chersones 

GF + TB U38 
48'35'N-06"23'W 

T/S U96 
6mNExE Lynas Pt. 
Sabordage 
Novorossisk 
Explosion 
Alicante 

s / s «TREVIR.., LRB, Commission for Relief in Belgium, t 4 apr. 1917 
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« OCEAN » S.A. Beige d'Armement et de Navigation. 

COMTESSE DE FLANDRE 1810 
C. Schmidt 

KURLAND 
G Nyland 

PRINCE ALBERT 
H. Matthews 

PRINCE CHARLES 
DE BELGIQUE 
E. Weysen 

1964 

1820 

1277 

PRINCESSE MARIE JOSE 1954 
J. Muyllaert 

ROI LEOPOLD 
Ch. Hulsens 

1955 

S.A. Beige d'Armement et de Navigation 

CLAIRE 1157 
t A. Baele 

Compagnie Beige IVIaritime du Congo, 

ELISABETHVILLE 7017 
G. Dorchain 

At. A. Couteaux. 

ELLA 3510 
Cap. Turc : Eumer Fahri 
1.11.14 Saisi par la Turqule 
rebaptlsé DJEHOUN 

1906 

1888 

1904 

1901 

1909 

1909 

gation 

1871 

go. 

1910 

1890 

25.10.16 
16.50 

13.12 17 
05.00 

30.07.15 
09.05 

10 03.18 
03.30 

29.07.15 
09.40 

21.10.15 

a Vapeur « 

12.07.17 
19.33 

06.09.17 
15.00 

07 06 15 
06.30 

GF UB19 
34m WNW Casquets 

Collision avec s/s DEVENTIA 
en convoi de nuit 
2m ExS St. Catherine's Pt. 

M/S sur mine poses par UC1 
dans las champs 60 et 62 
52 00'50"N-01°4rE 

Collision avec s/s FIRTREE en 
convoi de nuit 
51"20'N-04"06'30"W 

T/S UB4 
1 1/2 m Shipwash L/v 

Echoué devant Macau, 
Gironde 

La Phocéenne ». 

T/S U38 
40"OrN-06"05'E 

T/S UC71 
4r05'N-03"04'W 

HMS E l l 
Mouss Yatiki 
(Marmara) 

At. Alexander. 

ELZA ALEXANDER 678 
E. Backeljauw 

S.A. Anversoise de Navigation. 

LIEGEOISE 3889 
Ch. Delplace 

At. L. Hermans 

MARCEL 1433 
J. Blonde 

PAUL 659 
J. Segers 

1890 

1901 

1908 

1880 

16.11.17 
07.20 

24.08.16 
14.00 

05.09.16 
19.00 

26,09.18 
1854 

Abordé par HMS P18 
Rade du Havre 

GF + T/B U38 
42"12'N-05'25'E 

T/S UB18 
20m ENE Cap Barfleu 

T/S UB21 
54"27'N-00 30'W 56 



Administration de la IVIarine. 

MARIE HENRIETTE 
Lt. Rombouts 

s/v VILLE D'OSTENDE 

1451 1893 24.10.14 
Nuit 

229 1881 28.12.16 

LA FLANDRE 862 1888 03.10.18 

PRINCESSE JOSEPHINE 1107 1888 04.10.18 

Handel & Scheepvaart S.A. (G. Vandesompel). 

MARTHA 
H. Blonde 

653 1905 07.03.18 
22.15 

S.A. D'Entreposage et de Transport. 

NARCIS 
J. Sytor 

3490 1912 06.03.17 
10.30 

S.A. Beige de Navigation a Vapeur Schaldis. 

SCHALDIS 
B. Peelman 

1241 1878 29.03.17 
18.45 

Lloyd Royal Beige (Great Britain). 

3687 1906 29.04.18 AUSTRALIËR 
R. Steel 

BARBARA 
W. Mayne 

BELGIER 
J. Robinson 

CALEDONIER 
A.W. Harrison 

CANADIER 
P.G. Lewis 

GALLIËR 
C.A. Goodwin 

INDIËR 
B. Lee 

MENAPIER 
G.M. Horsburgh 

3740 1897 20.10.16 

4588 1914 23.02.17 

3427 1917 11.10.17 

3952 1906 05.04.16 

4592 1914 02.01.18 

3697 1906 16.04.17 

3920 1907 11.11.17 

Echouage 
Feu de la Pointe de Barfleur, 
éteint 

Emmené d'Ostende vers destina
tion inconnue par remorqueur 
allemand WILHELM 

Sabordé Chenal d'Ostende par le 
Marinekorps - Flandern 

Sabordé Bruges, abri aux sous-
marins par le Marinekorps - Flan
dern 

T/S UB80 
6m W. Portland Bill 

Naufragé (ouragan) 
49"30'N-22"17'W 
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T/S UC75 
6m NNE Whitby 

T/S UB57 
6m SWxS Dungeness 

Cap + T/B UB40 
25m S Isle of Wight 

T/S UC17 
30m W. Belle Isle 

T/S UC35 
4m ENE Savona 

Wr. Cloughy Bay 
(County Down) 

T/S U95 
7m ENE Wolf Rock 

T/S U43 
250m NWxW Fastnet 

Collision avec 
s/s IDDLESLEIGH 
1 1/2 m Calaburras Pt. 
(Espagne) 



PATAGONIER 
A.M. Dormand 
(fait prisonnier) 

PERSIER 
CA. Laing 

SCOTTIER 
Rsdmont 

SUEVIER 
M.J. Jones 

TAXANDRIER 
E.l. Harris 

TONGRIER 
A. Henry 

YZER 
W. IVIc L. Hunter 

3852 1910 14.04.17 

3874 1910 11.12.17 

3774 1905 09,10.15 

4515 1902 15.02.16 

4231 1900 

3828 1901 22.03.17 

3538 1904 20.07.16 

T/S U35 
135m W. Gibraltar 

T/S U35 
50m E Cape Spartivento 

Gap J GF U39 
63mS Gavdo Isid. (Crete) 

Incendie & Explosion 
39 01'N-67"W 

13 02.17 quitte New York pour 
Bordeaux et disparu 

T/S UC48 
25m ExS Start Pt. 

T/S U39 
37"12'N-02''20'E 

Gérés par At. Océan (L. Dens). 

COMMONWEALTH 3353 
J. Jonas 

WOLF 
W.L. Laverick 

2443 

1896 

1894 

19.02.18 T/S UC71 
Soiree 5m NE Flamborough Head 

21.07.16 Cap + GF U39 
75m NNW Alger 

Navires allemands saisis par Ie Portugal, pris en affrêtemerrt par l'Administration de la 
Marine beige. 

BERLENGA 3548 1901 08.08.17 
(ex SOPHIE RICKMERS) 12.30 
Manuel Tavares Pinto 
Subrécargue E. Audenaerde 

CAMINHA 2763 1907 07.04.17 
(ex EURIPOS) 08.45 
Isolino da Siiva Vianna 
Subrécargue : P. Billen 

ESPINHO 739 1887 15.06.17 
(ex ENERGIE) 
N... 
Subrécargue N... 

T/S UC77 
47'N-05 15'W 

GF UC71 
45"22'N-02 48'W 

GF + T/S U39 
Cap Slneus 

Capture. 

HAELEN 
L. Moureau 

3289 1873 03.11.17 
12.20 

UB63 
60 9'N-02 40'E 

Internes. 

BELGICA 
J. Cattoor 

980 1894 03.08.14 
Pillau 58 



PETER BENOIT 
J. Verschueren 

s/v KASSAI 
J. Meulemeester 

Lsissés a : 

ANVERS: 

ANVERSOISE 

s/v COMTE DE SMET 
DE NAEYER 
Stationnaire 

EMERAUDE 
(Déclassé) 

OSTENDE: 
s/v VILLE D'OSTENDE 

s/v VILLE DE BRUGES 
(Stationnaire) 

LA FLANDRE 
(Déclassé) 

PRINCESSE JOSEPHINE 
(Déclassé) 

1359 

2208 

3893 

1425 

192 

229 

545 

862 

1107 

1902 

1892 

1901 

1877 

1858 

1881 

1873 

1888 

1888 

13.08.14 

03.08.14 

09.10.14 

09.10.14 

09.10.14 

28.12.16 

14.10.14 

03.10.18 

04.10.18 

Stettin 

Hambourg 

non compté dans les 
tabulations 

Emmené vers une destination 
inconnue par Ie remorqueur alle 
mand WILHELM 

Non compté dans les 
tabulations 

Sabordé Chenal d'Ostende par 
Ie Marinekorps - Flandern 

Sabordé Bruges, abri aux sous 
marins par Ie Marinekorps - Flan 
dern 

Mis a la disposition de pays allies : 
RUSSIE : 

Durée 
30.12.14/08.10.15 1850 1887 08.10.15 

27.12.16/21.06.18 4881 1914 18.06.18 

25.11.15/—.—.18 2853 1911 

APSCHERON 
Teygeman 

ELBRUZ 
Paret 

ROl ALBERT 
J. Coppens 

Transport N 105 de la 7ème section de la Flotte de Transports 
de la Marine Russe de la Mer Noire. Capture Mariupol 21.5.18 
par l'Armée autrichienne. Recapture ensuite. 

25.11.15/—.—.18 2805 1902 TIGRIS 
L.A. Teirlinck 

Transport N 106 de la 7ème section (ensuite de la 8ème) de la 
Flotte de Transports de la Marine Russe de la Mer Noire. Cap
ture a Mariupol 21.5.18 par l'Armée autrichienne. Recapture en-
suite. 

T/S UB14 
24m S Cap Ohersones 

Sabordage Novorussisk 

59 
REINE ELISABETH 
J. Schoonjans 

08.08.17/05.04.18 2430 1902 21.10.18 
Sabotage Petrograd 



GRANDE BRETAGNE: 

REINE LISABETH 
J. Schoonjans 

DAGHESTAN N" 52 
H.F. Paret 

DERBENT N° 56 
N... RN 

ERIVAN N" 54 
T. Davies 

OURAL N' 62 
J.N. Umpleby 

KASBEK N"? 
D. van Lienen 

KREMLIN N' 55 
W. Phillips 

05.04.18/21..10.18 

29.09.14/10.05.15 

28.09.14/30.11.17 

21.09.14/28.12.18 

22.12.14/08.01.19 2210 1887 
est resté sous pavilion beige 

2430 

2774 

3161 

2395 

1902 

1898 

1907 

1893 

21.10.18 

20.08.15 

30.11.17 

Sabotage 
Petrograd 

U38 
48"35'N-06"23'W 

6m NExE Lynas Pt 
U96 

29.09.14/23.01.19 

2716 

2687 

1888 

1893 

FRANCE 

MAGDA 
C. Papalas 

MOGHRAB 

Moscos 

VENTES ET TRANSFERTS 

1. Transferts au pavilion britannique, sans vente, entre Ie 15.07.14 et Ie 04.08.14: 
s/s LAPLAND, VADERLAND, ZEELAND 
(Pour mémoire, pas comptés dans la tabulation générale). 

2. Ventes 

16.05.16/—.—.19 

27.04.15/17.01.18 

1158 

753 

1870 

1883 27.04.15 

17.08.18 

Réquisitionné a 
Marseille 

Perdu a Poro Bay 
explosion 

1914 
A la Grande Bretagne: 

A I'ltalie: 

1915 
A la Grande Bretagne : 

7 Sep. 
Nov. 

21 Nov. 
31 Dec. 

7 

Sep. 

DYLE 
BELGIQUE 
GENT 
ANTWERPEN 
VAN DIJK 

1510 
2028 
843 
1207 
1132 

2194 AFRICA 
(Echoué en Sardaigne depuis 5.14) 

Total 

1879 
1909 
1901 
1889 
1904 

1883 

6 

18 Janv. 
13 Fev. 
13 Fev. 
25 Juin 

LA FLANDRE 
ROUMANIE 
LYS 
COCKERILL 

700 
2393 
2372 
2393 

1908 
1892 
1882 
1901 60 



Aux Etats-Unis : 

A la Norvège : 

1916 
A 1$ France; 

30 Avr. 

Mar. 

Fev. 
Fev. 

IRIS 

s/v KWANGO 

ARTEMIS 
FANNl 

2334 1893 

1887 1870 
Total = 6 

670 1884 
1618 1878 

A la Russie : 13 Nov. s/v KATANGA 2145 1888 
Total = 3 

Grand Total = 15 

ACQUISITIONS 
1914 
Aöut GENERAL LEMAN, ex MINNA, allemand, saisi a Ostende 
1917 

6 Mar. MARCEL 
ex VICTORIA II 1101 

15 Avr. MARGUERITE 264 

1723 1896 

1889 
1883 

1918 
Oct. Aux. ADY 
10 Aoüt Aux. ZWALUW 
Oct. Aux. GABY 

373 1918 
191 1910 
370 1918 
Total = 6 

EN CONSTRUCTION 

61 

GABRIELLA 

BELGENLAND 

BELGIER 

GALLIËR 

INKISI 

1430 1914 

1916 

1920 

17.03.22 

26500 

4588 

4592 

4586 

1915 

1914 

1914 

1914 

Antwerp Engineering 
Hoboken. Saisi par 

démonté 

reconstruit, lancé 

vendu : Rs. Lambé & 

Harland & Wolff, 
Belfast 

J. Ropner & Sons, 
Stockton 

J. Ropner & Sonj, 
Stockton 

Greenock & 
Grangemouth D.C. C° 

l'occupant. 

C" Sydney 

Ltd. 

Handel & 
Scheepvaart 
Vande Sompel 

S.A. Belge-
Américaine 

Antwerpsche 
Zeevaart Mij. 

Antwerpsche 
Zeevaart Mij. 

Société des 
Pétroles du Congo 

Greenock 



CE QUE SONT DEVENUS LES SOUS-MARINS 
AYANT COULE NOS NAVIRES 

N du 
s / m 

U24 
U28 
U35 
U35 
U38 
U38 
U33 
U33 
U33 
U39 

U39 
U39 
U39 
U43 

U53 

U55 

U57 
U86 

U95 

U96 

U101 

U113 
U151 

UB4 

UB10 

UB14 

UB18 

UB19 

UB21 

UB23 

UB40 

UB57 

UB63 

UB80 
UCI 

Cdt. 

Kptlt Schneider 
Kptlt Frhr von Forstner 
Kptlt von Arnauld de la Perière 
Kptlt von Arnauld de la Periere 
Kptlt Max Valentinier 
Kptlt Max Valentinier 
Kptlt Max Valentinier 
Kptlt Max Valentinier 
Kptlt Forstmann 
Kptlt Forstmann 

Kptlt Forstmann 
Kptlt Forstmann 
Kptlt Forstmann 
Korv Kpt Jurst 

Kptlt Rose 

Kptlt Alex Weiss 

Kptlt Ritter von Georg 
Kptlt Crusemann 

Kptlt Pnnz 

Kptlt Jess 

Kptlt Koopmann 

Kptlt Recke 
Korv Kpt von Nostitz 
und JSnkendorf 

Oblt z S Gross 

Obit z S Stembrinck 

Oblt z S von Heimburg 

Oblt z S Stembrinck 

Kptlt Walter Gustav Becker 

Oblt z S d Res Mahn 

Oblt z S Ziemer 

Oblt z S Karl Neumann 

Oblt z S Lohs 

Kptlt Gebeschus 

Kptlt Viebeg 
Oblt z S von Werner 

Date de la 
perte du 

navire beige 

26 12 15 
01 08 15 
14 04 17 
11 12 17 
20 08 15 
24 08 16 
29 08 16 
12 07 17 
02 07 15 
09 10 15 

20 07 16 
21 07 16 
15 06 17 
16 04 17 

12 03 17 

02 10 18 

22 01 17 
05 04 17 

02 01 18 

30 11 17 

09 10 17 

02 0B18 
22 06 18 

29 07 15 

07 06 15 

07 10 15 

05 09 16 

25 10 16 

26 09 18 

04 04 17 

20 10 16 

29 04 18 

03 11 17 

07 03 18 
30 07 15 

Cause 

T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 

T 
T 
T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

Gap 

T 
M 

Heure 

1500 
1840 

1325 
1400 
0950 
1933 
1130 

0530 

mm 
1200 

0540 

1200 
1230 

0940 

1700 

1900 

1650 

1854 

1020 

1220 

2215 
{ma 

Position 

50 41 W 05 05 W 
48 41 N 08 25 W 
135mW Gibraltar 
50mE Gap Spartivento 
48 35 N 06 23 W 
42 12 N 05 25 E 
30mN Mallorca Isl 
40 01 N 06 05 E 
49 20 N 05 52 W 
63mS Gavdo Isl 

37°12 N 02 20 E 
75mNNW Alger 
Gap Sineus 
250mNWxW Fastnet 

52<>02N11"23W 

46°16 N 09''52 W 

48°N 13 09 W 
52-16N11 32 W 

7mENE Wolf Rock 

6mNExE Lynas Pt 

60» i rN 00O42 W 

3mWNW Trevose Head 
39 30 N 53 40 W 

1 1/2 ShipvKash L/V 

51'>28 05 N 01 35 15 E 

24mS Gap Chersones 

20mENE Gap Barfleur 

34mWNW Casquets 

54»27 N OO-SO W 

52"20 N 03»44'E 

25mS Isle of Wight 

OmSWxS Dungeness 

60O9 N-02''40'E 

60mW Portland Bill 
52 00 N 01"41 E 



Norn du Navire Beige 

MINISTRE BEERNAERT 
1 

KOOPHANDEL 
PATAGONIER 

PERSIER 
1 DAGHESTAN 
r L I E G L O I S E 

ANT! GOON 
CLAIRE 
BODUOGNAT 

, SC;OTTIER ipterne au Per 

Date de la parte 
du sous-marin 

22 11 18 

02 09 17 1155 
26 11.18 

23.02.19 

18 05 18 
l-ol 43 23'N08>14'W 

[ suite avaries par bombes d av.on 

! YZER 
; WOLF 
i [SPINHO 

INDIËR 

HAINAUT 

' KELTIER 

' EUPHRATES 
SIBERIER 

1 

1 GALLIËR pre 

20.01.19 

01.12.18 

26 11.18 

24.11.18 
20.11.18 

b. 07 01 18 0415 

1 DERBENT 

NERVIER 

i PORTUGAL 
CHILLIER 

20.11.18 

21.11.18 

20.11.18 
24.11.18 

(devait devenir sous-marm 
commercial OLDENBURG) 

PRINCESSE MARIE JOSE 

1 MENAPIER 

1 APSCHERON 

1 MARCEL 

COMTESSE DE FLANDRE 

PAUL 

TREVIER 

15 08 15 2025 

05.10.18 

0611 18 
désarmé) 

25 11.18 
Interne Sebastopol) 

09.12.17 nu)t 

30.11.16 1710 

24.11.18 

29.04.17 
Interne è La Corogne, 43'22'N-08 24'W, 
suite av par grenades de fond du HMS 
P60 49 ST'N-DSolS'W 

! BARBARA 

AUSTRALIËR 

HAELEN 

MARTHA 
PRINCE ALBERT 

01.10.18 

14 08 18 2300 

28.01.18 

26.11.18 
197.07 17 

Position 

Livré a la 
Grande Bretagne 
72 34'N-27"56'E 
Livre a la 
Grande Bretagne 

Livre a la France 

18 Livre a la France 

Livre a la 
Grande Bretagne 
Livre a la 
Grande Bretagne 
Livre au Japon 

Livre a la France 
Livre a la 
Grande Bretagne 
49"59'N-05°12'W 

Livre èi la 
Grande Bretagne 
Livre a la 
Grande Bretagne 
Livre a la France 
Livre a la France 

(52"45'N-02"10E ' 
(52"43'N-02' 18E ' 
51"21'N-03"12'E 

19 Livre a la 
Grande Bretagne 

49<'17'N-05"47'W 

(49"56'N 02' 45W ' 
(50' OO'N-02 48W ' 
Livre a la 
Grande Bretagne 

22 01.19 : Livre h ia 
France, a Cherbourg 

51'^'13,5'N-02"56'E 
Ostende, cale seche 
(51'33'N-03'05'E ? 
(51"56'N-02"02'E ? 
Plus minus 
56nl0'N-02 OO'W 

Livre a I ' l tal ie 
Sorti de Zeebrugge 18 071 
Calais II n'est pas certain 
lees. UCI disparait au cou 

Cause 1 

1922 Démoh Swansea 
Explosion s /s OLIVE BRANCH 
Demoli BIyth 1919-20 

7 21 Demoh Brest 

12 23 Demoli Toulon 1 

1922 Demoli Swansea 
1922 Demoli a Swansea 
20 21 Service dans la Marine 1 
Japonaise comme 0-3 
1922 Démoli Sasebo 

1921 Démoh Cherbourg 
1921 perdu lors du transfert vers 
le Chantier de demolit ion I 
Probablement éperonne par 1 
s / s BRAENEIL 
1919-20 Demoli Bo'ness 

1919 Demoli Morecambe ou 
Swansea 
07 21 Demoli Brest 
07 06 21 Coule comme cible a 
Cherbourg 

Canon du 0 boat INVERLYON | 

Sabordage devant le mole de 1 
Zeebrugge. Evacuation de la j 
Base des Flandres 
1920 Demoli a Malte 

Eperonné par le Tanker BEN 
LAWERS, ou Mine 
Canon du 0 boat PENSHURST 

1920 Perdu lors du transfert vers 
le chantier de demolit ion. Cote 
Est 
7.21 Démoli Brest 

Sabordage lors evacuation de la 1 
Base des Flandres ] 
Mine 

Grenades de fond des Chalutiers 
britanniques CORMORANT iV et 
YOUNG FRED 
5 19 Démoh La Spezia 

7 pour poser ses mines devant 
que ces mines ayent ete mouil- 1 

rs de cette 79e mission. 



UC4 

UC17 

UC17 

UC31 

UC35 

UC48 

UC61 

UC71 

UC71 
UC71 
UC71 
UC71 
UC75 

UC77 

SMHK N/ 
Graf du 

Oblt z S Moecke 

Oblt z.S Wenninger 

Oblt z S. Wenninger 

Kptlt Siewert 

Oblt z.S. Korsch 

Oblt z.S. Ramien 

Oblt z S G. Gerth 

Oblt z.S. Hans Valentinier 

Oblt z.S. Saltzwede! 
Oblt z.S. Steindorff 
Oblt z.S. Warzecha 
Oblt z S. Warzecha 
Oblt z.S. Lohs 

Kptlt Reinhart von Rabenau 

10EWE K. Kapt. Burggraf und 
Dohna-Schlodien 

12.02.16 

23.01.17 

23.02.17 

13.11.17 

11.10.17 

22.03.17 

06.07,17 

07.04.17 

06.09.17 
26.12 17 
19.02.18 
13.03.18 
29.03.17 

08.08.17 

04.02.16 

M 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 
T 
T 
T 

T 

T 

1140 

1140 

1720 

0720 

0845 

1500 
0635 

soiree 
0200 
1845 

1230 

1615 

52'08'36"N-01"44'45"E 

48"18'N-06"10'W 

30mW Belle Isle 

50"irN-03"53'W 

4mENE Savona 

25mExS Start Point 

50°34'N-01"24'W 

45<>22'N-02"48'W 

47'>05'N-03''04'W 
Isle of Wight 
5mNE Flamborough Head 
50"31'N-01"19'W 
6mNNE Whitby 

47"N-05»15'W 

04"S-32°W 

S/S « SYRIË ». Deppe Commission for Relief In Belgium 

64 



ADUATIEK 

EGYPTE 

BELGIER 

AMELIE 

CALEDONIER 

05.10.18 

26.11.18 

26.11.18 

16.05.18 

TONGRIER 24.03.18 
Interne Le Ferrol 43'29'N-08"14'W, 
avaries grenades de fond 

INDUTIOMARE 26.07.17 

CAMINHA 

ELISABETHVILLE 

ESPAGNE 
COMMONWEALTH 
LONDONIER 

SCHALDIS 

BERLENGA 

LUXEMBOURG 

20.02.19 

51"22'N-Ü3"12'E 

Livré è la 
Grande Bretagne 

Livré a la 
Grande Bretagne 
Plus minus 
39"48'N-07"42'E 
Livré è la 
Grande Bretagne 

Wissant 

Livré a la 
Grande Bretagne 

Sabordage devant möle de Zee-
brugge. Evacuation de la Base 
des Flandres 
19-20 Démoli Preston 

22 Démoli Canning Jovin 

Canon du patrouilleur frangais 
AILLY 
15.03.19 Coulé 43"3rN-08"25'W 
au cours du transfert de l ivrai-
son 
Dans la brume, échoué plage 
Wissant. Sabordé 
20.02.19 Coulé au cours du trans
fert vers Ia Grande Bretagne 
54"10'N-07'>54'E 

31.05.18 0230 (53"57'N-00"09W ? Art i l ler ie et éperonnage par TBD 
(53'56'N-00"05W ? HMS FAIRY qui coule è son 

tour 
—.07.18 Sorti de Zeebrugge 11.07.18. Pose sas mines dans le champ 

present prés du Nab L/S et disparait sans traces. 
Sorti de Zeebrugge 18.7.17 pour poser ses mines devant 

ex s / s PUNGO 4788 t.br. 1914 construit sous le N" 258 par J.C. Teklenborg pour l 'Armement 
Afrikanisctie Fruchtkompagnie, subsidiaire de l'Armement F. Laeisz Hamburg. 

Est choisi par l'Amirauté allemande pour devenir croiseur auxil iaire. 01.11 15 rebaptisé HD10 (Hilfsdampfer 10). 
23.12.15/04.03.16, lère croisière dans l 'Atlantique. Le 12.06.16 est rebaptisé VINETA nom sous lequel il effectue 
3 croisieres en Baltique. Repart le 23.11.16 pour sa 2éme croisière aans l 'Atlantique. Rentré 22 03.17 devient 
mouilleur de mines auxil iaire en Baltique. Ensuite effectue diverses courtes sorties sous le déguisement de 
SUTTON HALL britannique, THEODORE MONTE, frangais. 14 05 20 l ivré a la Commission des Reparations, 
18.11.20 attribué a la Grande Bretagne. Navigue jusqu'en 1933 comme GREENBRIER pour Elders S Fyffes C" Ltd. 
Londres ; en 1933 devient OLDENBURG de Midgard, Deutscfie Seeverkehrs A.G. Nordenham. Le 07.04.45 est 
coulé par le RAF a Vadheim, Sognefjord, par 61"12'N-05"50'E. L'épave est démolie en 1953. 

< S /S ELISABETHVILLE » CBMC. Canon arrière. •• S /S ANVERSVILLE » CBMC. Canon arrière. 



CE QUE SONT DEVENUS LES COMMANDANTS DE CES SOUS-MARINS 
Regurent a la date indiquée la Croix de Chevalier de l'Ordre pour Ie Mérite, categorie : 
Unterseeboot. 
Au-dessous du nom : nombre et tonnage brut total de navires marchands coulés : ensuite 
navires de guerre. 

Une t signifie que Ie commandant est mort au combat avec Ie sous marin dont Ie no. et la 
position sont donnés en d'autres circonstances. L'absence de cette t signifie que Ie com
mandant a survecu. 

3e Oblt z.S. Otto Steinbrinck 
202 nav. marchands 231.614t.br. 

2 nav. de guerre 11.810 t.depl. 

4e Kptlt Forstmann 
146/384.304, 1/820 

5e Kptlt Lothar von Arnauld 
de la Périère 
144/453.716, 2/2500 

6e Kptlt Max Valentinier 
141/299.326, 1/627 

9e Kptlt von Heimburg 
18/42.675, 5/12390 

10e Oblt z.S. Saltzwedel t 
11/170.526 

14e Kptlt Max Rose 
79/213.987, 1/1265 

17e Kptlt Viebeg 
50/79.927 

22e Kptlt Wenninger 
97/100.306 

23e Oblt z.S. Lohs t 
76/148.677, 1/1200 

24e Kptlt Ritter von Georg 
53/98.440, 1/1250 

t UB81 

t UB57 

29.03.16 

12.08.16 

11.10.16 

26.12.16 

11.08.17 

20.08.17 
02.12.17 

20.12.17 

30.01.18 

30.03.18 

14.04.18 
14.08.18 

24.04.18 

50'27'N-OO 53,W M. 

(51"33'N-03'05'E? 
(51"56'N-0202'E? 

II n'y eut que 29 commandants a recevoir cette distinction. 

Kptlt W.G. Becker t 

Kptlt Crüsemann 

Kptlt Frhr. von Forstner 

Oblt z.S. Gebeschus t 

t UB82 17.04.18 

t UB63 28.01.18 

55"13'N-05"55'W 
Grenades de fond des traw
lers britanniques : PILOT ME 
et YOUNG FRED 

56"10'N-02 OO'W 
Grenades de fond des traw
lers britanniques : CORMO
RANT IV et YOUNG FRED 

http://231.614t.br


Kptlt G Gerth 

Oblt zS Cross t 

Kptlt Jess 

Kptlt Jurst 

Kptlt Koopmann 

Oblt z S Korsch t 

Oblt zS d R Mahn 

Ooit zS Moecke t 

Kpit Neumann 

K Kpt von Nostitz & Jankendorf 

Kptlt Pnnz t 

Kptlt R von Rabenau 

Oblt zS Ramien 

Kptlt Recke 

Kptlt Schneider t 

Kptlt Siewert 

Oblt zS Steindorff t 

Oblt z S Hans Valentinier t 

Oblt z S Warzecha 

Kptlt Weiss 

Kptlt von Werner 

Oblt zS Ziemer 

t UC61 26 07 17 Echouage a Wissant 
Sabordage 

t UB4 15 08 15 (52 46'N-02 10'E' 
(52 43'N-02 18 'E ' 
O Boat INVERLYON 

t UC35 16 0518 3948N-0742'E 
Patrouilleur frangais AlLLY 

t UC46 08 02 17 51 07,5'N-01 38 5 E 
Eperonné par HMS LIBERTY 

t U95 07 0118 49 59'N-05»12'W 
(prob ) Eperonné par s/s BRAENEIL 

tUB109 29 08 18 51 04'N-0ri4'E M 

t U87 13 10 17 55 46'N-29 42'W 
Par vent de force 10, enlevé 
du kiosque par une lame et 
noyé. 

t UB74 26 05 18 50"32'N-02 32'W 
Grenades de fond du yacht 
britannique LORNA 

t UB56 19 12 17 50 58'N-01 21'E M 

Copyright reserved 
Reproduction, adaptation, traduction, etc , interdites, sans accord ecrit 

Paul E R Scarcenaux 



maritiem panorama 

Deze bijdrage tot ons maritiem panorama 
brengt een bondig overzicht van de voor
naamste feiten, die zich tijdens het jaar 
1972 hebben voorgedaan op gebied van na
tionaal havenbeleid. 
Het jaaroverzicht van onze zeehaventrafiek 
wordt in een volgende editie afzonderlijk 
behandeld zodra de havenstatistieken volle
dig gepubliceerd zijn. 

• « * 
Amsterdam 
Op 16 oktober 1972 had te Amsterdam het 
3de Belgisch-Nederlandse zeehavenoverleg 
plaats. Het algemene EEG-havenbeleid was 
het hoofdtema van de konferentle, ditmaal 
op regeringsniveau gehouden. Bijzondere 
aandacht werd besteed aan een nauwere 
samenwerking tussen de Beneluxhavens on
derling. Als maatregelen hiertoe bespraken 
de overlegpartners het uitwisselen van ge
gevens over de investeringsplannen inzake 
haveninfrastruktuur, het invoeren van een 
vergelijkbaar rekeningstelsel voor de ha-
venfinancies, en het toepassen van gelijke 
normen qua milieubescherming in de haven-
zones. Ook op de twee vorige kongressen, 
in 1971 te Middelburg en te Brugge gehou
den, werd van Nederlandse zijde gehamerd 
op de noodzaak van een gekoórdineerd be
leid van de Deltahavens. Dit bewijst hoe
zeer onze noorderburen de expansieprojek-
ten van Duinkerke vrezen en derhalve alles 
in het werk stellen om de positie van Rot
terdam te vrijwaren. 

• * * 
Nieuwpoort 
Sinds enkele jaren heeft de kleine zeehaven 
van de Ijzerstad de wind in de zeilen. Zijn 
geleidelijke uitbouw tot grootste jachthaven 
aan de westkust van ons kontinent plaatste 
Nieuwpoort immers in het brandpunt van 
de belangstelling. Met betrekking tot deze 
expansievooruitzichten werden in de loop 
van het voorbije jaar enkele belangrijke op
ties genomen. Zo werd besloten de nieuwe 
jachthaven aan de rechter IJzeroever tot 70 
ha uit te breiden. De bestaande Zeemacht
basis zal verdwijnen en gedeeltelijk tot aan-
legtiaven voor hoogzeejachten omgebouwd 

worden. Het resterende gedeelte van de 
basis is bedoeld als aktieve rekreatiezone. 
Bezuiden de nieuwe jachthaven komt ten
slotte een groot industriepark, waar de ge
plande ontziltingsinstallatie opgericht wordt. 
Dit bewijst hoezeer een dynamisch haven
beleid op gemeentelijk vlak ook in kleine 
zeehavens prachtige resultaten kan opleve
ren. 

Oostende 
Teneinde het stagnerende havenverkeer van 
de Ensorstad weer op gang te krijgen, stel
den de stedelijke havenautoriteiten in 1972 
alles in het werk om nieuwe zeetrafieken 
voor de handelshaven te winnen. Zo slaag
den zij erin een regelmatige lijn te openen 
tussen Oostende en de Zuidzweedse haven 
Ysad. Het betreft een wekelijkse vracht-
dienst van houtkappelingen in bulk, be
stemd voor de nieuwe fabriek Ostend Board, 
waar houtspaanderplaten gefabrikeerd wor
den. De nieuwe lijn werd op 11 februari in
gehuldigd toen de 1.000 ton metende 
« EDELHARD » met een vracht van 3.800 m3 
de Oostendse handelshaven binnenvoer. 

• * * 
Op 15 mei werd andermaal een nieuwe 
scheepvaartlijn geopend, ditmaal een vracht
ferry-dienst naar Sheerness aan de Theems-
monding. Het evenement was wel van bij
zonder belang. Het ging immers om het 
eerste experiment van Ro/Ro-goederentra-
fiek in de Oostendse handelshaven. Voor 
deze nieuwe laad- en transportechniek werd 
dagelijks de « OSTEND EXPRESS » ingezet, 
een schip van het Ro/Ro-type uitgerust met 
twee trailerdekken, waarop 42 opleggers 
van 12 m en 36 wagens plaats vonden. Met 
het invoeren van deze lijndienst hoopten 
promotors en havenverantwoordelijken het 
slinkende stukgoedverkeer van de stadsha-
ven opnieuw te aktiveren. Helaas, omwille 
van financiële moeilijkheden en gebrekkige 
havenakkomodaties moest de « Ostend-
Sheerness Freight Ferries » vijf maand later 
zijn aktiviteiten staken ondanks een vrij be
langrijke goederenverhandeling. 



Ook de passaglershaven startte vorig jaar 
met een eerste vrachtferry-dlenst. Tot dan 
toe had de Regie voor Maritiem Transport 
er alleen een passagiers- en voertuigenver-
keer naar Engeland verzekerd. Half juni ech
ter werd voor het eerst een Ro/Ro-vracht-
dienst op de lijn naar Folkstone ingevoerd. 
Hiervoor ging onze R.M T. in pool samen
werken met de Britse Sealink Ferhes, die 
hun gloednieuwe « HENGIST» met de nieu
we trafiek gelastten Het betreft een poly
valente carferry ontworpen voor het trans
port van passagiers, auto's, vrachtwagens 
en opleggers De nieuwe formule voor ge
mengd transport, waarop Oostendse haven-
deskundigen al jaren aandrongen, kende on
middellijk het verhoopte sukses. Volgend 
jaar wordt deze dienst verzekerd door een 
Belgische carferry van hetzelfde type, die 
momenteel in aanbouw Is bij Boelwerf-
Temse. Weliswaar een gelukkig initiatief, 
dat helaas minstens vijf jaar te laat komt. 

* * * 

Te^^einde het passaglersverkeer in de Oost
endse staatshaven beter In staat te stellen 
met Zeebrugge en Calais te konkurreren, 
werden voor twee jaar met de British Rails 
onderhandelingen gevoerd voor het openen 
van een hovercraft!Ijn Oostende-Dover. Daar 
over dit vraagstuk verder geen woord meer 
werd gerept, stelde een Oostends kamerlid 
hieromtrent een parlementaire vraag aan de 
minister van Verkeerswezen. Graag vernam 
hij welke beslissing getroffen werd, reke
ning houdend met de weerslag van de ont
worpen Kanaaltunnel op de uitbating van 
onze passagiers- en ferrydiensten naar En
geland. Het antwoord van de minister, ver
schenen in mei, vergt geen kommentaar. 
Oordeel zelf: « Grondige studies hebben 
bewezen dat het invoeren van een glijboot-
dienst tussen Oostende en Engeland tech
nisch onmogelijk en kommercieel niet ver
antwoord is. Na de reallzatle van de Kanaal
tunnel zal de RMT. ongetwijfeld een deel 
van haar voertuigenverkeer kunnen behou
den ». 

In het raam van haar modernizerings- en 
uitbreidingsplan kende de Oostendse haven 
in 1972 twee belangrijke realizaties. De 
rtieuwe grote slipway, gepland In 1967, werd 
op 15 december eindelijk In gebruik geno
men. In de maand oktober waren de bagger-
werken in de verbrede havengeul voltooid 
en de laatste pijlers van het oude ooster
staketsel verwijderd, zodat de nieuwe vaar

geul over haar hele breedte, hetzij 160 me
ter, bevaarbaar werd. Deze werken - bouw 
van een nieuw oosterstaketsel en verbre
ding van de geul - startten in april 1969 en 
duurden derhalve niet minder dan drie en 
een half jaar. Ze kostten 130 miljoen frank 
aan de Schatkist Dergelijke slakkegamg is 
imm..rs kenschetsend voor alles wat te 
Oostende op gebied van havenwerken wordt 
besproken, gepland, aanbesteed en uitge
voerd. 

Naast twee voorname afwerkingen zag 1972 
ook de start van de werken voor de bouw 
van het nieuwe visserijdok, gepland in 1967. 
In november werd immers de eerste faze 
van de bouwwerken ingeluid. Ze behelst 
het graven van de toegangsgeul tot het dok 
alsmede de funderingswerken voor de be
weegbare brug over deze geul. Na moei
zame onderhandelingen stond O.W. hiervoor 
een krediet van 75 miljoen frank toe. Voor 
deze beginfaze is een uitvoeringstermijn 
van 2 jaar bepaald, zodat het eigenlijke 
graafwerk en de bouw van de kaaimuren 
pas in 1974 een aanvang krijgen. Hiervoor 
is andermaal een termijn van 2 jaar voor
zien, zodat een decennium zal verlopen tus
sen het plannen van dit dok en zijn kon-
krete reaHzatle. 

Zeebrugge 
In maart heeft de Brugse havendirektie in 
overleg met OW. een achtjarenplan 1972-79 
uitgewerkt om Zeebrugge tot diepzeehaven 
voor 125 000-tonners uit te bouwen. Een 
globaal bedrag van 16 miljard frank wordt 
aan deze realizatie besteed naar rato van 2 
miljard per jaar. In kronologisohe volgorde 
zijn volgende voorname werken gepland : 
bouw van de nieuwe zeesluis en inkokeren 
van de afvoerkanalen ; bouw van de sluis
bruggen en de nieuwe westelijke kaaimuur; 
aanleg van het verbindingsdok naar het 
Boudewijnkanaal en 1ste faze van de nieu
we oostelijke kaaimuur ; 2de faze van voor
gaande werken en inkokeren van de afvoer
kanalen tot 2 km in zee ; bouw van de wes
telijke strekdam vanaf de westelijke haven-
muur ; baggerwerken in volle zee en voort
zetting van voorgaande werken ; uitbouwen 
van de bestaande havenmuur; voltooiing 
der werken en uitbaggeren tot —15m van 
Zeebrugge tot bet Scheur. Indien alles vol
gens timing verloopt, krijgt oms land in 1980 
zijn mini-diepzeehaven. 



Op 1 maart smartten de eerste werken van 
het Zeebrugse achtjarenplan. Het betrof 
de bouw v?n de 125 000 ton-zeesluis, de 
aanleg van nieuwe uitwateringssluizen en 
het inkokeren van de twee afleidingskana-
len tot aan de waterlijn. Herinneren wij er
aan dat de zeesluis 500 m lang wordt bij 
58 m breed en een drempel van —15 m 
krijgt De werken aan het sas worden voor 
anderhalf miljard door de firma Sogetra uit
gevoerd. Op 19 oktober had de aanbeste
ding plaats van de sluisdeuren voor een be
drag van 335 miljoen frank, terwijl de kaai-
muren van de toegangsgeul tot de sluis op 
7 december voor 818 miljoen frank aanbe
steed werden. In november ging de kontro-
verse omtrent de ligging van de zeesluis 
andermaal oplaaien toen de graafwerken 
werden gestaakt naar aanleiding van een 
geschil tussen Sogetra en O W 

» * « 

Op 18 april werd aan het Prins Filipsdok in 
de Zeebrugse achterhaven de eerste paal 
geheid van de nieuwe Ro/Ro-terminal be
stemd voor de eenheden van de North Sea 
Ferries, die in het najaar een nieuwe veer
dienst naar Huil moesten verzekeren. Deze 
bouwwerken, echter niet behorende tot het 
vermelde achtjarenplan, vorderen in vlug 
tempo. Aan de nieuwe terminal, waar de 
aanlegsteiger reeds klaar was, werd een 5 
ha-opslagpark voor containers voorzien met 
bijhorende doeanekantoren De aanvang van 
deze werken werd met bijzondere luist'er 
gevierd en door tal van Britse en Belgische 
personaliteiten bijgewoond, gelet op het 
belang van de nieuwe veerdienst in het 
raam van de toetreding van Engeland tot de 
Euromarkt. . . . 

Naast de aanvang van de graafwerken aan 
de nieuwe zeesluis en de start van het hei
werk aan de terminal van de North Sea Fer
ries zag 1972 ook de voltooiing van de eer
ste landingsbrug aan de Ro/Ro-terminal van 
de Zeebrugse voorhaven. De werken, uitge
voerd in opdracht van O.W , kenden talrijke 
moeilijkheden en liepen hierdoor meer dan 
een jaar vertraging op. De nieuwe landings
brug werd op 8 april voor het eerst in ge
bruik genomen door de « FREE ENTERPRISE 
IV» van de rederij Townsend-Thorensen. 
's Anderendaags meerde er de « SPERO », 
een Ro/Ro-schip van 7 000 ton, die hiermee 
een eerste veerdienst Zeebrugge-Hull inhul
digde voor rekening van Ellerman's Wilson 
Line Ltd. 

Niet minder dan vijf nieuwe scheepvaartlij
nen werden in de loop van 1972 te Zeebrug-
ge geopend Twee onder hen waren veer
diensten voor gekombineerd vervoer van 
passagiers, wagens en eenheidsladingen 
naar de Britse haven Huil. Ze werden der
halve verzekerd door Ro/Ro-eenheden van 
het multipurpose-type De eerste veerdienst, 
uitgebaat door de Engelse maatschappij El
lerman's Wilson Line Ltd, werd zoals ge
zegd op 9 april geopend aan de gloednieu
we landingsbrug van de Ro/Ro-terminal ge
legen in de voorhaven. Voor drie afvaarten 
per week zorgde de « SPERO », die uitge
rust is voor het transport van 410 passa
giers en 100 wagens of een kombinatie van 
ander rollend materiaal, trailers en contai
ners. De tweede veerdienst naar Huil, uit
gebaat door de Britse rederij North Sea Fer
ries, werd op 27 november aan de onafge-
werkte Ro/Ro-termmal van de achterhaven 
ingehuldigd door de 2 800 ton-metende 
« NORCAPE ». Het veerschip, met een kapa-
citeit van 60 personenwagens en 49 trailers 

« EUROLiNER » 

De « NORCAPE » 



van 12 m, verzekerde drie afvaarten per 
week in afwachting dat ook een passagiers-
d'ienst op de lijn wordt ingevoerd. 

* • • 
Van bijzonder belang voor de expansie van 
de containertrafiek aan de O.C.Z. - Ocean 
Containerterminal Zeebrugge - was onge
twijfeld de opening van de nieuwe contai
nerlijn New York-Zeebrugge door de Ame
rikaanse rederij Seatrain Lines. Op 19 mei 
meerde hun fullcontainership « EURO-
FREIGHTER » aan de loskaai van de O.C.Z. 
en hiermee was dan ook de nieuwe trans-
oceanische lijn ingehuldigd in aanwezigheid 
van talrijke prominenten. Vier container-
schepen van de rederij, met eJk een kapaci-
teit van 960 containers van 40 voet, zorgden 
voor een wekelijkse dienst tussen beide 
havens. De overvaart duurt amper vijf da
gen tegen een kruissnelheid van 27 knopen. 
IVIet deze nieuwe transoceanische container
lijn hoopt men de trafiek aan de O.C.Z. ge
voelig te kunnen opvoeren. De opening vo
rig jaar van een woldienst naar Australië 
door de containerschepen van de A.E.C.S. 

leverde immers niet het verhoopte sukses. 
» '^ • 

De twee resterende scheepvaartlijn-en die in 
1972 te Zeebrugge werden geopend, zijn 
een vrachtdienst naar Rainham/Rochester 
uitgebaat door de Crescent Line, en een 
containerdienst naar Tilbury, sinds januari 
verzekerd door de Comar Containerlines. 
Zo zagen wij Zeebrugge m de loop van 1972 
zijn netwerk van passagiers- en vrachtdien
sten verder uitbreiden om zich aldus te 
ontplooiien tot de voornaamste transitoha-
ven tussen Engeland en zijn EEG-partners 
van het kontinent. Hierbij werd voorname
lijk gebruik gemaakt van de snelste en 
meest efficiënte vervoertechniek : het Ro/ 
Ro-systeem gekoppeld aan het gekombi-
neerd transport van passagiers, rollend ma
teriaal en eenheidsladingen. Well done Zee
brugge ! 

* • • 
Gent 
Men weet dat de 60 000 ton-sluis van Ter-
neuzen nog vóór haar afwerking eind 1968 
als ontoereikend werd bevonden voor de 
verdere expansie van de Gentse staal- en 
petroleumindustrie. Teneinde de haven voor 
superschepen open te stellen, opteerde het 
Gentse stadsbestuur in 1970 voor een zee-
sluis van 125 000 ton te Terneuzen-West 
met dito zeekanaal. Het tracé van dit diep
zeekanaal werd een jaar later aan O.W. 

voorgelegd. In 1972 poogden de havenauto
riteiten herhaalde malen gehoor te krijgen 
bij de centrale overheid Ondanks de belof
ten werd het projekt nog niet goedgekeurd 
en zal Gent het voorlopig met de bestaan
de sluis moeten stellen. Dit was trouwens 
ook de mening van de Nederlandse minister 
De Bakker. 

• • • 
In afwachting van een mogelijke uitbouw 
tot diepzeehaven zorgde Gent voor de ver
dere uitbreiding en uitrusting van zijn ha
ven Zo werd in 1972 de 2de faze ingeluid 
van de graafwerken aan het Rodenhuizedok, 
terwijl de aanbesteding doorging voor het 
monteren van 2 containerkranen van 50 
t on /40 m, 8 stukgoedkranen van 10/15 ton 
en 2 multiourposekranen van 40 ton / 30 m 
aan het Sifferdok. Het industriepark van de 
haven werd een kooksfabriek rijker, terwijl 
de nieuwe fabriek voor de montage van 
koetswerk in werking trad. Vermelden wi j 
nog het opvoeren van de opsiagkaoaciteit 
voor granen, petroleum en scheikundige pro-
dukten. 

* » * 
In 1972 ontving de Arteveldestad het groot
ste schip dat ooit in de haven meprrle Het 
ging om het Britse bulkschip « HAVERTON », 
een eenheid van ca. 56 000 draagvermogen, 
dat men niet zonder moeite in de zoge
naamde 60 000 ton-sluis van Terneuzen bin-
nenloodste. De mini-reus had immers een 
diepgang van ca. 38 voet, wat ruim het ma
ximum is dat het sas veiligheidshalve kan 
verwerken. Ook de lading, 50 000 ton kooks, 
was van buitengewone omvang. Hiermee Is 
andermaal bewezen dat de kapaclteit van 
de nieuwe zeesluis fel overschat werd en 
Gent zowel van Nederlandse zijde als door 
onze havenverantwoordelijken op ministe
riële echelon schromelijk om de tuin werd 
geleid door het voorstellen van projekten, 
die al voorbijgestreefd waren op het ogen
blik dat ze ontworpen werden. 

• * • 

Antwerpen-Linkeroever 
Met betrekking tot het beruchte Baalhoek-
projekt geraakten de onderhandelingen met 
Nederland maar niet uit hun impasse. Wel
iswaar heeft de Nederlandse Raad van de 
Waterstaat in het voorjaar 1972 een keuze 
gemaakt tussen de verschillende tracés 
van het Baalhiekkanaal, dat 125 000-tonners 
toegang moet verschaffen tot de ontworpen 
haven op de linker Scheldeoever. De keuze 
viel hierbij op het meest zuidelijke tracé, 



waardoor het natuurgebied van Saaftingen 
gespaard blijft. Onze noorderburen bleven 
dit projekt echter koppelen aan de realiza
tie van het plan Verschave i.v.m. de afsnij
ding van de bocht van Bath. Dit betekent 
dat ook de verwezenlijking van het Baal-
hoekprojekt afhankelijk wordt gesteld van 
de zuivering van het Scheldewater, hetgeen 
pas over een 15-tai| jaren werkelijkheid zal 
ziijn Zoals voor de Gentse plannen blijven 
de Nederlanders ook hier de eisende partij 
en moeten wij ons maar naar hun grillen 
schikken. 

* * * 
In juni hield de Oostvlaamse Provincieraad 
een buitengewone ritting waarop een be
langrijke motie i.v.m. de industrializering 
van de linker Scheldeoever werd goedge
keurd. De motie verzocht de bestendige 
deputatie bij de regering aan te dringen 
opdat zfij het standpunt van de provincie
raad betreffende de Antwerpse expansie-
plannen zou garanderen. Hierbij werd dit 
standpunt andermaal verduidelijkt; de Raad 
verzet zich tegen de pogingen van Antwer
pen om het grondgebied van een aantal 
Oostvlaamse gemeenten gelegen langs de 
Imkeroever te annexeren De industrialize
ring van dit gebied is een loutere Oost
vlaamse aangelegenheid, zo meent de Raad, 
en de ekonomische expansie van de ge
meenten aan de linkeroever moet vooral het 
Waasland en derhalve de provincie Oost-
Vlaanderen ten goede komen. Daartegen
over bleef Antwerpen de eenheid van be
heer verdedigen voor het havengebied op 
beide oevers. 

* * * 
Antwerpen-Rechte roever 
In 1972 vielen twee voorname beslissingen 
i.v.m. de doorsteek van Bath. Dit ontwerp, 
wij weten het, beoogt de bevaarbaarheid 
van de Westerschelde voor 125.000-tonners 
door het graven van een nieuwe vaargeul 
tussen Zandvliet en Walsoorden. Vooreerst 
besloot Nederland een meer noordelijk ge
legen tracé te kiezen teneinde ook hier het 
natuurreservaat van Saaftingen te vrijwa
ren. Nautisch gezien is het nieuwe tracé 
voor Antwerpen minder gunstig dan de 
oorspronkelijke geplande afsnijding. De 
tweede beslissing betrof de Nederlandse 
eis inzake zuivering van het Scheldewater, 
conditio sine qua non voor de realizatie 
van de doorsteek. Besloten werd deze zui
vering in 3 fazen te laten verlopen over 
een termijn van 15 jaar. Deze werken zullen 

gelijktijdig verlopen met die voor het af
snijden van de bocht. Aan elke faze van 
de doorsteekwerken is immers een graad 
van zuiverheid van het Scheldewater ver
bonden. Indien alles volgens timing verloopt 
en onze noorderburen geen nieuwe eisen 
stellen, zal Antwerpen 125 000-tonners kun
nen binnenloodsen in... 1988 ! 

* * * 
De Schelde-Rijnverbinding is voor Antwer
pen een andere bekommernis. Het probleem 
dateert van 1839 en pas in 1963 kwam hier
over een akkoord met Nederland tot stand. 
De werken voor de nieuwe verbinding - 38 
km lang, waarvan 5 km op Belgisch grond
gebied - startten in 1967 onder Nederlands 
beheer alhoewel ze voor 85 % door ons 
land gefinancierd worden. Het werkschema 
verloopt in meerdere fazen en op verschil
lende vakken tegelijk. Zo werd in augustus 
van het voorbije jaar een nieuw deel van 
de Schelde-Rijnverbinding aanbesteed. Het 
ging om een kanaalvak van 850 m doorheen 
de Prins Hendrikpolder. Het vormt de smal
le verbinding tussen Sint Filipsland en 
Noord-Brabant. Ook een 3,5 km^lang kanaal
gedeelte ten noorden van Sint Filipsland 
ging in aanbesteding. Zo het werkschema 
geen vertraging oploopt, vaart het eerste 
schip eind 1975 de nieuwe vaarweg op. 
Ruim een eeuw wachten wij dit evenement 
af. 

* * * 
Baalhoekprojekt, doorsteek van Bath en 
Schelde-Rijnverbinding waren voor Antwer
pen niet de enige problemen. De haven aan 
de rechteroever heeft haar volle ontplooiing 
nog niet bereikt en ook hier werden der
halve belangrijke uitbreidingsplannen voor
zien. Dit bleek uit het verslag over de be
groting van O.W. voor 1972, uitgebracht 
in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. 
Het rapport drong aan op de bouw van het 
8ste en 9de havendok op de rechteroever. 
De eerste faze van deze werken betreft het 
9de havendok, dat voorzien wordt van 4 km 
kaaimuren op peil —12,50 De bouw van het 
8ste havendok moet hierop onmiddellijk vol
gen. Het verslag voorzag verder nieuwe 
aanlegplaatsen voor de Lashtrafiek aan de 
Zandvlietsluis alsook diverse infrastruktuur-
werken ten behoeve van spoor- en wegver
keer, industrie en milieuhygiëne. Tenslotte 
wees het rapport op de noodzaak van de 
ontsluiting van de linkeroever en beschreef 
de aldaar uit te voeren werken. 



Enkele jaren geleden een « artist impression », lieden een realiteit. 
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Qua infrastruktuurwerken op gebied van 
wegverkeer werd de Antwerpse haven in 
1972 een internationale verbinding rijker. 
Op 17 januari had immers de openings
plechtigheid plaats van de autoweg Antwer-
pen-Breda in aanwezigheid van Koningin 
Juliana en Koning Boudewijn. Dit trajekt 
sluit aan op de ring rond Antwerpen, waar 
de A-weg naar Brussel en Parijs, de Boude-
wijn-autoweg en de E3 naar Frankrijk via 
Gent rechtstreeks met het Antwerpse ha-
vengtbied verbonden zijn. Het 44 km-lange 
trajekt, dat de eerste autowegverbinding 
vormt tussen België en Nederland, is een 
deeil van de Europese autoweg Madrid-Gro-
ningen, die uiteindelijk de Middellandse Zee 
met Skandinavië moet verbinden. Gelegen 
aan het kruispunt van vier Europese auto
wegen is de Antwerpse haven op gebied 
van wegeninfrastruktuur ongetwijfeld de 
meest bevoorrechte onder alle grote West-
europese havens. 

* * • 
Op 10 oktober ontving Antwerpen zijn eer
ste lichterschip van het Seabee-type. Het 
was de « ALIVIERIA LYKES », van de Ameri
kaanse rederij Lykes Bros Steamship Co., 
die in het raam van zijn maiden trip naar 
West-Europa onder grote belangstelling de 
haven van onze metropool aandeed. Het 
schip meet 43.000 dwt., is 266 m lang en 
kan 38 lichters van 863 mt of 1784 contai
ners van 20' aan boord laden. Gezien het 
grote ladingsaanbod te Antwerpen zullende 

Seabee-schepen van de rederij in de toe
komst geregeld de haven aanlopen. Boven
dien werd Antwerpen door de Lykes Bros 
Steamship Co. als hoofdkwartier van haar 
Europese organizatie aangeduid. Een winst
punt temeer voor onze Scheldehaven, die 
nieuwe trafieken broodnodig heeft zo ze 
nog langer als grote wereldhaven wil fun
geren. 

In de loop van 1972 werden talrijke nieuwe 
scheepvaartlijnen met Antwerpen als aan-
leghaven ingehuldigd of uitgebreid. Wij be
sparen u de gedetailleerde opsomming er
van om alleen te vermelden dat onze metro
pool aangelopen wordt door eenheden van 
70 verschillende naties, die er nagenoeg 
300 regelmatige lijndiensten verzekeren 
naar circa 800 overzeese bestemmingen, 
wat een frekwentie van ongeveer 14.000 af
vaarten per jaar betekent. In het kader van 
dit bondig maritiem overzicht is het ons 
ook onmogelijk de volledige opsomming te 
geven van de talrijke ondernemingen, die 
zich in 1972 in de Antwerpse havenzone 
vestigden of uitbreidden, of opties namen 
voor hun inplanting op de linkeroever. Ver
melden wij alleen dat de Antwerpse indus
triezone zich uitbreidde van 127 ha in 1950 
tot 3.000 ha in 1972, terwijl 3.500 ha indus-
triegronden in het Waasland reeds verkocht 
werden. 



Brussel 
De grootste werken, die in 1968 aanvingen 
in het raam van de modernizering van het 
Brusselse zeekanaal, kenden een vlot ver
loop tijdens het voorbije jaar. De grote 
sluis van Zemst, 220 m x 25 m, werd prak
tisch afgewerkt en zal de bestaande sluizen 
van Willebroek en Kappelle-op-den-Bos ver
vangen. Zodoende wordt een schip op het 
trajekt Brussel-Wintam slechts éénmaal ver
sast Een nieuw industrializeringsplan voor 
de kanaalzone Brussel-Schelde werd in het 
voorjaar door de Ekonomische Raad van 
de provincie Oost-Vlaanderen aan de be
voegde ministers voorgelegd. Het ontwerp, 
waarmee een bedrag van 4,5 miljard is ge
moeid, beoogt de aanleg van 1.500 ha nieu
we nijverheidsgronden op de rechteroever 
van het kanaal tussen Vlivoorde en de 
Schelde. Daar het projekt van diverse zij
den heftige reakties uitlokte, bleef de mi
nisteriele beslissing in beraad. 

Konklusie 
IVIen herinnert zich dat 1970 een vrij woe
lig jaar was op gebied van nationaal haven-
beleid. Daarentegen was 1971 eerder rustig 
en zo ook verliep het jaar 1972. Geen nieu
we projekten, weinig polemiek en geen 
spektakulaire beslissingen van regerings
zijde. IMen werkte eenvoudig voort aan de 

verwezenlij'king van vroeger genomen op
ties, inzonderheid wat betreft de uitbouw 
van Antwerpen en Zeebrugge tot autonome 
havens voor maximum 125.000-tonners. 
In dit verband moet de aanvang van de wer
ken aan de Zeebrugse zeesluis als de voor
naamste gebeurtenis van het jaar be
schouwd worden. De plannen van Antwer
pen en Gent daarentegen, afhankelijk van 
de goede wil van onze noorderburen, ge
raakten maar niet uit hun impasse, zodat 
het hoogst twijfelachtig is of deze havens 
ooit voor 125.000-tonners toegankelijk wor
den, althans in de optiek van de bestaande 
projekten. 
De oplossing lag nochtans voor de hand : 
Zeebrugge, Gent en Antwerpen verbonden 
door een diepzeekanaal vanuit onze Noord-
zeepoort en beheerd als één geïntegreerd 
havengebied. Deze oplossing bood boven
dien het voordeel veel grotere tonnenmaten 
te ontvangen dan thans wordt vooropge
steld. Hiervan wou onze regering echter 
niet weten. Intussen gaan de grote West-
europese havens zich verder aanpassen aan 
de grootste tonnenmaten thans in de vaart 
of in ontwerp. De toekomst van onze ha
vers ziet er beslist niet rooskleurig uit. 

henri rogie 
30-12-72 

BELANGRIJKE ADRESWIJZIGING 

Vanaf heden wordt het sekretariaat van de v.z.w. 
VERENIGING VOOR HULPBETOON IN DE ZEEMACHT 

overgebracht naar 
Nieuwpoortsteenweg 20 a, 8400 OOSTENDE 

Tel. (059) 783.67 
Tijdens de diensturen is de sekretaris eveneens te bereiken op de redaktie van ons tijdschrift Neptunus, 
Produktiewerkplaatsen ZS1/IRP, Marinekazerne Bootsman Jonsen, te Oostende. Tel. (059) 814.02, toestel 389. 

IMPORTANT CHANGEMENT D'ADRESSE 

A partir de ce jour, le secretariat de l'a.s.b.l. 
ASSOCIATION D'ENTRAIDE DE LA FORCE NAVALE 

est transféré au 
Nieuwpoortsteenweg 20 a, 8400 OOSTENDE 

Tel. (059) 783.67 
Le secrétaire peut également être contacté, pendant les heures de service a la redaction de Neptunus, Ateliers 
de production ZS1/IRP, IVIarinekazerne Bootsman Jonsen a Ostende. Tel. (059) 814.02, extension 389. 74 
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1. La recherche au service de la pêche 
Le « WALTHER HERWIG », nouveau navire 
experimental pour la pêche courante en 
haute mer, a été mis en service récemment 
a Travemünde. Le batiment de 2.250 ton-
neaux de jauge brute observers essentiel-
lement revolution biologique des bancs de 
poissons, ouvrira de nouvelles pêcheries et 
développera les techniques de pêche ainsi 
que le stockage, la conservation et la trans
formation du poisson. Long de 77 metres, 
il a a son bord un equipage de 44 hommes. 
Ses deux moteurs princlpaux de 2.300 CV 
(DIN) chacun lui permettent d'atteindre une 
Vitesse de 15,5 noDuds. Son équipement lui 
permet de naviguer aussi bien dans les re
gions arctiques que subtropicales et lui 
confère une autonomie d'environ un mois. 
D3UX no'jveaux navires de recherches vont 
être construits prochaïnement. Certains ri
verains des mers baignant l'Allemagne du 
nord chsrchant a étendre leurs eaux territo
riales, la pêche allemande de haute-mer est 
actuollement a la recherche de nouveaux 
banco de poissons. 

2. Nuremberg villa portuaire 
Le troncon long de 24 kilometres reliant 
Erlangen a Nuremberg, vient d'etre ouvert 
sur le canal europeen Rhin-Main-Danube. 
Nuremberg est devenue a cette occasion une 
ville portuaire. II ne manque maintenant 
plus que 99 kilometres entre Nuremberg et 
Kolheim sur cette voie d'eau de 3.500 km 
davant relier la mer du Nord a la mer Noire 
ainsi qu'une section de 34 kilometres sur 
le Danube, entre Kelheim et Ratisbonne. 
L'exemple suivant explique la performance 
technique de cette entreprise : le canal 
surmonte entre Mayence et le point cul
minant prés de Hilpolstein, une dénivella-
tion de 324 metres ; il s'abaisse encore de 
11G metres jusqua la frontière, après Pas-
sau ; sur cette voie d'eau de 764 kilometres 
de long, les bateaux franchissent les mon-
tagnes grace a 60 biefs et écluses. 

Sur les quais de déchargement de l'actuel 
port de Nuremberg, 2,5 a 3 millions de ton
nes de marchandioes peuvent être trans-
bordées annuellement. La partie du canal 
entre Erlangen et Nuremberg a coüté 380 
millions de marks et le port de Nuremberg 
121 millions. 

Charlemagne rêvait déja d'une voie d'eau 
reliant le Main et le Danube et fit faire a 
eet effet des relevés topographiques dans 
la region du Main. En 1891, le prince Louis 
de Bavière, fils du prince régent de l'épo-
que, ceuvra en faveur du développement de 
la navigation fluviale en Bavière. Une asso
ciation pour la canalisation du Main, qui ne 
resta tout d'abord qu'au stade des pourpar
lers, fut suivie en 1892 de la fondatlon de 
l'Association pour la navigation fluviale et 
canalisée en Bavière, qui devint plus tard 
l'Association allemande Rhin-Main-Danube 
pour la navigation canalisée. Cette associa
tion a fêté son 80e anniversaire lors de 
l'inauguration du canal. 

« Un vieux rêve vient de se réaliser, Nurem
berg est devenue ville portuaire », a declare 
le ministre-président de Bavière, devant 
plus de 50.000 personnes présentes a l'ou-
verture du canal. Le ministre federal des 
transports a exprimé l'espoir que la nou
velle voie d'eau reliant la mer du Nord a la 
zone industrielle de la Moyenne-Franconie 
donnera de fortes impulsions a cette region 
économique. il a ajouté que l'Etat federal et 
le Land de Bavière financeront le projet de 
canal d'une fagon telle que la navigation en
tre le Rhin et le Danube pourra commencer 
dans la deuxième moitié de la prochaine 
décennie. Le ministre a encore affirmé : 
« Lorsqu'elle sera achevée, la voie d'eau 
reliant le Rhin, le Main et le Danube devien-
dra l'épine dorsale d'un réseau europeen 
de volec navigables et ouvrira de nouvelles 
possibilités commerciales entre les pays 
danubiens et les Etats de l'Europe occiden
tale ». 



3. « METEOR » a la recherche de traces de 
volcans Immergés 

Le navire de recherche allemand «METEOR» 
a rejoint son port d'attache Hambourg. II 
était parvenu a la fin de sa 28e croisière 
sclentifique, placée sous le signe de rele-
vés topographiques et delude de la géo-
physique marine entre la Norvège et I'ls-
lande. La Communauté allemande de recher
ches et l'lnstitut allemand d'hydrographie, 
qui parrainent tous deux le « METEOR » 
sont maintenant en presence d'une moisson 
scientlfique importante et interessante a la 
fois. 

Le but de cette croisière de 43 jours était 
d'étudier les regions marines du nord-est 
de l'lslande. Ces fonds marins, caractérisés 
par l'interpénétration de deux chaïnes mon-
tagneuses immergées de structure différen
te, ont fait l'objet d'études séismiques sys-
tématiques dont les géologues des fonds 
marins et les géophysiciens espèrent pou-
voir tirer des conclusions quant a revolu
tion des fonds océaniques. 

Depuis un certain temps déja, on salt que 
la croüte terrestre dans les regions situées 
entre l'lslande et la cöte atlantique de la 
Norvège se relève d'environ 1 cm par an, 
et les specialistes supposent que ce phéno-
mène pourrait être dü a une activité volca-
nique. Malgré des conditions atmosphéri-
ques défavorables, les mesurages séismi
ques, gravimétriques et magnétiques ont pu 
être effectués avec une précision extreme. 
La condition essentielle de réussite de me
surages de ce genre est une localisation 
permanente et extrêmement precise du na
vire de recherches. A eet effet, le « ME
TEOR » dispose non seulement de deux in
stallations de navigation totalement indé-
pendantes l'une de l'autre, qui pourtant se 
complètent et se contrölent mutuellement, 
mais aussi d'une Installation de répérage 
radio conventionnelle doublée d'un système 
de navigation par satellite telle qu'on ne la 
retrouve que sur quelques rares bateaux 
dans le monde. 

L'installation est reliée a une calculatrice 
électronique installée a bord même du 
« METEOR ». Elle permet non seulement de 
contröler tres exactement et de completer 
les cartes marines, mais offre en outre la 
possibilité de verifier le bon fonctionne-
ment de l'installation de navigation conven
tionnelle par radio, éliminant ainsi au maxi
mum les risques d'erreur. 

4. Un océan séparera-t-il la France de 
l'Allemagne ? 

De part et d'autre de la riante vallée du 
Rhin, dans le premier tiers de son cours, 
se dressent deux massifs montagneux con-
stitués par les Vosges et la Forêt palatine 
d'une part, la Fóret Noire de l'autre. 

Les methodes géodésiques modernes, s'ap-
puyant sur la technique des rayons laser et 
du mesurage électronique des distances, 
ont permis de démontrer que ces massifs 
s'éloignaient l'un de l'autre et que la plaine 
du Rhin avait tendance a se creuser. Grace 
a un réseau de points test, l'lnstitut de 
geodesie de l'université technique de Karls
ruhe se propose de determiner dans quelle 
mesure des mouvements telluriques peu-
vent être détectés avec précision et dans 
quelle mesure aussi les theories modernes 
sur le déplacement relatif des continents et 
sur les mouvements de ia croüte terrestre 
peuvent être verifies. En vertu de ces hypo
theses, le territoire situé entre ces deux 
massifs devrait progressivement se trans
former en bras de mer, puls en océan sé-
parant la France de l'Allemagne. Les études 
réalisées ces cinq dernières années par la 
Communauté allemande de recherches ont 
permis d'établir qu'au cours des 40 mil
lions d'années écoulées, cette portion de 
la vallée du Rhin ne cesse de s'élargir et 
de se creuser. II ne s'agit bien sur que de 
millimetres pendant des années mais il a 
été decide de suivre d'un peu plus prés 
l'amplitude de ces mouvements horizontaux 
et verticaux. 

C'est ainsi que les géologues définiront au 
millimetre prés la distance séparant è l'est 
le mont Kalmit et le Staffelberg, et, a 
l'ouest, toujours dans le Palatinat, le Letzen-
berg et le Turmberg. Le laser leur permet-
tra de travailler avec une précision bien su
périeure a celle de la methode de triangu-
lation. Les points de mesurage clé seront 
doubles d'un réseau de points accessoires 
on satellites qui permettront de définir plus 
exactement les interferences cinétiques. Le 
telluromètre dépistera les erreurs, les poin-
tages intermédiaires entrepris au géodimè-
tre dans les prochaines années et les mesu
rages de fin d'études qui seront effectués 
dans quelques décennies permettront de 
constater avec le maximum de précision 
dans quelle mesure les Vosges et la Forêt-
Noire sont decides a se tourner le dos. 



5. La protection du Rhin : une épreuve pour 
I'Europe 

A roccasion de la conférence des Etats ri
verains du Rhin qui vient de se dérouler a 
La Haye, le secrétaire d'Etat du ministère 
federal de l'lntérieur, a declare au nom de 
son ministre que les nations vivant sur les 
rives du Rhin avaient une tache urgente et 
primordiale a résoudre en commun : ceile 
de protéger Ie fleuve, une tache qui pour-
rait devenir « une épreuve de la solidarité 
européenne ». II a affirmé en outre que 
deux probièmes majeurs de la pollution du 
Rhin devraient pouvoir être résolus dès 
maintenant par accord des gouvernements 
intéresses : la forte salinité du Rhin, qui, 
préoccupe avant tout les Pays-Bas, et les 
probièmes poses par la production d'éner-
gie. Le secrétaire d'Etat a precise dans ce 
contexte que les Lander de la République 
federale d'Allemagne avaient decide, en ac
cord avec le gouvernement federal, de ne 
pas accorder d'autorisations pour la con
struction de centrales thermiques a proxi-
mité du Rhin si les projets ne comportaient 
pas d'installations de refroidissement rédui-
sant au minimum les risques d'échauffe-
ment de ce grand axe fluvial europeen. 

6. La France a livré a la marine federale la 
première d'une série de vingt canonniè-
res 

C'est au cours du dernier trimestre que la 
première vedette rapide a été lancée a 
Cherlsburg pour le compte de la Marine fe
derale allemande. 
Le 23 octobre 1970, la France et la Républi
que federale d'Allemagne avaient, rappe-
lons-le, signé un accord aux termes duquel 
la France s'engageait notamment a livrer 
a l'Allemagne federale vingt vedettes rapi-
des armées de missiles mer-mer ainsl que 
de 200 missiles du type « Exocet ». Con
struction prévue a Cherbourg par la C.M.N. 
(Constructions mécaniques de Normandie), 
en étroite cooperation avec les chantiers 
navals ouest-allemands et les firmes de la 
République federale associés au projet avec 
une livraison étalée jusqu'en 1975. La coor
dination technique de l'ensemble du projet 
fut confié a la Direction technique des Con
structions navales. 
Le lancement de la première canonnière de 
la série de 20 destinées a la Marine fede
rale, baptises «S41», s'est déroulé a 
Cherbourg en presence du contre-amiral 
Heinz Kühnie, inspecteur et chef d'état-

major de la Marine federale, ainsi que du 
vice-amiral de Joybert, chef d'état-major de 
la Marine nationale frangaise. 
Dans une breve allocution, l'amiral Kühnie 
a affirmé qu'il voyait dans ce lancement 
une excellente occasion de rappeler la mé-
moire « des deux plus éminents architectes 
de l'amitié franco-allemande », le président 
de Gaulle et le chancelier Konrad Adenauer, 
deux hommes qui, dit-il, ne se sont pas 
seulement offerees de trouver un modus 
Vivendi pour les deux peuples, mais qui, par 
le Traite de cooperation de janvier 1963, ont 
établi les fondements de l'amitié franco-
allemande, devenue entretemps une réalité 
solide. 
L'amiral se référa ensuite aux contacts in-
tensifs et tres cordiaux qui existent depuis 
longtemps entre la Marine federale et la 
Marine ifrangaise, pour affirmer: 
«I l y a longtemps que des manoeuvres 
communes de nageurs de combat et d'hom-
mes grenouilles allemands et frangais ain
si que des exercices de débarquement 
d'unités amphibies frangaises et alleman-
des sont devenues une chose tout a fait 
naturelle. 
«Tous les ans, de jeunes officiers alle
mands rassemblent leur experience de hau
te mer sur des navires-écoles frangais, et 
des officiers de marine d'une certaine an-
cienneté sont familiarises a l'Ecole de 
guerre navale avec les taches de l'état-
major a un niveau supérieur. Dans le sens 
inverse, la presence d'offciers frangais a 
l'Académie de cadres de marine a Ham-
bourg est une image parfaitement familière. 
« Mais toutes ces rencontres n'auraient 
qu'un sens limité au domaine pratique et 
personnel si elles n'étaient pas étayées 
par la confiance entre les peuples et entre 
les Etats. 
« Nous avons résolu de baptiser a l'avenir 
nos vedettes rapides par des numéros, et 
non par des noms. Mais si pour cette ca
nonnière que nous allons baptiser mainte
nant, j'avais du trouver un nom, je l'aurais 
appelée « LA CONFIANCE », pour répondre 
a l'esprit de l'amitié et de la cooperation 
franco-allemande ». 

7. Un remorqueur pour la Marine nationale 
francaise 

La Marine nationale frangaise vient de 
prendre livraison du « TENACE », un remor
queur de haute mer qui a été complètement 
transformé par les chantiers Oeikers de 
Hambourg. 



Ses caractéristiques : 
longueur : 52 metres 
largeur : 11,50 metres 
déplacement : 900 tonnes 
propulsion : un moteur diesel de 4600 CV 
Vitesse maximum : 15 noeuds. 

8. Presence de la Bundesmarine en Baltique 
Le Contre-amiral Heinz Kühnie, Inspecteur 
et chef d'état-major de la Marine federale 
vient de declarer que contrairement a cer-
taines allegations, il n'était nullement ques
tion d'un retrait des forces navales alle-
mandes de la Baltique. 11 a d'ailleurs pre
cise que 10 vedettes rapides du type 143 
et 20 patrouilleurs rapides du type 148 y 
seraient affectés. 

9. Sous-marin type 209 : produit d'exporta-
tion 

Ce sent les chantiers Howaldt de Kiel qui 
sont chargés de la construction des nou-
veaux sous-marins du type 209. 
Notons qu'après la livraison de 15 sous-
marins cótiers du type 207 a la Norvège et 

la commandé de 18 sous-marins cótiers du 
type 206 par la Marine federale allemande, 
divers contrats ont été signés avec l'Argen-
tine, la Colombie, le Pérou et la Turquie 
qui ont commandé chacun deux batiments, 
tandis que la Grèce vient quant a elle de 
prendre livraison du 3ème des quatre sous-
marins de chasse du type 209, lesquels ont 
été baptises « GLAFKOS », •• NIREF » et 
•• TRITON ». A noter que le premier des 
batiments turcs est également le 1.000 
ème sous-marin construit par les chantiers 
Howaldt. 

Les caractéristiques du sous-marin du type 
209 : 
longueur: 54 metres 
largeur : 6,2 metres 
déplacement: 1.000 tonnes 
Vitesse en plongée : 22 nceuds 
armement: 8 tubes lance-torpilles, système 
d'arme SLAM 
equipage : 31 hommes. 

* 
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chroniqjue de la voile 

k r o n i e k van de z e i l s p o r t 

De reserve Kwartiermeester W. Haverhals is een zeer gekende figuur in de wereld van 
het zeilen. Reeds gedurende 8 jaar is de jonge Walter Haverhals lid van de internationale 
ploeg OK Dinghy, hij heeft met deze ploeg reeds viermaal deelgenomen aan wereldkam
pioenschappen. 

Zijn sportieve aktiviteiten gaan nu reeds gedurende drie jaar naar de kielboot « Soling ». 
Om beurt roerganger of bemanning (Spinnaker) werd Haverhals opgemerkt door zijn be
kwaamheid en alzo geselektioneerd voor de olympische spelen in 1972. 

In het artikel dat U vandaag aangeboden wordt, beschrijft W. Haverhals de Soling en legt 
de mogelijke regelingen uit. 

Het onderwerp Is goed gekozen daar hij aan de lezers een idee geeft van de complexiteit 
van de mogelijke regelingen aan boord van een modern zeilyacht. De soling is een van 
de spitsvondigste zeilyachten van het ogenblik... alles kan op weg geregeld worden : de 
mast, de wanten, de giek, de achterstag, de fok, het grootzeil enz. 

52 
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Le QMT de réserve W. Haverhals est une figure tres connue dans le monde de la voile. 
Pendant 8 ans, le jeune Haverhals f i t partie de l'équipe internationale de YOLE O.K. 1,1 par-
ticipa avec cette équipe a 4 championnats du monde. Depuis 3 ans ce yachtman cönsacre 
ses activités sportives au quillard SOLING. Tour a tour barreur ou équipier de spinnaker, 
Haverhals se fit remarquer par sa competence et son adresse. Sélectionné pour participer 
aux jeux Olympiques de 1972, notre chroniqueur d'aujourd'hui vous décrit son bateau. Le 
sujet ne peut être mieux choisi car le SOLING est un des voiliers les plus sophistiqués de 

- « » • notre époque et la complexité de ses règlages donnera au lecteur un apergu de la haute 
P' nOnOIOt technicité a laquelle la voile est arrivée actuellement. 



SOLING, KOERSZEILJACHT VAN HOGE TECHNIEK 

Wij hebben deelgenomen aan de olympische spelen te Kiel met een 4 maand oude vol
bloed Elvstrom Soling 72. Deze soling is het laatste nieuw model met alle mogelijke snuf
jes, gadgets en regelingen. 

De achterstag of patara, wordt aangetrokken met behulp van een trommelwinch waardoor 
men zeer snel de masttop kan verbuigen. Dit systeem laat ons toe de spanning op het 
achterlijk van het grootzeil te regelen. 

De voorstag wordt voor de wind aangetrokken met behulp van een ingewikkeld hefboom 
systeem, waardoor de mast verticaal komt te staan op het dek (hoek 90"). Dit is zeer 
voornaam bij een voor de winds rak als men spinnaker gebruikt. Vb., voor de wind, met 
spinnaker, wordt de patara of achterstag praktisch volledig gelost, en de spanschroeven 
(zie foto) worden vooruit geschoven. We hebben tijdens de wedstrijden opgemerkt dat de 
spinnaker veel beter trekt. Soms gebeurt het ook dat wij (bij weinig wind 1 a 3) de spin-
nakerval 10 cm lossen, om tegen te gaan dat de spinnaker invalt. 

De Belgische olympische ploeg 1972. 



Het laatste nieuwe : een Fok-overloop in aluminium. 
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Het grootzeil heeft een cunninghamhole, om het zeilvlak langs mast en giek vlakker te 
maken. Het onderlijk wordt geregeld tijdens de wedstrijd. Bij een goede bries wordt het 
onderlijk aangespannen tot het merkpunt om gans de bolling uit het zeil te halen. 

De giek : de neerhaler of kickingstrap, wordt aangetrokken om de boom horizontaal te hou
den bij een voor de winds rak. De giek is gemaakt uit aluminium, en is buigzaam. 

De schoothoeken van de fok verschillen naargelang de zeilmaker, bij een Elvstrom fok heeft 
men 3 schoothoeken, welke ons toelaten de bolling en het achterlijk te regelen. De cunning
hamhole wordt geregeld vanuit de cockpit om het voorlijk aan te spannen, dit bij zwaar 
weder (5 a 8). 

Het laatste nieuw snufje, een fokschoot bestaat niet meer, men gebruikt een overloop, 
hierdoor kan men snel overstag gaan, wat zeer belangrijk is bij taktische gevechten. Na
deel, bij licht weder voelt men de fok niet meer aan. 

Al deze regelingen heeft men nodig om een soling degelijk te kunnen trimmen. De meeste 
internationale soling zeilers zijn « professionals ». Op de olympiade was onze ploeg, buiten 
Virgin Islands, en de Mexicanen de enige werkelijke amateurs. 

Wij moesten ons verdedigen tegen de grootste specialisten ter wereld zoals : Paul Elv
strom (Denemarken), Timir Pinigin (UDSSR), John Oakley (UK), R. Wagner (W. Germany), 
Prince Harald van Noorwegen, Cheret (France), Bud Meiges (USA), etc. 

Onze ploeg werd samengesteld door de Belgische Yachting Federatie. Stuurman Dirk de 
Bock (OK Dinghy zeiler), Charles de Bondridder (Snipe) en ikzelf (OK Dinghy zeiler en So
ling). De Bock en ik waren de reserve van de ploeg André Nelis, die met Pasen forfait 
heeft gegeven. Vier maanden voor de olympiade moesten we bewijzen, met een splinter-

Verstelbare spanschroeven. 



nieuwe soling, dat we op internationaal plan mee konden spreken. Op 7 augustus 1972 wer
den we officieel aangenomen door het Belgisch Olympisch Comité. Dit dank zij onze re
sultaten, 9e plaats in het Deens open soling kampioenschap en 4e in het Europees soling 
kampioenschap. Dank zij deze resultaten en onze maandelange training zijn we vertrokken 
naar Kiel. Onze einduitslag 18e op 26 deelnemende landen In de laatste manche hebben 
we na een zwaar taktisch gevecht de 5e plaats kunnen veroveren. 
Naar mijn mening is de soling de moeilijkste wedstrijdmachine die er bestaat. Om goede 
resultaten te kunnen behalen zou men 4 uur per dag moeten zeilen en aan alle internatio
nale wedstrijden deelnemen. 
De soling is een fantastisch opgefokt koerspaard waarmede een verwoed wedstrijdzeiler 
zich 100 % kan uitleven. 



DE VOORNAAMSTE SCHOOTKLEMMEN (TAOUETS COINCEURS) NODIG 
S.O.S. TE REGELEN 

OM DE 

1 Schootgrootzeil 
2 Fijnregeling achterstag (Patara) 
3 Regeling overloop grootzeil (foto 3) 
4 Neerhaler Spinnaker 
5 Klemmen voor Spinnakerschoot 
6 Fokschoot 
7 Regeling overloop Fok 
8 Spinnakerboom up 
9 Spinnakerboom down 

10 Voorstag regeling 
11 Neerhaler 
12 Val Fok (Tambourwinch) 
13 Fokschoot regeling 
14 Regeling patara (Achterstag) met Tambourwinch 
15 Regelbare, vooruitschuifbare spanschroef op rail 
19 Fok overloop regeling 
17 Cunninghamhole regeling 
18 Achterlijk (giek) regeling 
16 Spanschroef (ridoir) hoofdwant 

O 
13^211 c 

\ i f 

'M 

Scherp aan de wind. 
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TECHNISCHE STEEKKAART - SOLING 

OLYMPISCHE WEDSTRIJD ZEILBOOT 
Architect: Jan Herman Linge (Noorwegen) 

Prototype getest in 1964 
Eerste maal op Olympiade te Kiel 72 

Lengte : 8,15 m. 
Breedte : 1,90 m. 
Zeiloppervlak : 21,70 m2 (Spinnaker met inbegrepen) 
Spinnaker : 40 m2 

Reacher 34 m2 
Kenteken : Letter Omega 
Gewicht: Min 1015 kg. 

Kieibailast 550 kg. 
Hangend roer 
Voornaamste Solingbouwers : P Elvstrom (Denemarken) 

Tylor (Ver Koninkrijk) 
Polyform (Zwitserland) 

Zeilmakers: P Elvstrom, Grunewald (Sweden), North 
(USA), Cheret (France), Meiges (USA) etc. 

Alu masten : P. Elvstrom, Procter, All Spar (Australia) 
etc. 

Bemanning : 3 
SOLINGS IN BELGIË : 9 
Thuishaven : Blankenberge 
Romp : Polyester 
•Vlast, boom, spinnekerboom : Aluminium 
Beslag : Roestvrij staal 
Zeildoek : Amerikaanse, Canadese, Europese, Japanse 

Dacron. 

Met 3 man buitenhangen om boot recht 
te houden. 

ONZE ZEILUITRUSTING OP OLYMPIADE TE KIEL 72 
2 Grootzeilen, 2 Focks Elvstrom 

Opgepast voor aanvaringen I 

1 Grootzeil, 2 Focks 
1 Grootzeil, 1 Fock 
1 Spinnaker Gaastra 
1 Spinnaker Gaastra 
1 Spinnaker North 
1 Spinnaker Elvstrom 

Gaastra (Nederland) 
Grunewald (Zweden) 
Maxi-Maxi 
Mini-Mini 
Mini-Maxi 
Mini-Maxi 

40 m2 
30 m2 
36 m2 
36 m2 

1 Alu mast Elvstrom 
2 Alu bomen Elvstrom 
2 Alu spinnakerboom Elvstrom 

Solingromp en volledig 
beslag Elvstrom 
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telex mar mar 

• Savez-vous qu'en onze ans, la flotte marchande mondiale a pratiquement doublé pour 
atteindre a l'heure actuelle 268,34 millions de tx.b.? La part des porte-containers s'élève è 
4,32 millions de tx.b. 

Ceel ressort des statistiques les plus récentes publiées par le Lloyd's Register of Shipping. 
Durant cette période, le Liberia et le Japon ont accru leur flotte respectivement de 5,9 et 
4,4 millions de tx.b., tandis que la Russie occupe maintenant la 5ème place au classement 
mondial, devant la Grèce et les Etats-Unis. Pour ce dernier pays, le déclin reste constant. 
La Belgique arrive en 26ème position entre la R.D.A. et l'Argentine avec 1 million 192 tx.b. 
De ces statistiques ,il ressort que les pétroliers représentent actuellement 105.129.000 tx.b. 
les transporteurs de gaz liquefies, 1.887.000 tx.b., les transporteurs de produits chimiques 
551.000 tx.b., les B/O carriers 15.073.000 tx.b., les transporteurs de general cargo 70.591.000 
txb., les porte-containers 4.310.000 tx.b. et les autres types de navires 1.720.000 tx.b. Les 
navires n'ayant pas d'usages commerciaux interviennent pour 20.664 tx.b. Dans ce total, 
la flotte mondiale des pétroliers de 100 tx.b. et plus (soit 105.100.000 tx.b.) s'est accrue de 
plus de 9 millions de t. durant l'année et représente 39,2 % (contre 38,9 % en 1971) de 
l'ensemble des navires a moteurs et a vapeur. 

La plus grande flotte pétrolière est celle du Liberia avec 25 millions et demi de tx.b. Après 
cela vient le pavilion britannique (plus l'lrlande du Nord) avec 13,7 millions de tx.b., le pa
vilion japonais avec 12,7 millions et le pavilion norvégicn avec 10,7 millions. 

Par contre, dans le secteur des navires pour les marchandises diverses on a assisté a une 
chute de 1,3 millions de tx.b., pour se situer au niveau de 70,6 millions de tx.b., soit 26,3 % 
de la flotte mondiale, contre 29,1 % en 1971. C'est le Japon qui détient la plus grande 
flotte, avec 6,8 millions de tx.b. Viennent ensuite la Russie (6,2 millions), la Grande-Bre-
tagne et l'lrlande du Nord (6 millions), la Grèce (5,8 millions) et les Etats-Unis (5,8 millions 
également). 

Autre constatation : le nombre des navires de 100.000 tx.b. (environ 200.000 t.dw.) s'élève 
en ce moment a 239, doit 228 pétroliers et 11 O/B/O carriers. Prés de 62 % de la flotte 
mondiale sont constitués par des navires ayant moins de 10 ans d'age, 7 % des navires 
ont par contre plus de 25 ans. 

C'est le Japon qui a la flotte la plus moderne : 83 % de ses navires ont moins de 10 ans 
d'age. Aux Etats-Unis, 50 % des navires ont plus de 25 ans. Quant au tonnage perdu du
rant l'année 1971, il a représenté 417.941 tx.b. de plus par rapport a l'année précédente et . 
dépassé pour la première fois le cap du million de tx.b. 0 • OOyOlt 
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• Ou en est la Belgique dans tout cela ? 
L'administration de la Marine et de la Navigation intérieure vient de communiquer Ie relevé 
des modifications intervenues dans la situation de la flotte marchande beige au cours du 
troisième trimestre de cette année. 
Si aucune acquisition nouvelle n'est signalée, par centre, Ie poste des pertes mentionne 
deux noms : Ie m/t « BOLGIOS » de 12.615 tx.b. qui fut construit a Hambourg en 1954 et 
que l'armement Belgian Tankers Transport a vendu a l'armement néerlandais Can Castri-
cum de Rotterdam, et Ie M/S « LUKUGA » de 8.730 tx.b., construit a Hoboken en 1958 que 
l'armement chypriote Pergamos Shipping a racheté a la Compagnie Maritime Beige. 
Plusieurs unites furent mises au chömage pendant cette période, soit 7 unites pour une 
jauge brute totale de 40.215 tonnes. 
La situation de la flotte en date du 30 septembre se présentait done comme sui t : 89 navi-
res pour 1 million 076.645 tx.b. (9 navires a vapeur, 77 navires a moteur et 3 alleges de 
mar) ces données comparées a la situation du deuxième trimestre et qui était de 96 navi
res pour 1.098.090 tx.b. montrent une légere regression de 21.345 tx.b. 
Ouant aux navires en construction ou en commande pour compte d'armateurs belges, ils 
étaient au 30 septembre 1971 au nombre de 12. Le chantier BOEL de Tamise doit livrer 
deux tankers de 80.000 t.dw. chacun a la firme Ahlers, 1 bulk carrier de 77.000 t.dw. a la 
CMB, et 4 tankers pour produits finis de 30.000 t.dw., chacun a la Belgian Bulk Transport. 
De son cöté, le chantier COCKERILL a Hoboken livrera 2 bulk carriers d'un port en lourd 
unitaire de 63.000 t. a la Belgian Bulk Carriers, 1 bulk carrier de 67.000 t.dw. a la CMB et 
1 cargo liner de 16.000 t.dw. au même armement. Enfin, la CMB se verra livrer par le chan
tier soviétique Nicolaiev d'Odessa 1 cargo liner de 16.618 t.dw. 

• Ouant è la Grande Bretagne, sa flotte marchande, par rapport è l'année dernière, a 
augmenté de 1,3 millions de tonnes pour s'établir a 28.6 millions de tx.b., ce qui lui permet 
de se maintenir a la 3ème place. Ces chiffres confirment la croissance de la flotte britan-
nique, stimulée oar des investissements gouvernementaux. Même en tenant compte du 
tonnage démoli, la flotte marchande britannique a augmenté d'environ 45 % au cours des 
cinq dernières années. Avec quelque 10 millions de tx.b. en commande, elle doit continuer 
a croTtre jusqu'en 1975. 

• La Gulf Oil exoloite denuis queloues années une importante flotte de pétroliers d'un 
port en lourd unitaire de 3P6.000 t. f325 000 t.dw. pour la série de cinq navires commandés 
en Esoaqne) dont une oartie est affectée a un trafic régulier entre le Golfe Persique et le 
port d'éclatement de Bantrv Bav. Toutefois, il était touiours dans les intentions de la Gulf 
de diriqer ces navires partiellement charnés sur Rotterdam. C'est maintenant chose faite. 
Le port néerlandais a accueilli le « UNIVERSE IRAN » ce qui constituait un record. Préala-
blement, le navire avait décharaé une partie de sa cargaison a Glasgow. Le pétrole a été 
décharge dans les installations BP. dans l'Euroooort. 
Rappelons qu'a pleine charge, r« UNIVERSE IRAN » présente un tirant d'eau de 82 pieds. 

« • * 
• Au Golfe Persique, le Shah d'lran a inauguré le plus qrand terminal du monde pour le 
chargement de pétrole. 11 a été construit sur une Tie qéante artificielle et pourra accueillir 
la nouvelle generation de pétroliers géants, permettant ainsi a l'lran de doubter sa capacité 
d'exportation. L'installation, batie sur deux quais iumelés, est située en plein mer a envi
ron 1.500 m. de la cöte occidentale de Kharg island et a coüté prés de 180 millions de 
Fr. B. 
Le premier quai est destine a des tankers de 500.000 t.. le second a des navires de 300.000 
t. Cette Tie d'une longueur de 5.400 m. vient de completer la ietée de Kharg, qui est déja 
une des DIUS grandes installations du monde pour le chargement du pétrole. Des pétroliers 
de 250.000 t. peuvent faire escale a Kharg, dont la capacité moyenne d'embarquement est 
de 3,7 millions de barils par jour. 

• • * 
• La plus importante commande au monde, d'un montant de plus de 2 milliards de frs 
belges, pour Ia livraison de bateaux dits de la deuxième generation RO/RO, vient d'etre 
passée par la North Sea Ferries auprès du chantier naval allemand AG Weser Seebeck-
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En même te^ps, la British Transport Docks Board construira a Hull un nouveau terminus 
pour passagers qui coütera environ 300 millions de F.B. 
Les deux nouveaux navires, jaugeant 12.500 t. chacun, seront mis en service pour desser-
vir, en 1974, la ligne Rotterdam/Europoort-Hull. 

• Vous savez aussi que l'on parie beaucoup de concertation portuaire. Après la reunion 
a ce sujet organisée a Bruxelles par le secteur des transports de la Commission Euro-
péenne, on se montrer satisfait, au sein de la delegation, composée de représentants des 
ports d'Anvers et de Gand, de l'esprit dans lequel s'est déroulée cette première reunion. 
Néanmoins, estime-t-eile, il faudra qu'on arrive a regier certains points gênants, notamment 
en matière de tarification des transports par voie ferrée et fiuviaie, avant d'élaborer un 
programme de concertation. La delegation beige a défendu le principe de la succession du 
processus suivant en matière de relations portuaires européennes. 
1. Information au niveau europeen sur i'activité et les probièmes de tous les ports concer-

nés ; 
2. concertation entre les responsables de ces ports ; 
3. établissement d'une veritable cooperation entre les divers ports. 
L'exemple de la concertation portuaire au niveau du Benelux a été cité. Les points qui 
devraient être discutés lors de la prochaine reunion, prévue en mars ou avril 1973, seraient 
notamment: la suppression des discriminations éventuelles dans les conditions de concur
rence, la diffusion ciaire des elements constituant la structure du financement des ports 
i'harmonisation des statistiques, les conditions de travail, etc... 

• Les chantiers navais Cockerill d'Hoboken ont procédé au iancement du Bulk Carrier 
« IVilNERAL IVIARCHIENNE ». iVIme Charies Huriaux, épouse de l'administrateur directeur 
general de ia S.A. Cockerill-Ougrée Providence et Espérance-Lonqdoz, avait bien vouiu ac
cepter d'etre ia marraine du navire. Ce navire est destine a la C.M.B, avec port d'attache 
a Anvers. Queioues caractéristiques : longueur hors-tout 234 m 800, iongueur entre perpen-
diculaires 223.850 m., largeur hors membre 32 metres, creux au pont supérieur 18,200 m., 
tirant d'eau 13,236 m., port en lourd d.w. 66.300 tonnes, qui, comme vous le savez, est ia 
capacité maximum de l'écluse de Terneuzen, vitesse prévue 15,9 nceuds, aménagement pour 
38 personnes. Le navire est subdivisé par onze cloisons transversales allant jusqu'au pont 
supérieur. Deux tunnels sont prévus au double fond de l'arrière de la cale numero 1 jus-
qu'a la salie des machines. Le navire, avec ses neuf cales, est spécialement équipe pour 
le transport de minerals. Les cales sont toutes munies d'une ventilation naturelle ; chaque 
cale est équipée, sur le pont supérieur, de panneaux métalliques actionnés mécaniquement 
avec les treuiis d'amarraqe. Tous les membres de l'équipage sont confortablement instaiiés 
dans des cabines individuelles. Toutes les cabines, y compris la timonerie, équipées d'une 
installation de conditionnement d'air. Un bassin de natation et une salie de recreation 
sont prévus. Tous les apparaux de pont sont commandés électro-hydrauiiquement. Un guin-
deau et six treuiis d'amarrage sont instaiiés sur le pont. Un mat de charge de 5 tonnes, 
place sur le pont arrière, est prévu pour desservir la saile des machines et les magasins 
a provisions. La machine a gouverner est du type électro-hydraulique. Sur ie pont avant, 
deux mats de charge de 2 tonnes sont instaiiés pour desservir les magasins avant. Les in
struments de navigation sont du type le plus perfectionné, notamment le compas gyrosco-
pique, la direction automatique, le radar, le sondeur ultra-sonore, les radio-téiéphones, etc. 
Le moteur principal de propulsion est un moteur Diesel Sulzer 6. RND, 90.155, type a 6 cy-
lindres suralimentés a deux temps, d'une puissance continue de 17.400 BHP a 122 tours/ 
minute. La ligne d'arbre est prévue avec un système étanche Simplex. L'hélice a six pales 
est construite en Alcunic. Le navire a la classification UMS, c.a.d. <• Unattended Machinery 
Space ». 

• Le tunnel sous la Manche s'ouvrira-t-il plus töt que prévu ? 
Paris et Londres sont d'accord pour aller de l'avant et les travaux pour la construction du 
tunnel pourraient commencer dès l'an prochain car II n'existe plus désormais aucun obsta
cle a la realisation de ce projet: les gouvernements francais et britannique ont donné le 
feu vert a ia poursuite des études, en cours dans les deux pays, qui doivent aboutir a do-
ter I'Europe de cette liaison dont avait déja rêvé Napoléon. 88 



Cette phase, qui doit permettre d'engager sur des basas techniques et financières défini-
tivement la construction du tunnel, sera poursuivie par les sociétés frangaises et britanni-
ques dans le cadre d'une convention signée récemment. 
« II s'agit d'une étape decisive dans la realisation du tunnel. Cette convention precise en 
effet les conditions dans lesquelles seront arrêtées les modalités de la construction au 
milieu de l'année 1973. Elle esquisse en même temps les principes du financement du pro-
jet qui sera définitivement établi a cette date ». 
Rappelons a ce propos quelques données concernant le futur tunnel Sangatte - Douvres 
qui, long de 52 l<m dont 38 l<m sous la IVIanche doit permettre vers l'année 1980 de relier 
Paris a Londres et l'Angleterre au Continent par une voie ferrée oü les convois emportant 
les voitures avec leurs occupants pourront joindre l'une a l'autre les deux grandes capita-
les en 2 heures 40 minutes, temps maximum prévu pour les parcours en trains T.G.V. ac-
tueliement a l'étude. Ces trains, a traction électrique, doivent disposer de trois galeries 
parallèles pour leur passage et leur frequence sera fixée selon les besoins du trafic. On 
prévoit dans l'état actuel des études un depart toutes les trois minutes, mais ce rythme 
pourra être accru dans la suite si le besoin s'en fait sentir. 
Jusqu'a présent, le coijt total de ce gigantesque travail est estimé au montant d'une cin-
quantaine de milliards de francs belges et l'on sait que, outre les deux pays intéresses 
directement plusieurs organismes internationaux participent a eet énorme investissement. 
L'oeuvre ainsi mise a l'étude depuis tant d'années, et concrètement adoptée conjointement 
par Paris et Londres dès février 1964, posera sans doute encore maintes controverses 
avant son achèvement mais dès maintenant on croit enfin pouvoir dire qu'elle est... en 
bonne voie si l'on peut dire. 

• II y a quelques semaines a débuté a Marseille-Fos la construction de la future cale 
sèche géante qui doit être mise en service dans trois ans. II s'agit d'un ouvrage permet-
tant de recevoir des pétroliers de 600.000 tonnes de port en lourd dans la rade de i'Estaque 
hors de l'enceinte portuaire de Marseille. La forme aura une longueur de 430 metres et une 
largeur de 72 metres. Ces dimensions sont plus ambitieuses que celles prévues initiale-
ment mais les responsables du port de l\^arseille, tout comme les experts du Ministère de 
l'Equipement, ont voulu tenir compte de la taille grandissante des navires du type pétroiier, 
et ils ont tenu a l'adjonction d'un quai d'armement et de reparations. 
Le Ministère de l'Equipement a affecté les credits nécessaires correspondant a une pre
mière tranche représentant environ 75 % de l'ensemble des travaux dont le coüt total est 
estimé actuellement a 200 millions de francs frangais. 

• Restens en France pour annoncer que le déiicienx petit port normand de Honfleur a 
enregistré dernièrement un veritable record en accueillant le plus grand navire de son his-
toire. II s'aqissait du pétroiier « CHEVERNY » de 33.000 tonnes, qui avait été préalablement 
décharge d'une oartie de sa cargaison a Dunkerque, et qui a décharge a Honfleur quelque 
12.000 tonnes de fuel. 

• L'Alaérie s'emploie actuellement a dévelooper sa flotte marchande. Si tous les pro-
jets sont realises, ce pays comptera, aux environs de 1980, une flotte de trente navires 
modernes. Cet accroissement est considéré comme étant en proportion avec revolution 
probable de l'économie de ce nays vers 1980. 
Ces DroDos ont été recueillis lors d'une escale au Seaoort Terminals N.V. a Rotterdam de 
r« IBN BADIS » (7.500 tonnes) unite alaérienne effectuant son voyage inaugural. Ce navire 
est le premier d'une série de quatre transporteurs « multi-purpose » commandés au chan-
tier Orenstein-Keppe! a Lübeck pour le compte de la Compagnie Nationale Algérienne de 
Navigation. 
Les navires de ce type conviennent tres bien aux services de ligne desservant I'Algérie. 
Des chargements de divers types sont, en effet, acheminés vers ce pays, tandis que le 
trafic vers le nord reste essentiellement limité aux fruits. Le principe des charges uni-
taires gagne du terrain, ce qui suppose de nombreuses possibilités pour l'avenir. 
Les ports d'Europe desservis par la CNAN sont Hambourg, Brême, Anvers et Rotterdam. 
En Méditerranée, les ports touches dans un proche avenir : Benghazi et Tripoli en Libye, 

89 Ceuta et Meilila au Maroc Espagnol. Un depart est assure tous les dix jours. 



on her 
majesty's service 

De kroniek « ON HER MAJESTY'S SERVICE » wordt vanaf heden verzorgd door CPC (SBH) 
JACOBS, voor het Nederlandstalig gedeelte en door 2EV(r) G. de BASSOMPiERRE voor het 
Franstalig gedeelte. 

HMS .< ADVENTURE » 
Dit nieuwe jacht kwam bij do marine in 
oktober I.I., toen het in Gesport te water 
werd gelaten. Het beantwoordt aan een be
hoefte : ontwikkelirg van initaitief en zelf
vertrouwen bij de jonge matrozen en het 
opleiden van praktisch gerichte instrukteurs. 
De « ADVENTURE », een Nicholson 55 voor 
de kenners, werd gebouwd door Camper & 
Nicholsons in Southrmpton. De romp is van 
glasvezel. Het jacht zal in 1973 ingezet wor
den in een rond-de-wereld zeilwedstrijd, die 
georganiseerd wordt door de Royal Navy 
Sailing Association. De Britse Marine Is 
vast van plan die wedstrijd te winnen, te 
oordelen naar de steungroep van de vier 
bemanningen (van 10 man elk) ; deze bevat 
name'lijk hydrografen, navigatie-specialisten, 
weerkundige zowel als medische experten. 

HMS «ACTIVE» 

HMS « ACTIVE », het derde van de nieuwe 
« Type 21 Amazon Class » fregatten, werd 
te water gelaten bij Vosper Thornycroft's 
Woolston Shipyard op 23 november II. De 
2500 ton metende Amazon Klas schepen 
werden gezamenlijk ontworpen door Vosper 
Thornycroft's en Yarrow (Shipbuilders) Ltd. 
HMS « ACTIVE » heeft een lengte over alles 
van 384 ft en is 41,75 ft breed en zal wor
den voortbewogen door Rolls-Royce Olym
pus en Tyne gasturbines. Haar bewapening 
zal bestaan uit een Seacat (surface-to-air) 
geleide tuigen systeem en een 4.5 inch Mk8 
kanon ; in 't begin wordt een Wasp-helicop-
ter voorzien, die later zal vervangen wor
den door een tweemotorige Lynx anti^duik-
boothelicopter. 90 



Zoals in de andere schepen van deze klas 
zullen de leefruimtes in HMS <• ACTIVE» 
van hoge standing zijn : stapelbedden, ge
scheiden eetplaatsen en cafetaria-bedie
ningssysteem. Elektrische keukens zullen 
geïnstalleerd worden en het schip zal lucht-
ververste slaapgelegenheid, bureel- en ope
rationele ruimtes hebben. 
Het laatste schip van de Britse vloot dat de 
naam « ACTIVE » droeg werd afgewerkt in 
1930 en nam deel aan de Slag van de At
lantische Oceaan en aan de akties die leid
den tot het zinken van de « BISMARCK » 
tijdens de tweede wereldoorlog. Ze werd 
geschrapt in 1947. 

GEDECOMMISSIONEERD 
Met een zeer lange «paying-off «-wimpel 
vaarde HMS « CAVALIER » in juli 1.1. voor 
de laatste maal haar thuishaven Chatham 
binnen. 
HMS « CAVALIER », een van de oude « grey
hounds of the sea » - zoals de klassieke 
torpedojagers vroeger traditioneel genoemd 
werden - werd bedankt na 28 jaar trouwe 
dienst. De toekomst van het schip is nog 
onzeker. Er werd namelijk een genootschap 
gevormd dat tot doel heeft het schip te be
waren Daartoe dient 75.000 pond bijeen
gebracht. Een soortgelijk initiatief kende 
sukses in Canada met de oude Tribal-klas 
jager HMCS « HAIDA », die thans als drij
vend museum in Toronto een verdiende rust 
geniet. 

La chronique « ON HER MAJESTY'S SERVICE » sera a partir de maintenant rédigée par Ie CPC (SBH) 
C. JACOBS pour la partie néérlandaise et par Ie 2EV (R) G. de BASSOMPIERRE pour la partie franfaise. 

« H.M.S. CAVALIER > 
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AFRIQUE DU SUD 
A la base navale de Simonstown, a été in-
auguré un batiment d'état-major ultra-mo
derne destine a abriter tous les services 
de la nouvelle force sous-marine. Huit éta
ges regroupent les services administratifs, 
Ie centre d'opérations et des logements 
pour Ie personnel. 
La marine Sud-africaine vient de commis-
sionner son troisième sous^marin de classe 
« Daphne ». Construit en France. Baptise 
. JOHANNA VAN DER MERWE », ce sous-
marin déplace environ 1000 tonnes. 
Les trois sous-marins constituent la totalité 
des moyens Sud-africains dans ce domaine 
mais d'autres suivront sans doute a en ju-
ger par l'importance du nouveau batiment 
état-major ! 

* * * 
CANADA 
Le Canada est en train de se faire une en
viable renommée en matière de recherche 
océanographique. Le Gouvernement main-
tient une importante flotte de navires de 
recherches faite de batiments modernes 
spécialement construits pour ces missions. 
D'autre part, de nombreuses firmes civiles 
sont actives dans ce domaine. Une des spé
cialités canadiennes est la plongée et le 
travail dans les eaux froides. 
La longueur des cötes canadiennes et l'im
portance nouvelle donnée au passage du 
Nord par les découvertes de pétrole en 
Alaska sont a la base de eet important ef
fort. 

Le Commandement Maritime des Forces 
Armées Canadiennes vient de commission-
ner le premier d'une série de quatre nou-
veaux destroyers porte-hélicoptères (DDH). 
Le HMCS « IROQUOIS » sera suivi des 
HMCS « HURON », . ATHABASKAN » et 
« ALGONQUIN ». 
Ces batiments ont les caractéristiques sui-
vantes: i i i 
Déplacement: 

4.100 tonnes. 
Dimensions : 

129.79 m - 15,24 m - 4,42 m. 
Vitesse: 

28 a 30 noeuds. Système de propulsion 
COGOG. 

Equipage : 
310 (35 officiers). 

Armement: 
1 système AA Canadian « Sea Sparrow » 
(assez semblable au NATO «Sea Spar
row » qui équipera nos escorteurs). 

1 canon OTO Meiara de 127 mm. 
1 système de conduite de tir Hollandais 
Signaal Apparaten M22. 
2 affüts triples pour torpilles MK46. 
1 mortier triple tube A/S Mk NC.10. 
2 hélicoptères SEA-KING CHSS-2 A/S. 

A cela viennent s'ajouter des moyens de 
communication a tres longue portee et un 
système électronique de conduite et de 
controle du navire, de ses moyens de de
tection et de son armement. 

ROYAUME-UNI 
Bière et torpille a bord d'HMS «ARETHUSA» 
Deux rasades de bière bien méritées ont 
été offertes, il y a quelques jours par le 
Premier Lieutenant de la frégate HMS 
« ARETHUSA ». 
Répondant a l'appel d'un paquebot allemand 
qui avait signalé une torpille a la derive 
dans la Manche, la frégate parvint a récu-
pérer l'engin quelques instants avant le 
navire « de pêche » soviétique arrive com
me par hasard sur les lieux. 
Un matelot de vigie regut la première pinte. 
II repéra la torpille le premier, dans de 
mauvaises conditions de visibilité. Mieux 
encore, il la vit avant l'équipage de l'héli-
coptère du bord. 

La deuxième pinte fut gagnée par l'officier 
navigateur du bord. Ses calculs, bases sur 
des informations vieilles de plus de dix 
heures, menèrent la frégate a 300 metres 
de la torpille. 

Des marins universitaires 
Depuis 1966, se poursuit un programme de 
formation d'unités navales (Royal Naval 
Units) au sein de quelques universités bri-
tanniques. 
Chaque unite est commandée par un « lieu
tenant-commander » assisté d'un CPO. Leur 
but : éveiller, parmi les universitaires du 
niveau des candidatures, un intérêt pour la 
mer et la marine et leur permettre d'acqué-
rir une bonne connaissance pratique de la 
navigation cótière. Un nombre limité de 
candidats est admis a suivre le programma 
fait de cours donnés a l'université même 
et d'expérience pratique a bord d'un MSI 
pendant les week-ends. 
Ouinze jours de croisière autour des Mes 
Britanniques ou le long des cötes européen-
nes viennent couronner le programme de 
l'année. 
Ces unites naviguent sur les MSI des esca
drilles de réserve de la Royal Navy. 



Les candidats servent trois ans comme as
pirants officiers universitaires avant d'etre 
inscrits sur les listes de la Réserve. 
Bon nombre d'entre eux signent ensuite un 
contrat d'engagement a la Royal Navy pour 
quelques années avant de rejoindre la via 
civile. 
Un retour a l'ère de la canonnière ? 
La perte du destroyer israélien « EILAT» 
coulé par une vedette lance-engins égyp-
tienne a fait réfléchir les état-majors na-
vals. Et une nouvelle école de pensee est 
en train de gagner beaucoup de terrain a la 
suite de cette remise en question. A croire 
celle-ci, Ie destroyer et les autres bati-
ments de même type (frégates e tc . ) se-
raient en passé de devenir les « dinosau-
res » des marines modernes, bien plus que 
les porte-avions. 

Le postulat de depart est la supériorité du 
sous-marin sur ses adversaires, supériorité 
appelée a persister longtemps encore. Les 
tenants de cette école de pensee estiment 
que le destroyer a tres peu de chance de 
gagner la bataille centre le sous-marin nu
cléaire. Les destroyers seraient autour d'un 
sous-marin nucléaire tels « un groupe d'en-
fants s'efforgant d'encercler un lion ». 
Toutes les autres missions du destroyer 
peuvent être remplies par des vedettes 
lance-engins, plus rapides et Infiniment 
moins coüteuses. La Royal Navy semble 
beaucoup admirer les plans du nouveau pa-
trouilieur rapide lance-engins Type 143 de 
la Bundesmarine (voir Neptunus N" 4 1972 
pg 72) qui emportra 40 hommes d'équipage, 
quatre lanceurs pour missiles EXOCET, 
deux canons de 76 mm et deux torpilles fi-
loguidées a une vitesse de 38 noeuds 
Le seul domaine oü la frégate et le des
troyer pourraient encore être utiles serait 
la defense anti-aérienne. Ces batiments 
sont en effet d'excellentes plate-formes 
pour les moyens anti-aériens. 
Et la conclusion de ces officiers d'état-
major est qu'il faut revoir la composition 
des flottes modernes. Elles devraient être 
faites : 
- d'une multitude de petites «canonnières» 

lance-engins (cela peut aller jusqu'a 
l'hydroglisseur capable d'atteindre les 100 
noeuds). 

- de sous-marins nucléaires lance-engins et 
anti-sous-marins. 

- de porte-avions de 40.000 tonnes environ 
(ou de porte-hélicoptères) dont la mis
sion essentielle serait la lutte anti-sous
marine et l'attaque (CVS et CVA). 

- d'un nombre reduit de frégates ou de 
destroyers. 

Plaidoyer pour une marine européenne... 
« Navy International », le tres officiel orga-
ne de l'influente Navy League vient de pu-
blier un long plaidoyer, s'étendant sur trois 
numéros, pour la constitution d'une marine 
européenne. 
L'élément nouveau consiste en la publica
tion de cette these dans ce journal, bas
tion de la pensee navale britannique tradi-
tionnelle, plutöt qu'en l'argumentation. Cel
le-ci reprend une série d'éléments évidents: 
- croissance inquiétante de la flotte sovié-

tique. 
- recul relatif de la marine américaine. 
- éparpillement des efforts européens qui 

devraient être rationalises pour permet-
tre d'importantes economies dans le do
maine des coüts de recherche, de déve-
loppement et de production. 

- standardisation du materiel. 
- entratnement en commun. 
L'auteur, Michael CHICHESTER, tourne la 
difficulté du controle national de cette ma
rine européenne en faisant la distinction 
entre les operations de haute mer (escorte 
de convois, defense des interets européens 
e tc . ) et les operations dans les eaux na-
tionales (defense cötière, protection portu-
aire e tc . ) . Les premières relèveraient d'un 
état-major naval europeen auquel seraient 
affectées les unites des différents pays qui 
par ailleurs auraient fait un effort de stan
dardisation du materiel et de l'entratnement. 
Les deuxième relèveraient du controle na
tional exclusivement. 
... Et premier pas dans cette voie ? 
La IVIarine Royale Néerlandaise vient de de
cider l'intégration a titre permanent de deux 
de ses sous-marins au Third Submarine 
Squadron de la Royal Navy basé a Faslane. 
C'est la première fois que des sous-marins 
néerlandais font partie d'un squadron opé-
rationnel de la Royal Navy. 
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Hinterland 74 - p. 100, 4 kleuren, gebonden. 
Uitgever: Publitra, Brouwersvliet 33, B-2000 
Antwerpen. 

Het Antwerps havengebied met zijn indus
triële concentratie is voor de watervoorzie
ning op de diensten van de Antwerpse Wa
terwerken (A.W.W.) aangewezen. Zo lever
de A.W.W. in 1971 meer dan 100.000.000 
m3 water, waarvan ongeveer 56 % bestemd 
voor de industrie. 
Het geleverde water is afkomstig van de 
Maas en wordt afgetapt van het Albertka-
naal te Oeiegem en het Netekanaal te Lier. 
Zowel het water van de Maas als van het 
Albertkanaal en het Netekanaal wordt door 
de laboratoria van de A.W.W. regelmatig 
aan scheikundige, bacteriologische en biolo
gische kontroles onderworpen. 
De pomp- en zuiveringsinstellingen te Lier, 
Duffel, Rumst en Mortsel hebben een capa
citeit van 220.000 m3/dag. De pomp- en zui
veringsinstellingen te Oeiegem leveren 
thans 100.000 m3/dag en kunnen tot 
300.000 m/3dag uitgebreid worden. 
Voor de distributie beschikt A.W.W. over 
con zeer uitgebreid net van bijna 1800 km 
lengte, waardoor een grote bedrijfszeker
heid kan bereikt worden., 

Bovenstaande gegevens staan vervat in een 
uitgebreide studie van de hand van de Heer 
J. Dirickx, Directeur-Generaal van de 
A.W.W., die in het nummer 74 van het tijd
schrift Hinterland werd gepubliceerd. Hin
terland 74 omvat verder de volgende bij
dragen : 

- «Verzoenings- en scheidsrechterlijke 
Commissies aan de haven van Antwer
pen » door de Heer R. Jacobs, Algemeen 
Afgevaardigde van de Groepering der Ha-
venbelangen van Antwerpen ; 

- « Scheepvaart, Nijverheid en Handels-
wacht » door de Heer P. Jaspers, Beheer
der-Directeur-Generaal van de GMIC ; 

- « Richtplan voor het Franse binnenvaart-
net » door de Heer R. Bour, Extern Advi
seur van de Groepering der Havenbelan-
gen voor Frankrijk ; 

- « Sociale instellingen in de haven » door 
de Heer P. Decock, Handelsconsulent bij 
de Algemene Directie van het Antwerps 
Havenbedrijf. 

Deze artikels worden aangevuld met een 
bericht over het nieuwe Douanecentrum te 
Antwerpen evenals met de rubriek Biblio-
Transport. 

e.a. van haverbeke 
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DE BLAUWE WIMPEL 

Waterhozen zijn sinistere meteorologische 
mysteries van de zee. Ze zijn nog gevaar
lijker dan ze eruit zien en leveren een 
reeël gevaar op voor elk schip. Deze stel
ling werd verwerkt in één der meest boei
ende artikels in het oktober-nummer van 
« De Blauwe Wimpel ». L.L. von Munching 
behandelt de tot vliegkampschepen ver
bouwde Japanse passagiersschepen, een 
operatie bij voorbaat tot ondergang ge
doemd. Jan Noordegraaf heeft het over de 
evolutieleer ; resultaat van Darwin's histo
rische zwerftocht over de wereldzeeën. 
In het november-nummer van het hogerver-
meld blad krijgen wij terug een uiteenzet
ting door Rudy Vandenbussche over de On 
'n Off Ships. De dramatische ondergang 
van de « P.C. HOOFT » - 40 jaar geleden -
wordt met rijk fotomateriaal terug voor het 
voetlicht geplaatst. Het nieuwe boek van 
hoofdredakteur Anthony van Kampen <• Ge
schonden Eldorado » kwam eveneens in de 
spotlight. Aan het nieuws van de werven 
en ander scheepvaart- en scheepsbouw-
nieuws werd de nodige aandacht besteed. 
Dit maandblad voor scheepvaart en scheeps
bouw kost slechts 50 fr per nummer. Een 
abonnement van 12 nummers 375 fr voor 
het jaar 1973. De administratie is in Ant
werpen gevestigd, Korte Winkelstraat 15. 

UITGEVERIJ TOULON 

Sedert een bepaalde tijd specialiseert de 
uitgeverij TOULON van OOSTENDE zich in 
het publiceren van nautische werken. 
We hebben hier reeds de gelegenheid ge
had om te spreken over het reglement ter 
voorkoming van aanvaring op zee, geïllus
treerd en gecommentarieerd op een prach
tige wijze door kapitein DESECK en uitge
geven door het huis TOULON. 
Dit jaar heeft de uitgever beroep gedaan 
op « Marine » techniekers en pedagogen en 

stelt een serie van zeer volledige kursus-
sen voor in de twee talen over onderwerpen 
die maritieme inlichtingen aangaan. Deze 
kursussen worden aangeboden onder vorm 
van lessen per briefwisseling. Er werd ons 
gezegd, de syllabus te raadplegen, die ter 
beschikking stond van de leerlingen. We 
waren zeer aangenaam verrast door de in
houd en de degelijkheid van de teksten, il
lustraties, en het kommentaar bij de stof. 
Bij de behandelde onderwerpen merken wij 
op : de reglementen, (Internationaal, Schel
de, Belgische Kust), bebakening, seinen en 
eerbewijzen, instrumenten, metereologie, 
motoren en veiligheid, hygiëne, nautische 
berekeningen, Cosmografie. 

Deze kursussen zijn meest bedoeld voor 
kandidaten voor het officieel brevet van 
yachtman en yachtnavigateurs en zijn uit
gegeven volgens het vaste programma van 
het K.B. van 21 mei 1958. Het is duidelijk 
dat buiten het pleziervaren een groot aantal 
personen, die wensen dieper door te drin
gen in het nautische domein, geïnteres
seerd zullen zijn. 
Uitgevers TOULON 
Sportstraat 35 — 8400 OOSTENDE 

EDITIONS TOULON 
Les Editions TOULON d'OSTENDE se spé-
cialisent depuis un certain temps dans la 
publication d'ouvrages nautiques. Nous 
avons déja eu l'occasion de parier ici du 
Reglement pour prévenir les abordages en 
mer, illustré et commenté de maniere ex
haustive par Ie Capitaine DESECK et édité 
par la maison TOULON. 

Cette année, eet éditeur a fait appel a des 
techniciens et pedagogues « marins » et 
présente dans les 2 langues nationales, une 
série de cours tres complets couvrant tous 
les sujets touchant a l'enseignement mariti
me. Ces cours sont présentés sous forme 
de lecons par correspondance. II nous a été 
donné de consulter les syllabus mis a la 
disposition des élèves et nous avons été 
agréablement surpris par la richesse et la 
qualité des textes, illustrations et commen-
taires accompagnant la matière. 

Parmi les sujets traites, nous relevons : les 
règlements (International, Escaut, Cöte Bel-
ge), Ie Balisage, Signalisation et étiquette, 
instruments, météorologie, technique, navi
gation sur cartes, documents, moteurs et 
sécurité, hygiëne, calculs nautiques, Cos-
mographie). 



DE BELGISCH-NEDERLANDSE 
ZEEMANSALMANAK 1973 

De 35e editie van de « BELGISCH-NEDER
LANDSE ZEEMANSALMANAK» is voor 1973 
verschenen. 
De vele gebruikers van de « BELGISCH-
NEDERLANDSE ZEEMANSALMANAK » doen 
er goed aan zo spoedig mogelijk hun bestel
ling door te sturen. Dit kan geschieden te
gen overschrijving van 500,— fr. (36 gulden 
voor Nederland) plus 33,— fr. verzendings
kosten [4 gulden voor Nederland) op post
rekening 41.89.87 van het <• Nieuwsblad van 
de Kust», Hendrik Baelskaai 30, te Oos
tende. 
De BTW van 6 t.h. is niet inbegrepen en 
beloopt 30 fr. 
HET IS TEVENS VERKRIJGBAAR : 
A. BELGIË 
- t3r drukkerij « Nieuwsblad van de Kust », 

Hendrik Baelskaai 30, te Oostende ; 
- Stadsbureel, Vindictivelaan 22, Oostende ; 
- beroepsvereniging <• Hand in Hand », Tij-

dokstraat 34, te Zeebrugge ; 
- Rederscentrale, Vismijn, Nieuwooort. 
B. NEDERLAND 
- Handelsmaatschappij NAUTILUS, Postbus 

5097, Scheveningen ; 
- Handelsonderneming MARITIEM, Vissers

havenweg 46, Scheveningen ; 
- N.V. Handol- en Industriële Maatschappij 

J. VAN BEELEN, Middenhavenstraat 58-62, 
IJmuiden ; 

- Coöperatieve Inkoopvereniging van Visse-
rij-benodigdheden G.A. Texel, Magazijn 
Haven 17, Oudenschild Texel ; 

- Henk Zwart, Machinefabriek, Middenha
venstraat 76, IJmuiden. 

Geen enkel eksemplaar wordt toegezonden 
zonder voorafgaande betaling. 

BRUGGE SEAPORT 

Dit bijzonder nummer uitgegeven door de 
Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrich
tingen N.V., bewijst dat men mirakels kan 
verrichten als men over de nodige fondsen 
beschikt. Dit bijzonder nummer is in een 
woord : PRACHTIG. Grafisch uitstekend ver
zorgd door de drukkerij p.v.b.a. Van Maele, 
is de tekst en gehele samenstelling van de 
heer L. Vandc Kerckhove. Het is een kijk en 
leesboek; boordevol interessante informa
tie en dit in een goed gekozen dosséring. 
De illustraties zijn smaakvol en akkuraat uit
gekozen, de lay-out modern en inslaande, 
kortom een uitgave om in superlatieven van 
te schrijven. Te verkrijgen bij ds M.B.Z., L. 
Coiseaulaan 2, 8000-Brugge. 

REVISTA GENERAL DE MARINA 
Direction y administracion : Montalban 2, 
Ministerie de Marina, Madrid. 
Bijzonder interessant tijdschrift van de 
Spaanse Marine, goed geïllustreerd en de
gelijk van inhoud. Onze redaktie heeft een 
aanvraag tot ruilabonnement ingezonden ' 96 



w o o r d e n uit de z e e m a n s k i s t 

:b. dreesen BAKSPIER 
Deze titel zal sommige lezers doen glimlachen. De bakspier, een ding dat jarenlang op 
alle programma's van de dekopleiding voorkwam en men achteraf nooit meer te zien kreeg. 
Zo'n totaal voorbijgestreefd stuk scheepsuitrusting van geen enkel nut ? En toch verleden 
zomer viel het me bij diverse gelegenheden op dat sloepenverkeer en een bakspier nog 
altijd bij een moderne marine behoren, In Palma was het een amerikaans vliegdekschip, 
m Lissabon een portugees eskortevaartuig en in Brest een zeer moderne franse destroyer! 
die voor anker liggende, tussen de sloepen voor verlofgangers in, hun boten aan een baks
pier afmeerden En telkens viel het op hoe handig zo'n bakspier wel was. Het schip bleef 
zeeklaar op de rede liggen en had dag en nacht een verbindingsmiddel met de wal bij hand. 
Met de eskortevaartuigen in het vooruitzicht loont het misschien de moeite dit zogezegde 
onnuttige ding weer even van de zolder te halen. 

De BAKSPIER (Fr, TANGON ; Eng, BOATBOOM) is een rondhout dat, wanneer het sch p 
op een rede voor anker ligt, dwarsscheeps wordt uitgezet om er de gestreken sloepen aan 
af te meren en vrij van het schip te houden. 
De bakspier hangt in een TOPPENEND (Fr, BALANCINE ; Eng, STANDING TOPPING LIFT) 
en wordt in positie gehouden door GEIEN (Fr, BRAS ou RETENUES ; Eng, GUYS). Om het 
lopen over de spier te vergemakkelijken is er een HANDLEIDER of LEIEND voorzien 
(Fr, SAUVEGARDE ; Eng, LIFE LINE) en soms ook een KIPPENPLANK (een lichte loopplank 
(Fr, ECHELLE A CORDE ; Eng, JACOBSLADDERS) en ENTERENDEN (Fr, CORDE A NCEUDS; 
voorzien van dwarslatten). Het in de sloepen vallen gebeurt langs JACOBSLADDERS 
Eng, SEA LIFE LINES). De sloepen worden bevestigd aan VANGLIJNEN (Fr, BOSSE ; Eng, 
BOATTROPES), waarbij ze soms voorzien zijn van een KONTWACHTER waarmee ze langszij 
kunnen gehaald worden. Bakspieren worden voor de aankomst in de haven of op de rede 
binnenboord opgetuigd en eerst buitengezet als het anker valt of het sein daartoe gegeven 
wordt. Ze worden enkel gebruikt door de bemanning van de sloepen om zich in en uit de 
boten te begeven, passagierende schepelingen schepen in aan de valreep. Bakspieren mo
gen nooit buitenboord staan als het schip varende is. 

Het woord bakspier ontstond uit BAK en SPIER De BAK was eertijds op de zeilschepen 
het voorste gedeelte van het opperdek, dit is van de APOSTELEN tot een eind voorbij de 
FOKKEMAST. De apostelen is een, nu verouderde benaming van de twee opstaande houten 
aan weerszijden tegen de voorsteven aangebracht en waaraan de uiteinden van de GAN-
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Deze gangen werden verbreed door platen of aanvullingshouten waarin dan de KLUIS
GATEN kwamen. De bovenemden van de apostelen werden JUDASOREN genoemd. De ety
mologische betekenis van de term APOSTEL is STUT, van het middellatijnse APOSTA of 
APPOSTELLA. 

Een SPIER is een rondhout dat op kleine schepen tot mast en op grote schepen tot RA of 
STENG dient. Ook de grote holle stalen laadbomen gebruikt bij het laden en lossen van 
zware lasten worden spieren genoemd. 

Oorspronkelijk was de bakspier een lang en betrekkelijk dun rondhout dat op de vierkant 
getuigde zeilschepen ter hoogte van de bak uitstond. Het werd tijdens de vaart dwars-
scheeps uitgezet om de buitenschoot van de ONDERLIJZEILEN uit te houden. Als zodanig 
werd het enkel aan de FOKKEMAST gebruikt waar het door middel van een LUMMEL en 
een POT op de scheepsboord of op de FOKKERUST was bevestigd. 
Een LUMMEL is een draaibare verbinding van een rondhout aan een mast of op de scheeps-
zij. De POT is een uitholling in een metalen blok of een kokervormig steunsel waarin een 
pin of lummel kan draaien. 

Soms wordt de verbinding LUMMEL - POT (Fr, VIT DE MULET ook wel COU DE CYGNE ; 
Eng, GOOSENECK) ZWAANSHALS genoemd, een term die waarschijnlijk onder invloed van 
het franse COU DE CYGNE ingang vond. Beide termen lijken echter verdacht veel op het 
oudere engelse GOOSENECK. 

De LIJZEILEN of BONNETZEILEN waren smalle zeilen die bij gunstige wind werden bijge
zet. Zij werden terzijds van het hoofdzeil gevoerd aan spieren welke buiten de ra's uitge
schoven werden. De naam LIJZEIL komt van LIJNZEIL dit is linnen zeil, een zeer licht zeil, 
uitsluitend bij weinig wind gebruikt. 

De FOKKERUST of de rust van de fokkemast was een plank of lange klos die horizontaal 
tegen de buitenkant van de scheepsromp werd gebouwd, iets achterlijker dan de mast. Dit 
moest het WANT meer sprei geven en het vrij houden van de verschansing. 
Iets van de vroegere functie van de bakspier is terug te vinden bij het rondhout waarmee 
op de jachten - en vroeger aan boord van de zeilvissloepen - de fok of kluiver wordt uit
gehouden op een voor de windse koers. Dit onderdeel wordt ten andere ook bakspier ge
noemd. 

J.B. DREESEN 98 
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BEVELSOVERDRACHTEN 
IN DE ZEEMACHT 
SMALDEEL KUSTMIJNENVEGERS (MSC) 

Op 5 januari II. had in de Marinebasis Zee-
brugge de bevelsoverdracht plaats van het 
Smaldeel Kustmijnenvegers. 
Korvetkapitein J. DEWILDE gaf het bevel 
van dit smaldeel over aan Korvetkapitein 
FRANQOIS. 
Gedurende het jaar 1972 ondernam het 
Smaldeel meerdere kruisvaarten, o.a. naar 
DUBLIN in februari en naar BREST in maart. 
In de maand april nam het deel aan de oefe
ning SPINNING NUT en in de maand mei 
aan de IVIultinationale oefening NORMINEX. 
Het mocht toen het bezoek ontvangen van 
Z.IVI. Koning BOUDEWIJN. Gedurende de 
maand juni begaf het Smaldeel zich naar 
de Baltische Zee waar het AALBORG en 
MALMO aandeed. Tijdens het najaar waren 
de voornaamste opdrachten trainingskruis-
vaarten met o.a. een verblijf te ROUEN. 
De uittredende Commandant, Korvetkapitein 
J. DEWILDE trad in dienst bij de Zeemacht 
in 1952. Na de scholen doorlopen te heb
ben voor officier, werd hij in 1954 tot 
Vaaandrig-ter-Zee 2de Klasse bevorderd en 
volgde hij de lessen aan het Royal Roads 
College Victoria in Canada tot 1956. In 1968 
volgde Korvetkapitein DEWILDE de cursus
sen voor staftechniek bij de Koninklijke Ne
derlandse Marine in DEN HAAG. Hij is be
velhebber geweest van verschillende mij
nenvegers o.a. de M475 « TONGEREN », 
M928 « HEIST », M933 « KOKSIJDE » en de 
A962 « MECHELEN ». 

Op 8 januari 1973 werd hij commandant van 
de Nautische School te Nieuwpoort. 
Korvetkapitein J. DEWILDE is gehuwd en 
vader van vier kinderen. 

* * * 
« ZINNIA » 
Op 12 januari 1973 had aan boord van het 
Commando en Logistiek Steunschip A961 
« ZINNIA » de bevelsovergave plaats van dit 
schip. 
Fregatkapitein P. MARIN volgt Fregatkapi
tein P. VANDAMME op als Commandant 
van het schip. 
Onder het bevel van Fregatkapitein VAN
DAMME ondernam de « ZINNIA » geduren
de het verlopen jaar enkele kruisvaarten, 
waaronder in februari een reis naar de Mid
dellandse Zee met aanleg te CARTAGENA, 
ALICANTE en LISSABON. Verder nam het 
deel aan de oefening SPINNING NUT en 
NORMINEX en in mei was het schip in de 

Baltische Zee, waar het aanlegde te HEL
SINKI. In het najaar ondernam de «ZINNIA» 
een twee maanden lange kruisvaart in de 
Atlantische Oceaan die het achtereenvol
gens bracht naar LAGOS, ABIDJAN, DAKAR 
en TENERIFE. 
Fregatkapitein VANDAMME werd geboren 
te Ronse op 17 november 1928. Na de vol
ledige humaniora aan het Koninklijk Athe
neum van Doornik te hebben doorlopen 
vangt hij zijn maritieme loopbaan aan in de 
Hogere Zeevaartschool te Antwerpen. Be
noemd tot Vaandrig-ter-Zee 2de Klasse in 
1951 vervulde hij verschillende functies als 
dekofficier aan boord van de Algerines 
. VAN HAVERBEKE », « DEMOOR » en « DU-
FOUR ». Later volgden de boordplaatsingen 
als commnadant van de kustmijnenvegers 
« ROCHEFORT », « SPA » en « VERVIERS . 
en de hoogzeemijnenveger « TRUFFAUT ». 
Hij werd gespecialiseerde in Marineverbin
dingen in 1961 na een cursus bij de Konink
lijke Nederlandse Marine Verbindingsschool 
te Amsterdam gevolgd te hebben. Nadien 
kwamen nog de cursussen van de Royal 
Navy College Greenwich on Advanced 
Communication Course. 
Van 1968 tot 1971 oefende hij de functie 
uit van Hoofd van de Sectie Transmissies 
in de Staf van de Zeemacht te Brussel. 
Hij bevindt zich nu in Groot-Brittannië waar 
hij een functie vervult in een Nato organis
me. 

Fregatkapitein P. VANDAMME is gehuwd 
en is vader van twee kinderen. 
De nieuwe Commandant van de « ZINNIA », 
Fregatkapitein P. MARIN, maakte in 1953 
deel uit van de bemanning welke de kust-
mijnenveger M913 in de Verenigde Staten 
commissioneerde. Het jaar nadien werd hij 
commandant van die eenheid. Later volg
den boordplaatsingen bij diverse ondiep-
water- en kustmijnenvegers. 
In 1959 verbleef hij, als tweede comman
dant van de Algerine « DE BROUWER », een 
tijd in de Beneden Congo. Fregatkapitein 
Stafbrevethouder P. MARIN werd gespecia
liseerd tot mijnenbestrijdingsofficier in 1963 
na een opleiding bij de Kon. Ned. Marine. 
Na studies aan de Krijgsschool te Brussel 
en de Ecole de Guerre Navale te Parijs be
haalde hij het stafbrevet in 1967. 
In hetzelfde jaar werd hij als tweede com
mandant aan boord van de « ZINNIA » ge
plaatst. Hij maakte de laatste fase van de 
afbouw van dit schip mee op de Cockerill-
werf te Hoboken. Na commissionering in 
september 196 bleef hij aan boord tot be-



september 1967 bleef hij aan boord tot be
gin 1969, waarna hij belast werd met het 
commando van het Smaldeel der Kustmijnen-
vegers. In 1970 was de Fregatkapitein SBH 
P. MARIN hoofd van de sectie operaties van 
de Groepering Operaties te OOSTENDE. In 
1971 en 1972 bekleedde hij dezelfde func
tie in de Staf van de Zeemacht te Brussel. 
Hij is gehuwd en is vader van drie zoons. 

* * * 
SMALDEEL ONDIEPWATERMIJNENVEGERS 
(MSI) 
Het was eigenlijk op 11 december dat de 
reeks mutaties begonnen is. De bevelheb
ber van de groep MSI, die gestationeerd 
Is te Nieuwpoort, werd vervangen door de 
Luitenant-ter-Zee 1ste Klasse VAN DEN 
HAUTE. De kommandant VAN DEN HAUTE 
komt van de Staf ZM In Brussel, alwaar hij 
vleugeladjudant was van Commodore VAN 
DYCK. 
De uittredende kommandant, Luitenant-ter-
Zee 1ste Klasse VAN GESTEL is nu tewerk
gesteld in de Loaistieke Groepering van de 
Zeemacht te OOSTENDE. 

SMALDEEL HOOGZEEMIJNENVEGERS 
fMSO) 
Het was op 18 januari dat het Smaldeel 
Hoogzeemijnenvegers eveneens een nieu
we bevelhebber kreeg nl. de Korvetkanitein 
WATTRON die de Korvetkapitein VERBOVEN 
opvolgt. Deze aeieaenheid werd in de Mari
nebasis van OOSTENDE gevierd met een 
kleine ceremonie in aanweziaheid van de 
Kapitein-ter-Zee D. GELUYCKENS. 
De muziekkapel van de Zeemacht was aan
wezig om de gebeurtenis een beetje op te 
vrolijken. 
Het Smaldeel Hoogzeemiinenveqers is sa-
menaesteld uit de volgende schenen : M908 
«TRUFFAUT», M9n7 « ARTEVELDE » en 
M902 . VAN HAVERBFKE ». 
De Korvetkaoitein VERROVEN voerde het 
bevel over het Smaldeel Hooazeemijnen-
veaers sedert half oktober 1971. Hij is sinds 
1952 bil de Zeemacht. Hij volgde cursussen 
bii de Kon. Ned. Marine te Den Helder; In 
de Verenigde Staten de cursus van Artille
rieofficier en ODnieiiw in Nederland voor 
een cursus Staftechniek. Hij heeft aevaren 
aan boord van de « BILLIET », de « LECOIN-
TE ... de « KAMIMA ». de « VAN HAVER-
BEKE .. en de « BOVESSE ». 
In 1966 is hij gaan werken in een NATO 
dienst en oo 26 maart 1969 werd hij tot 
Korvetkapitein benoemd. 

De Korvetkapitein WATTRON werd geboren 
te Saint-Mard op 15 oktober 1929. Geduren
de zijn loopbaan heeft hij meerdere func
ties uitgeoefend, waaronder: Commandant 
van het Smaldeel Ondiepwatermijnenvegers, 
officier voor operaties bij de Marinebasis 
van Oostende en bij de staf van de Zee
macht te Brussel, Commandant van de Nau
tische school te Nieuwpoort. 
De Korvetkapitein WATTRON is gehuwd en 
heeft een dochter. 

Bevelsoverdracht in de Marinebasis 
van Antwerpen 

Op 4 december 1972 werd het bevel door 
Kapitein-ter-Zee D. GELUYCKENS, Comman
dant van de Groepering Operaties, overge
dragen van Korvetkaoitein H. STRADIOT op 
Fregatkapitein DEVILLERS. 
Na de schouwing van de troepen en het af
leggen van de eedformules werd door de 
uittredende Commandant een korte toe
spraak gehouden, waarin hij wees op de 
verscheidene verwezenlijkingen die er ten 
gunste van de Marinebasis Antwerpen (tot 
voor kort samen met Fort Merksem) wer
den gerealiseerd. 

Hij besloot met de wens uit te spreken dat 
het Fort Ste. Marie (in feite geen kazerne 
in de echte zin van het woord) een pareitje 
zou blijven te midden van de om zich heen-
grijpende industrie. 
De Muziekkapel van de Zeemacht luisterde 
de plechtigheid op. 
Langs deze weg dankt de Marinebasis Ant
werpen zijn gewezen Commandant en wenst 
hem veel succes op de « GODETIA ». 

SS 
BEZOEKEN 

Hoog bezoek bij COMOPSNAV 
OD 30 november en 1 december brachten 
KTZ N.J. TULP Sous-Chef Staf COMBENE-
CHAN en zijn oovolger KLTZ D.N. WENT-
HOUT een bezoek aan de Groepering Ope
raties. 
In aanweziaheid van Kapitein-ter-Zee D. 
GELUYCKENS, Kommandant van de Groe
pering, werd aan de Nederlandse gasten 
een uiteenzetting gegeven door CPF A. 
TROISPONT, Stafchef van de Groepering, 
over de opdrachten, de middelen en de 
organisatie van de Zeemacht. 



inzai<e visserijzones en aanverwante vraag
stukken. 

Hij werd gevolgd door Kolonel VI. SBH WILS 
Commandant van de krijgsschool die sprak 
over de Sovjet en U S.A. strategie be-
scliouwd van uit een geo-politiek standpunt. 
Op het einde van de dag had een ontvangst 
plaats in de onderofficiersmess. 

De Informatiedag COMOPSNAV In beeld. 

Kadettenschool op bezoek 
In december 1972 brachten de leerlingen 
van de Koninklijke Kadettenschool een be
zoek aan de Groepering Operaties. 
Kolonel MATTON, Commandant van de Ka
dettenschool hield er aan het embleem van 
de school te overhandigen als herinnering 
aan dit bezoek. 

Fregatkapitein J.P. LIENART, Commandant 
van de IVIarinebasis Oostende, dankte in 
naam van Kapitein-ter-Zee D. GELUYCKENS, 
Commandant van de Groepering Operaties, 
en overhandigde het wapenschild van de 
Groepering. 

Informatiedag bij COMOPSNAV 
Op 17 Januari j l . , was Kapitein ter Zee D. 
Geluyckens, Kommandant van de Groepering 
Operaties, gastheer voor de gehele Zee
macht tijdens de Informatiedag georgani
seerd door zijn Groepering. 
De voormiddagzitting werd volledig gewijd 
aan de specifieke opdrachten en middelen 
van Comopsnav. De stafofficier en dienst
hoofden gaven een uiteenzetting over de 
verwezenlijkingen van 1972 met de doelstel
lingen 1973 en de vooruitzichten op langere 
termijn. 

In de namiddag had de vergadering een meer 
informatief karakter. Fregatkapitein E. POUL-
LET gaf een uiteenzetting over de stand van 
zaken in verband met de nieuwe escorte-
schepen, waarop professor NIHOUL (Uni
versiteiten Liège et Louvain) een boeiende 
voordracht gaf over de pollutie van de zee
ën de studies verricht in het zuidelijk deel 
van de Noordzee. 

Na de koffiepauze sprak de Heer SIVIET, di-
rekteur generaal van de Algemene Adminis
tratie bij het l\/1inisterie van Landsverdedi
ging over de huidige stand van de konflikten 102 
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BEZOEK VREEMDE SCHEPEN 
VISITE BATEAUX ETRANGERS 
Het Britse onderzeebootbestrijdingsfregat 
•> HMS iVIINERVA» bracht een routinebe-
zoek aan de haven van ANTWERPEN van 15 
tot 19 december 1972. 
Het schip stond onder het bevel van Com
mander J. GARNIER MVO RN. 
Eigenschappen 
(volgens Jane's Fighting Ships) 
Verplaatsing : 2860 ton. 
Afmetingen : 372 x 43 x 18 voet 
Bemanning : 17 officieren 

246 manschappen 
De 10e Divisie Kustmijnenvegers van de 
Franse IVIarine bestaande uit de « ARIES », 
« CEPHEE », « CAPRICORNE » en « LYRE » 
bracht een routinebezoek aan de haven van 
OOSTENDE van 11 december tot 13 decem
ber 1972. 
De divisie was onder het bevel van Korvet
kapitein DEIVIOTES-MAINARD aan boord van 
de « ARIES ». 
De gezamenijike bemanning omvat 16 offi
cieren, 33 onderofficieren en 111 kwartier
meesters en matrozen. 
Eigenschappen 
(volgens Jane's Fighting Ships) 
Verplaatsing : 424 ton 
Afmetingen : 152 x 28 x 8.2 voet 
Ter gelegenheid van de toetreding van 
Groot-Brittannië tot de Europese Economi
sche Gemeenschap, brachten de kustmij
nenvegers « HMS GLASSERTON » en « HMS 
WOTTON » en de snelboten « HMS CUT
LASS », •< HMS SCIMITAR » en « HMS SA
BRE » een niet-officieel bezoek aan de ha
ven van BRUSSEL van 12 tot 16 januari 
1973. 
De schepen stonden onder het bevel van 
Luitenant-Commander G.L. UPTON RN. 
Eigenschappen 
(volgens Jane's Fighting Ships) 
« HMS GLASSERTON » en <• HMS WOTTON » 
Verplaatsing : 425 ton 
Afmetingen: 153 x 28.8 x 8.2 voet 
Bemanning : 5 officieren, 31 onderofficieren 
en matrozen. 
•. HMS CUTLASS », « HMS SCIMITAR » en 
« HMS SABRE » 
Verplaatsing : 102 ton 
Afmetingen : 103.5 x 2.7 x 5 voet 
Bemanning : 2 officieren, 10 onderofficieren 
en matrozen. 
Het 31ste Nederlandse Mijnenbestrijdings-
smaldeel bestaande uit de « HrMS GE-
MERT », . HrMS GIETHOORN », « HrMS 
BROUWERSHAVEN », » HrMS BORNE » en 

« HrMS BRIELLE », bracht een routinebezoek 
aan de haven van OOSTENDE van 5 tot 9 
februari 1973. 
Het smaldeel staat onder het bevel van 
Luitenant-ter-Zee 1ste Klasse B. HEPPENER 
aan boord van « HrMS GEMERT ». 
Eigenschappen 
(volgens Jane's Fighting Ships) 
« HrMS GEMERT » en « HrMS GIETHOORN » 
Verplaatsing : 417 ton 
Afmetingen : 149.8 x 28 x 6.5 voet 
Bemanning : 38 
.. HrMS BROUWERSHAVEN », « HrMS BOR
NE » en « HrMS BRIELLE » 
Verplaatsing : 384 ton 
Afmetingen : 144.7 x 27.9 x 7.5 voet 
Bemanning : 37 
Felicitaties voor COMSERVOST 

Voor de verkoop van tombola-ti keften voor 
de aktie .< VIVAT » werd COMSERVOST aan
geduid als pi loot; 750 boekjes dienden ver
kocht te worden, welke het totaal bedrag 
van 75.000 fr. vertegenwoordigden. Hierna 
het resultaat van de verkoopaktie in de ver
schillende korpsen, waaruit duidelijk de 
graad van de geleverde inspanning kan af
geleid worden. 
Kwartier of korps Aantal ver

kochte boekjes 
1 Kwartier Rademaecker 12 
2 Depot Lissewege 9 
3 Depot Sijsele + 415 Cie 50 
4 M.H. Oostende 41 
5 M.K. 80. Brugge 3 * 
6 5 KDR 2 , 
7 Schletstand St.-Michiels ) 
8 Staf Provincie ) 42 . 
9 COMIENAV 34 

10 NAVCOMPORT/OST 22 " 
11 NAVCOMPORT/ZEB 25 
12 COMLOGNAV 1 
13 COMSERVOST ,' 509 ' 

750 

1LV de Scliietere de Loppem 
Op 1 december had in de Marinebasis 
Nieuwpoort een intieme ontvangst plaats 
ter gelegenheid vn de overhandiging aan 
de Zeemacht van een serie maritieme boek
werken en publikaties, toebehorende aan 
wijlen Luitenant-ter-Zee Ie Klas de Schie
tere de Loppem. Mevrouw de Schietere de 
Loppem zelf overhandigde deze zeer inte
ressante documentatie aan CPF DEPIERRE, 
Commandant van de Marinebasis Nieuw
poort. 



Officiële ingebruikname iolcaal DiVIA 
Ter gelegenheid van het Ste. Barbara feest 
bij COMLOGNAV, nam op 4 december 1972 
de Groep Materiaalbeheer van de Techni
sche Dienst het vernieuwd bureaucomplex 
in gebruik. Deze dienst DMA beschikt nu 
over voldoende ruimte voor de uitgebreide 
taken van haar sekties. 
Een der belangrijkste NIV B van de Zee
macht zijnde, wordt DMA ook voorzien van 
een Terminal IBM 2740 om de bestendige 
verbinding per telecommunicatie te verze
keren met de computer in het Mecanogra-
fisch Centrum te Gent. Dit zal helpen de 
automatische herbevoorrading optimaal te 
verzekeren en de gewenste inlichtingen drin
gend te ontvangen. Een degelijke infrastruc
tuur, voldoende personeel en ruimte zullen 
de dienst DMA als onmisbare schakel tus
sen bevoorrading en maintenance toelaten 
aan de behoeften en desiderata van de 
klanten-werkplaatsen te voldoen, en andere 
specifieke opdrachten vlot uit te voeren. 

Korvetkapitein V. Segaert vóór en nè de opening van 
de « Power-Trainng ». 

Power-training 
Op vrijdag 5 januari j l . , werd in de Marine
kazerne BOOTSMAN JONSEN te OOSTENDE, 

in het bijzijn van Kapitein-ter-Zee GELUY-
CKENS, vleugeladjudant van de Koning en 
commandant van de Groepering Operaties 
van de Zeemacht en van Korvetkapitein 
SEGAERT, kwartier commandant, een power-
training zaal ingehuldigd. 
Dit initiatief werd genomen door de sport-
sectie van de Groepering Operaties van de 
Zeemacht ingevolge de beslissing van de 
Minister van landsverdediging om de sport 
in het leger nieuw leven in te blazen en 
verplichtend te maken voor iedereen. 
Bij middel van een reeks toestellen, in een 
bepaalde volgorde aangebracht, werd een 
omloop opgericht welke weliswaar in de
zelfde tijd dient afgelegd te worden doch 
met een intensiteit volgens ieders mogelijk
heden. 

De zaal zal de ganse dag ter beschikking 
zijn van de militairen, die wanneer ze een 
ogenblikje vrij hebben, hun fysische condi
tie zullen kunnen testen en op punt stellen. 
De aandacht dient tevens gevestigd te wor
den op het feit dat de door BLOSO aange
duide atleten iedere dinsdag- en donderdag
avond deze zaal zullen mogen gebruiken 
voor het houden van hun power-training. 
Dit betekent weer een stap vooruit in het 
".'rcefdocl van de verwezenlijking der inte-
T atio legor-natie. 

D3 militairon moeten dringend bewust wor
den van de noodzaak om een goede fysi-
""ho conditie te bewerkstelligen en te on
derhouden. Gebruik maken van de mogelijk-
lioden welke deze power-training zaal biedt 
is een ideaal middel om deze doelstelling 
te verwezenlijken. 

1MC BOUSIN is vanzeifspreiiend in zijn nopjes met 
de nieuwe toestellen. 



Eindejaarsreceptle bij COMOPSNAV 
Op 20 december 1972 heeft de Kapltein-ter-
Zee GELUYCKENS, Commandant van de 
Groepering Operaties er aan gehouden zijn 
stafpersoneel te bedanken voor de gelever
de prestaties gedurende het voorbije jaar. 
Dit gebeurde tijdens een aangename recep
tie die plaatsgreep in de onderofficieren
mess van de Marinekazerne Bootsman Jon-
sen. In een korte toespraak wees de Kapi-
tein-ter-Zee GELUYCKENS er op dat één 
persoon aan de oorsprong kan liggen van 
een project, maar dat het tenslotte het ge
heel van het personeel is dat het project 
ter verwezenlijking brengt. In de schoot 
van de Staf COMOPSNAV was deze samen
werking gedurende het jaar 1972 een succes 
en de CVP GELUYCKENS sprak dan ook de 
wens uit in de toekomst verder op de me
dewerking van zijn personeel te mogen re
kenen. 

PLONGEURS DEMINEURS 
Ged'jrende het jaar 1972 werd door NAV-
CLAERMIN niet minder dan 621 opdrachten 
uitgevoerd op zee en langs onze kust. 
In totaal werden 19.787 kg springtuigen 
vernietigd en 46.484 kg munitie verhandeld. 
Zoker oen puike prestatie van onze Groep 
Duikcrs-Ontmijners. 

IN MEIVIORIAM J.B.MJ. MAAS 
ViCE-ADMIRAAL D.B. (*) 

Geheel onverwacht overleed vrijdag 1 de
cember 1972 op slechts 58-jarige leeftijd 
vice-admiraal Jean Baptiste Marie Joseph 
Maas, die tot 14 april j . l . de hoogste func
tie bij de Koninklijke Nederlandse Marine 
bekleedde, bevelhebber der zeestrijdkrach-
ten en chef van de marine staf. Met hem is 
een opperbevelhebber heen gegaan, die in 
zijn diensttijd van ruim veertig jaar de vijf 
oorlogsjaren op de varende vloot heeft mee
gemaakt. 
Begonnen als jong officier op de bovenwa-
terscheoen, diende hij daarna tien jaar in 
de verschillende functes op onderzeeboten 
en voerde over een drietal boten het com
mando, het laatst over Hr Ms. « DOLFIJN », 
die hij in 1945 voor het eerst in Nederland 
binnenbracht. Zijn ervaringen werden door 
hem beschreven in zijn boek « Onder zeven 
zeeën ». 
Bij het herstel van het gezaq in het voor
malige Nederlands Oost Indië maakte hij 
zich verdienstelijk als oudst aanwezend zee-
officier in Semarang. 
In Nederland teruqqekeerd werd hij belast 
met de zorg voor de ooleiding van het per
soneel voor de op te bouwen vloot en de 
wijze waaroD hij deze taak vervulde was 
reden dat hij later gekozen werd voor de 
functies van inspecteur onderwijs zeemacht 
en vlaq-officier personeel. Ziin sociaal voe
lende instelling was hier ook niet vreemd 
aan. 
In de tussenliggende laren had hij ook nog 
een tweetal commando's vervuld, over Hr. 
Ms. . GRONINGEN » en over Hr. Ms. « KA-
REL DOORMAN ». 
Zijn lanqduriq verblijf aeduremJe de wereld-
oorloq in het Verenigd Koninkrijk kwam hem 
zeer ter stade als liasonofficier bij het Brit
se Kanaal Commando. En deze staffunctie 
wierp haar vruchten af toen vice-admiraal 
Maas benoemd werd om de hooqste post 
bil de Koninklijke Nederlandse Marine te 
vervullen. 
Kon hij reeds terugzien op een eervolle en 
«succesrijke loopbaan, het is in zijn laatste 
functie dat hij een reputatie vestigde, die 
hem de geschiedenis van de Koninklijke 
marine zal doen ingaan als de geestelijke 
vader van het vlootplan voor de zeventiger 
jaren. Een plan, waarbij hij als inspirator de 
marinestaf wist te bezielen, dat hij met 
overtuiging naar buiten wist te draqen en 
dat ook in de toekomst zal draqen. Het ge
tuigt van visie en werkelijkheidszin. 
Maar eerst nu realiseren wij ons, wat deze 
taak die hij zich gesteld had, van hem ge-



vergd heeft. De inspanning welke hij zich 
getroost heeft, heeft hem harder aange
pakt dat hij zelf en anderen bevroed heb
ben. 
Een wel verdiende tijd om terug te kunnen 
zien op een schitterende carrière is hem 
helaas niet gegund. 
IVlet zijn gezin rouwt de Koninklijke marine 
om een man, die de beste tradities heeft 
hooggehouden, loyaliteit, arbeidzaamheid en 
werklust voor de goede zaak. 
Voor hen die hem goed gekend hebben is 
een warmvoelend mens heen gegaan, die 
het beste probeerde na te streven. 

(* cfr. Marine Nieuws) 

LES INTERVENTIONS FINANCIERES 
OFFICIELLES AU PROFIT DIRECT DES 
HANDICAPÉS 

L'asbl « Amis et Parents des Enfants Handi
capés de IVlilitaires (VIVAT !) a publié en 
r-ovembre dernier une brochure qui résumé 
toutes les interventions fmancières accor-
dées directement par les différents dépar-
tements ministériels, les organismes offi-
ciels et les mutualités aux handicapés et 
aux personnes ou institutions qui en ont 
la charge. 
Cette brochure de 44 pages comprend les 
rubriques suivantes : 
- Fonds National de Reclassement Social 

des Handicapés 
- Office National de l'Emploi 
- Fonds de soins médico-socio-pédagogi-

ques pour handicapés 
- Fonds spécial d'assistance 
- Service des ceuvres médico-sociales 
- Office National de la Sécurité Sociale 
- Sen/ice des allocations pour handicapés 
- Aide d'une tierce personne 
- Exonerations fiscales 
- Avantages divers. 
Toutes les families ayant un handicapé a 
charge, membres de VIVAT I, ont repu gra-
tuitement un exemplaire de la brochure. Les 
militaires qui n'auraient pas inscrit leur 
handicapé a cette association peuvent la re-
cevolr également sans frais ; il leur suffit 
de le demander a VIVAT i en précisant Ie 
genre de handicap de leur enfant. 
Toute autre personne peut obtenir la bro
chure par simple virement postal de 20 
U8 >|oo jaap uaiiaiiAUoe azuo UBB i i M u 
ap UBA uaja!0!4^oauuBUj gp uaiueu sjaui 
francs. 

CCP 1950.49 de VIVAT!, Chaussée de Lou-
vain, 394, 1030 Bruxelles en indiquant: 
« pour brochure de novembre 1972 ». 

DE OFFICIËLE FINANCIËLE 
TUSSENKOMSTEN TEN VOORDELE 
VAN DE GEHANDICAPTEN 

De vzw « Vrienden en Verwanten van Ge
handicapte Kinderen van Militairen » (VI
VAT I) publiceerde in november jongstleden 
een brochure die een samenvatting geeft 
van alle financiële tussenkomsten recht
streeks verleend door de verschillende mi
nisteriële departementen, de officiële in
stellingen en de mutualiteiten aan de ge
handicapten en aan de personen of inrich
tingen die voor hen instaan. 

Deze brochure van 47 pagina's bevat vol
gende rubrieken : 

- Rijksfonds voor Sociale Reclassering van 
Minder-Validen 

- Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 
- Fords voor medische-sociale en pedago

gische zorg voor gehandicapten 
- Speciaal Onderstandsfonds 
- Dienst der Sociaal-Medische Instellingen 
- Rijksdienst voor Maatschappelijke Zeker

heid (RMZ) 
- Dienst voor tegemoetkomingen aan de 

minder-validen 
- Hulp van derden 
- Fiskale vrijstellingen 
- Diverse voordelen 

Alle families met een gehandicapte ten las
te en leden van VIVAT ! hebben een exem
plaar van deze brochure gratis ontvangen. 
De militairen die hun gehandicapte nog niet 
hebben ingeschreven bij deze vereniging 
kunnen ze eveneens kosteloos bekomen : 
het volstaat dat ze hiervoor een aanvraag 
doen bij VIVAT ' en terzelfdertijd de handi
cap van hun kind preciseren. 

ledere andere persoon kan de brochure ver
krijgen door storting van 20 fr. op : 

PCR 1950.49 van VIVAT!, Leuvensesteen
weg 394, 1030 Brussel met de vermelding : 
« voor de brochure van november 1972 ». 

INDEMNITES DU CHEF DE TRAVAUX 
UTILES A LA COLLECTIVITE 
Comme cheque année, les travaux utiles a 
la collectivité, effectués par les membres 
des trois forces, ont été examines par la 
commission interforces chargée de ces tra
vaux. 

Sur les 100.000 frs de recompense prévus a 
eet effet, les candidats de la Force Navale 
se sont vu attribuer un total de 30.000 frs, 
répartis comme sui t : 



de haute en bas : 
- 1MC MONTH, S N01057 (COiVILOGNAV) : 

12.000 frs pour son travail sur Ie sonar 
AN/UOS-ID. 

- 1MC MONTENU, R. N01297 (COMLOG-
NAV) : 8.C00 frs pour son travail sur les 
systèmes loch. 

- 1MR DRIESSENS, G (COIVILOGNAV): 
10.000 frs pour son travail sur les compas 
gyroscopiques SAGEM. 

Tijdens de opening van de boekenbeurs had burge
meester J. Piers heel wat belangstelling voor de stand 
van Neptunus. 
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STUDIEBEURZEN 
De Raad van Beheer van de Vereniging voor 
Hulpbetoon in de Zeemacht (vzw) heeft in 
een van zijn vergaderingen verschillende 
beheerders aangeduid om elk afzonderlijk 
een onderdeel ter harte te nemen. Een van 
deze opdrachten behelst de studiebeurzen. 
Deze taak werd toevertrouwd aan Korvet
kapitein H. Stradiot, er werd eveneens een 
bedrag ter beschikking gesteld om finan
ciële steun te verlenen waar nodig. 
Om elke verwarring te vermijden dient aan
gestipt dat bedoelde opdracht niet geldt 
voor de bestaande studiebeurzen. 
Ter informatie volgt enige uitleg over het 
bestaan en de aanvragen aan de diverse in
stanties. 



Nationaal Studiefoncts 
Verleent studeibeurzen voor het secundair 
onderwijs en voor de universitaire en niet-
universitaire hogere studiën. 
De bedragen en de toekenningsvoorwaarden 
verschijnen elk jaar, rond september, in het 
Staatsblad. 
De aanvraagformulieren zijn op alle onder
wijsinstellingen te verkrijgen. De hernieu
wing voor de ouderejaarsleerlingen en -stu
denten wordt ambtshalve toegestuurd. 
De Provincie 
De Provincieraden van Antwerpen, Liège 
en Oost-Vlaanderen verlenen studiebeurzen. 
Alle inlichtingen zijn te bekomen op het 
Provinciebestuur. 
Fonds tot Aanmoediging der Studies (vzw) 
Is een dienst van het Ministerie van Lands
verdediging .De voorwaarden werden ver
spreid door de nota SDC/1968 van 3 juli 
1972. 
De gewestelijke bureaus van de Sociale 
Dienst van het leger kunnen alle uitleg 
verschaffen. 
IVlinisterie van Voll<sgezondheid en Gezin 
Dit departement kan een tussenkomst in 
de studiekosten verlenen aan de zonen van 
politieke gevangenen. 
De aanvraag dient gericht aan het Bestuur 
der Sohade aan Personen, Maria-Loulza 
Square, 49, Brussel. 
Ministerie van Landsverdediging 
Kan tussenkomen in de studiekosten van 
zonen van krijgsgevangenen of gesneuvel
den. 
Inlichtingen te verkrijgen bij de Hoge Di
rectie der Bijzondere Diensten, Dienst voor 
Krijgsgevangenen, Prins Boudewijnkazerne, 
Daillyplein, 1030 Brussel. 
Nationaal Werk voor Oorlogsinvaliden 
Verleent studiebeurzen of financiële hulp 
aan oorlogswezen 
Aanvragen te richten aan het NW.O.I., 
Louizalaan. 280, Brussel. 
Bond van Grote en van Jonge Gezinnen van 
België 
Leningen te bekomen voor studenten die 
uit een gezin van ten minste vier kinderen 
afkomstig zijn. 
Het adres van de Directie van het Studie
fonds is Troonstraat, 1?5, 1050 Brussel. 
Ministerie van Nationale Opvoeding 
In het kader van de culturele betrekkingen 
wordt elk jaar een antal studiebeurzen ter 
beschikking gesteld van Belgische studen
ten die wensen hun studiën voort te zetten 
aan een buitenlandse instelling voor hoger 
onderwijs. 

Inlichtingen te verkrijgen op de Dienst Cul
turele Zaken, Kortenberglaan, 158-160, Brus
sel. 
Patrimonium van de Universiteit 
Sommige universiteiten, universitaire instel
lingen of hogescholen bieden de mogelijk
heid om van een tussenkomst te laten ge
nieten. De Sociale Dienst van de instelling 
kan alle informatie geven. 

* * * 
De tussenkomst die de Vereniging voor 
Hulpbetoon in de Zeemacht kan verlenen 
aan de ouders van studerende kinderen 
werd in het leven geroepen om te kunnen 
helpen daar waar de andere fondsen in de 
onmogelijkheid verkeren wegens speciale 
eisen. 
Doel 
De leerlingen of studenten die wegens fa
miliale, sociale of financiële omstandighe
den de verderzetting van hun studies zou
den in het gedrang zien komen, toe te laten 
hun studiecyclus te voleindigen, mits zij 
daartoe bekwaam worden geacht. 
Wie kan hiervan genieten 
De actieve militairen van de Zeemacht. 
De weduwen van actieve militairen van de 
Zeemacht. 
Voorwaarden tot tegemoetkoming 
Elke aanvraag wordt afzonderlijk onder
zocht. Alle gegevens en inlichtingen worden 
vertrouwelijk en persoonlijk behandeld. 
Aard van de tussenkomst 
Naargelang de toestand kan het een gift of 
een lening zijn waarvan het bedrag per af
zonderlijk geval wordt bepaald. 
Hoe aan te vragen 
Volgens formulier in bijlage. 
Ter verduidelijking kunnen een paar concre
te voorbeelden aangehaald worden 
Gezien de hogergenoemde fondsen de toe
gekende bedragen slechts uitkeren in fe
bruari of maart kan deze som geleend wor
den tot wanneer de betaling is geschied. 
De leerlingen die slagen in de kantonale 
examens maar niet gunstig geklasseerd 
zijn voor een studiebeurs, zijn niet te be
schouwen als « niet-meestbegaafden » en 
moeten hun kans kunnen wagen. 
Wanneer na het falen in het examen het 
jaar herdaan wordt, worden, in de meeste 
gevallen, de officiële studiebeurzen inge
trokken. Indien uitzonderlijke omstandighe
den de oorzaak zijn van de mislukking kan 
er steun verleend worden om het verloren 
jaar helpen goed te maken. 



Dit is een van de vele initiatieven van de 
vzw Vereniging voor Hulpbetoon in de Zee
macht, uw vereniging. 

* * * 
Wist U dat de lidmaatschapsbijdrage bij de
ze vereniging slechts 50 fr. per jaar be
draagt ! 

* * * 
Wist U dat al onze leden van deze 50 fr. 
een levensverzekering van 25.000 fr. ge
nieten. 

* * * 
Als U bovenstaande niet wist, dan wordt 
het hoog tijd dat U inlichtingen neemt bij 
üw O.S.C. ! 

GALABAL ZEEMACHT 

De versiering van de zaai Kursaal was dit jaar buiten
gewoon mooi. 

Fregatltapitein Edm. Poullet, vice-voorzitter van de 
Vereniging voor Huipbetoon, overhandigt aan Commo
dore L. Lurquin, aftredende voorzitter-sticiiter van de 
Vereniging een scheepskiok, ais bi i jk van waardering 
en dankbaarheid voor ai wat h i j als voorzitter heeft 
gepresteerd ten behoeve van de sociale werken Zee
macht. 

de reserve 
la reserve 

OFFICIERS DE RESERVE 
RESERVE OFFICIEREN 

10e GALABAL 
VAN DE AFDELING ANTWERPEN 

« SPLICE THE MAIN BRACE » 
Zaterdag 24 maart 1973 te 21.00 u. (Opening 
der deuren te 20.30 u.). Zaal TERMINAL-
CMB - Leopolddok, 214, Antwerpen (Haven). 
Orkest: JOHNNY KAY. 
Prijs : 250,— fr per persoon 
te storten op PCR nr. 24.02.93 (Kredietbank-
Merksem-Ccntrum) voor rekening nr 414/ 
1102531/65 van « RO/ZM-Antwerpen » met 
melding: Splico the main brace, x personen. 
REUZE GRATIS TOMBOLA 
o.a draagbaar TV-toestel, zeereizen, enz. 

SQUAD 218.2 
Aan de jonge rescrveofficieren-dek (2EV en 
EDV 

VERLANGT U KOMMANDANT TE WORDEN 
VAN EEN OORLOGSBODEM ? 

Ongetwijfeld verlangt u het einddoel te be
reiken van iedere dekofficier: Meester na 
God worden aan boord van UW eenheid I 
Om dit te bereiken is voorlopig slechts één 
enkele mogelijkheid aan de reserveofficieren 
van de Zeemacht geboden : 



De rangen van het reservesmaldeel 218.2 
vervoegen I 
Hoe dit doel bereiken ? Zeer eenvoudig : 
- Vrijwilliger zijn. 
- Gedurende ten minse 6 WE (naar keuze) 

per jaar dienen en dit gedurende ten 
minste 3 jaar. 

Voorbeeld van een typische loopbaan bij 
het Reservesmaldeel 218.2 : 
a. 1ste jaar: 

4 WE op de STAF/SQ 218.2 (aan de wal) 
in hoedanigheid van N3 (Inscheping mo
gelijk in de loop van het jaar om een 
afwezige titularis te vervangen). 

b. 2de jaar: 
6 WE aan boord van een IVISI/Res in 
hoedanigheid van navigatie-officier of 
1ste Luitenant. 

c. 3de jaar: 
1. Eerste semester: 4 WE als kandidaat-

kommandant/MSI. 
2. Tweede semester: (indien aanvaard) 

2 WE als Kommandant/MSI. 
d. 4de jaar : 

6 WE als Kommandant/MSI. 
e. IVlogelijkheid om later als Divisie- of 

Smaldeelkommandant te dienen. 
N.B.: 
- Alle funkties aan boord zijn door reserve

officieren vervuld, en dit als werkelijke 
titularis van de op de O.T. voorziene pos
ten. (Dus in geen geval « Additionnal for 
training »). De verantwoordelijkheid is 
derhalve volledig en de kommandanten 
van IVISI/Res zijn door de IVlmister van 
Landsverdediging gekommissioneerd. 

- Deze wederoproepingen worden als « Be
vorderingsprestaties » beschouwd voor 
2EV. Wij hopen hetzelfde te bekomen voor 
EDV. 

- Mogelijkheid aan langere oefenperiodes 
deel te nemen (6 tot 12 dagen) voor 
kruisvaarten naar de vreemde. In 1972 
was het Nederland en West-Duitsland. In 
1973 wordt het Nederland, Frankrijk en 
Engeland. 

VERLANGT U UW « WATCH KEEPING CER
TIFICATE » TE BEKOMEN ? 
VERLANGT U DE « OUWE » AAN BOORD 
VAN ONZE EENHEDEN TE WORDEN ? 
EEN ENKELE WEG : SQUAD 218.2 ! 
Inlichtingen : 
CPF(R) R. PLANCHAR 
Comsquad 218.2 
Marinebasis Antwerpen 
Fort Ste Marie 
Zwijndrecht via 
2748 - KALLO 

Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor het 
jaar 1973! 

DE RESERVE 
WEST-VLAANDEREN 
Op vrijdagavond 15 december organiseerde 
de Westvlaamse kring der Reserveofficie
ren van de Zeemacht zijn laatste activiteit 
van het jaar 1972. 
Het was andermaal een gastronomisch soju-
per, als naar gewoonte bereid door de bes
te meesterkoks van Comservost. Ondanks 
de nakende kerstperiode waren 90 leden 
en sympathisanten vanuit alle hoeken van 
het Vlaamse land opgedaagd. Vermelden 
wij de Westhoek, Brugge, Kortrijk, Sint-Ni-
klaas en Antwerpen. 

Twee Franse kringen, waarmee onze afde
ling steeds nauwe contacten heeft, waren 
op deze avond vertegenwoordigd. Het be
treft de Unor van Duinkerke en de Acoram-
Nord van Rijsel. Onze Franse genodigden 
waren bijzonder opgetogen over het onthaal 
van hun Vlaamse collega's en over de uit
bundige sfeer waarin de avond verliep. Ook 
de Regie voor Maritiem Transport had ons 
een delegatie gestuurd. 

Na het maal ging onze traditionele dans
avond door. Zoals de vorige keer werd het 
een bal « by candlelight », opgeluisterd door 
disc-jockey Daniël. Ongetwijfeld was de 
stemming nooit zo uitbundig als toen. On
der de spots, tot vroeg in de morgen, hup
pelde of droomde zowel oud als jong bij 
de «toppers » van nu en toen. 
Bij elkeen klonk dan ook als afscheid : « Tot 
in mei 73. We komen beslist terug ». 

JAAROVERZICHT 1972 
Het jaar 1972 was voor de Westvlaamse 
afdeling der RO-ZM beslist een merkwaar
dig jaar. Nog nooit was de opkomst zo groot 
en de geest onder de leden en sympathi
santen zo uitstekend. 
Kenschetsend voor dit jaar is wel de merk
waardige uitbreiding van onze kring van 
sympathisanten. Voor de eerste maal im-
vooral buiten onze grenzen zochten we naar 
ontplooiing. Zo silaagden wij erin de eerste 
contacten te leggen met drie Franse krin
gen van RO, met name de Unor van Duin
kerke en de marinekringen van Acoram-
Nord (Rijsel) en Acoram-Littoral (Calais). 
Vijf noemenswaardige activiteiten organi
seerden wij tijdens het voorbije jaar. Ze 110 



werden alle met succes bekroond. Daar
naast waren onze leden ook aanwezig op 
manifestaties van andere verenigingen voor 
RO, waar zij het prestige van onze kring 
hoog hielden. 
Hieronder brengen wij een bondig relaas 
over onze merkwaardigste activiteiten van 
het afgelopen Jaar. 
21 april 
Verbroederingsdag met de Franse marine 
75 Franse marineofficieren komen bij ons 
te Oostende op bezoek. Op het programma: 
bezoek aan de marinebasis, receptie a/b 
van de « ZINNIA», lunch in de marine
kazerne, bezoek aan Eguermin, ontvangst 
op het stadhuis en avondmaal in de yacht-
club van Nieuwpoort. 
22 april 
Infodag te Duinkerke 
Ditmaal zijn wi j te gast bij onze collega's 
te Duinkerke Men programmeerde : bezoek 
aan een scheepswerf, receptie op het stad
huis, lunch in het zeemanstehuis, haven-
rondvaart en bezoek aan een transcontainer-
schip. 
16 juni 
Indonesische rijsttafel en dansavond 
Marinekazerne Bootsman Jonsen : 135 aan
wezigen, waaronder RO van drie Franse 
kringen en een delegatie van de R M.T. 
Voor de eerste maal : bal « by candlelight » 
met discobar. 
5 juli 

Informatiedag voor reserveofficieren v.d. 
3 krijgsmachten 
Programma : geleid bezoek aan Comlognav 
te Oostende, receptie in Club 16, lunch in 
marinekazerne tocht op zee a/b van een 
MSC. Aantal deelnemers : 40. 
30 september 
lilde Jaarlijkse schietcompetitie v.d. Zee
macht 
Deelneming van 12 kringen van RO, waar
onder 2 Franse ploegen. In totaal 49 schut
ters. Competitie met SA/FN-geweer, Colt 
en MaP Tompson. Niet minder dan 40 prij
zen, waaronder de ereprijzen van de ste
den Oostende, Brugge en Kortrijk, alsook 
de prijzen van de drie krijgsmachten. 
5 december 
Rijsttafel en dansavond 
90 leden en sympathisanten in de officiers
mess van de marinekazerne te Oostende. 
Bal bij kaarslicht met D.J. Daniël. Deelne
ming van 2 Franse kringen en de R.M.T. 
Ongetwijfeld heeft onze kring de wind in 
de zeilen. Zo de afschaffing van de GDCR-

kernen in ons land geen nadelige weerslag 
heeft op onze activiteiten hopen wij het in 
1973 nog beter te doen en steeds meer 
sympathisanten bij onze manifestaties te 
betrekken. De kringen van reserveofficieren 
zijn een uitstekend bindmiddel tussen Le
ger en Natie. Ook wij wensen ons steen
tje hiertoe bij te dragen en meer bepaald 
in het vlak van de goede verstandhouding 
tussen natie en Zeemacht. 

* * * 
OOST-VLAANDEREN 
Bezoek aan de haven van Gent 
Van 7 tot 11 december 1972 bracht de « 10e 
Division de Dragage » van de Franse Ma
rine een routlnebezoek aan de haven van 
Gent. Deze divisie stond onder bevel van 
Korvetkapitein Demotes-Malnard. Als ver
bindingsofficier fungeerde Reserve-Vaan-
drig-ter-Zee 2de Klas C. Kennes. Wij stellen 
het op prijs hem hiervoor te bedanken. 
Een afvaardiging van het bestuur zorgde er
voor dat enige officieren van de bezoeken
de schepen « ARIES », « CAPRICORNE » en 
« LYRE », een geleld bezoek brachten aan 
de stad Gent. Veel aandacht ging vooral 
naar de drie Begijnhoven, het Gravensteen, 
de St.-Pletersabdij, de Torens van Gent, het 
Duivelsteen en de St.-Baafsabdij. Onze ge
nodigden stonden ook in bewondering voor 
de afrit van de E3, welke tot het hartje van 
de fiere oude Stede doordringt. 
Reserve-Luitenant Jean-Frangols Molle, af
komstig uit Parijs, bedankte de reserveoffi
cieren van Oost-Vlaanderen voor de leer
rijke en aangename namiddag. 

« * * 

BRABANT 
La section du Brabant communique : 
Convocation 
Le mercredi 7 mars a 20 heures 30 dans 
les salons du Brussels Royal Yacht Club 
(Pont Van Praet) aura lieu l'assemblée gé
nérale statutaire de la Section du Brabant 
et le renouvellement de son comité. 
Ordre du jour 
- Rapport du Président 
- Rapport du Trésorler 
- Aménagement du Reglement pour réser-

ver d'office un nombre de places au Co
mité pour 2EV et EDV. 

- Nominations. 
- Programme de l'année et participation au 

Squad 218.2. 
La Section du Brabant rappelle ses reunions 
mensuelles le 1er mercredi du mois au 
B.R.Y.C, a 20 h 30. Elle rappelle également 
quelle dispose d'un dérlveur de 5 metres 



qui nattend que Ie printemps et les ama
teurs pour naviguer. 
Pour tous arrangements, s'adresser au Pré
sident 1LV (R) Dorsimont, avenue du Pan
theon 4, a 1080 - Bruxelles. Tél. 26.68.84. 
Privé 65.44.04. 

ASSOCIATION BRUXELLOISE DES ANCIENS 
DE LA FORCE NAVALE « ABAFN » 
BRUSSELSE VERENIGING DER 
OUDGEDIENDEN BIJ DE ZEEMACHT 
« BVOZM » 
6th Navy's Ball - samedi 4 novembre 1972 
L'ABAFN en est a son 6ème bal annuel et 
cherche d'année en année a élargir son 
public pour arriver a réaliser un grand bal 
bruxellois de la Marme. Cette fois-ci par 
exemple, Ie Model Yacht Club de Bruxelles, 
président en tête, y a participé, de même 
que la 4ème Unite de Sea Scouts de Bruxel
les et l'Association Namuroise des Anciens 
de la Force Navale. Malheureusement, Ie 
brouiüard qui régnait en maïtre sur les 
routes empêcha notre président national G. 
ÜEBAISIEUX et d'autres anciens de provin
ce de rejoindre Bruxelles, oomme ils 
l'avaient promis. 
Parmi Ie public d'habitués : Ie Corps des 
Cadets de Marine, toujours en force et 
comme visiteurs de marque : MM COORE-
MANS, bourgmestre de la Ville, MERGAM, 
échevin et SIMONET, Ministre. 
Sur la scène, l'orchestre THE MAY JINS, 
nouveau venu aux bals ABAFN, se déme-
nait devant l'immense pavilion Force Na-
vale occupant tout Ie ifond de la grande 
salie de l'ancien hotel communal de Lae-
ken. Des paviMons de signalisation, des 
bouées, des ancres, complétaient Ie decor 
maritime. 
L'orchestre f i t de louables efforts pour 
créer et maintenir l'ambiance tout au loriig 
de la nuit, sans egaler toutefois la forma
tion - plus imposante il est vrai - de l'année 
dernière. 
En plus de la tombola monstre, un tirage 
spécial alloua entre autres gros lots, un 
voyage a Malaga et un second a Paris. 
Au total un tres beau bal - quoique avec 
une assistance moins nombreuse que d'ha-
bitude - dont les assistants promirent de 
revenir en 1973 pour sa 7ème edition. 

* * * 
Westland Shopping Center - Exposition du 
IVIodel Yacht Club • 17.11.72 
Si les Associations Maritimes Bruxelloises 
étaient representees au 6th Navy's Ball de 
l'ABAFN, elles Ie furent également au ver

nissage de cette nouvelle exposition du 
MYCB (prononcez MICBE). 
Eucouragé par Ie succes de celle de jan
vier 72 a Woluwe, cette dynamique asso
ciation a recidive a Anderlecht en répartis-
sant sur les 2 niveaux de ces nouvelles 
galeries marchandes, des dizaines de ma
quettes toutes plus remarquables les unes 
que les autres. II y en avait pour tous les 
goüts : pour ceux qui aiment les petits et 
grands voiliers, pour ceux qui preferent Iqs 
navires de guerre, pour les amateurs de 
navires marchands, remorqueurs, chalu-
tiers, reproduits avec une minutieuse exac
titude. 
Exposition de la Force Navale aussi, pan-
neaux du Corps des Cadets de Marine et 
panneau des Associations Maritimes Bru
xelloises. 

* * * 
Bilan ABAFN 1972 
Année chargée pour Ie Comité. 
Janvier : 
Assemblee générale statutaire sans autre 
résultat, faute de candidat, que la recon
duction pour un an du comité en place avec 
quelques remaniements. 
Février : 
Participation d'une delegation au bal de 
gala Force Navale. Première d'une série de 
reunions de contact avec d'autres groupe-
ments bruxellois s'intéressant a la Marine. 
Mars : 
. HMS EXMOUTH RN » a Bruxelles : échan-
ge de crests et reception de l'équipage au 
local ABAFN. 
Avril : 
Demarrage du cours de navigation de plai-
sance ABAFN. Souper ABAFN. 
Mai : 
Remise en vigueur du parrainage du MSO 
903 « DUFOUR » par la Ville de Bruxelles, 
a l'initiative de l'ABAFN et avec la partici
pation des autres associations maritimes 
bruxelloises. 
Régates de baleinières au port de Bruxelles 
- Challenge DUFOUR, coupe offerte a 
l'ABAFN par la Force Navale. 
Juin : 
Fastes de la Force Navale - ABAFN repre
sentee. 
Croisière ABAFN - Corps des Cadets de 
Marine Bruxelles - Zeebrugge et retour. 
Jui l let: 
Sortie annuelle en mer avec la Force Na
vale. 
Visite a Bruxelles du « GODETIA » et de 3 
autres unites FN. 
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Cloture a la date du 27 fevrier 1973. 
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