
Na de overname van de,,Diloma" brengt de heer
D. Rodenburg, directeur van Shell Tankers N.V.,
een dronk uiÈop de voorspoedige vaart. Achter de
oezaovoerder kàpitein B. van Bon, ziet men diens
Ëchtg-enote, meviouw L. H. van Bon'de Vries

De ,,Diloma" in hedrijf gesteld
Op 2 mei vond de overdracht plaats van
ndt Uij ae N.D.S.M. te Amsterdam gebouw-
de taÀkschip ,,Diloma". Dit schip is de eer-
ste 65.000tons tanker in de ,,D"-klasse van
de vloot van Shell Tankers N.V.
De directeur van de werf, lr' C' Scherpen-
hu'rjsen, heette de vele belangstellenden
welkom en hield een korte toespraak, aan
het slot waarvan hij de directeur van Shell
Tankers, de heer D. Rodenburg, verzocht,
het schip van de N.D.S.M. over te nemen'
Deze laatste noemde in zijn antwoord de
oplevering van de ,,Diloma" om meer dan
een redeÀ een gedenkwaardig gebeuren in
de geschiedenis van de Nederlandse Shell-
vloot. ,,Met de Diloma", zo zei hij, ,,zetten
w'rj de eerste stap op de weg naar de ander-
hàf milloen ton draagvermogen tegen het
einde van dit jaar, indien tenminste de
scheeoswerven zich stipt aan de opleve-
rinosd'atum houden. Een oude naam keert
in ïnze vloot terug. Verder zullen de op-
varenden van dit schip voor het eerst ken-
nis maken met de afstandsbediening van de
hoofdmotor vanaf de brug. Van de auto-
matisering en afstandsbediening wil ik spe-
ciaal noemen:

- het automatisch in bedr'rjf komen van de
oliegestookte ketels,

- de 
"afstandsbediening van de diesel-

oenerator van zeshonderd kilowatt,

- Ëet automatisch in bedrijf komen van
diverse hulPwerktuigen,

- het automatisch registreren van de
machinetelegraaforders,

- het automatisch reqelen van temperatu-
ren, drukken en niveaus in diverse
sysiemen vah de voortstuwingsinstal-
latie,

- het uitgebreide alarmsysteem dat auto-
matiscÈ in werking treedt indien bepaal-
de voorwaarden een gestelde limiet
overschrijden.

Het grootste deel van deze apparatuur e.n

de bédiening ervan is gecentraliseerd in de
airconditionéd controlekamer".
Aan het einde van z'rjn toespraak richtte de
heer Rodenburg zich tot de gezagvoerder
van het nieuwe schip:
,,Kapitein Van Bon, 28 laar geleden trad U
in dienst van onze Maatschappij en 6 jaar
geleden werd U aangesteld tot gezagvoer-
àer. Vele van onze qrote tankers zijn onder
Uw commando geweest, zoals de ,,Sepia",
de ,,Philidora" en de ,,Onoba". Het is dan

ook met het volste vertrouwen dat ik U het
commando over dit nieuwe schip opdraag'"
Aan het eind van de overnemingsplechtio-
heid bood de heer J. J. de Meulder, hoofd
van de Vincent van Goghschool te Amster-
dam, de adoptieschool van het schip, aan
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B. van Bon enkele boekwerken
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