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ln de t(onifiklijkeJ$helt'Post, het persorleelsblad voor het Centrale Kan-
toor te öen Haag, werd vorigs maand een nieuwiaarsboodschap af'$b-
drukt van Mr. G. A. Wagner, President-Directeur van de N.V. Koninklijke
Nederfgpgerefre P.etroleum Maatsotrapptj, tevens voorzitrer van de Baad
van Comrníësarissen van Shell Tankers B.V. De tekst hiervan laten wij
hieronder volgen.

ilIll. G. A. IiÍAGT§ER:

Slrel
en z,al«eliik
aanpasseI1
Het is geen gemakkelijk jaar voor ons ge-
wëest. Ondanks de verbeterde situatie in
Noord-Ameríka en de bevredigende resulta-
ten in bepaalde bedrijfssectoren is het
winstsaldo tegengevallen. We mogen de za-
ken natuurlijk niet alleen uit een econo-
misch oogpunt bekijken, maar het is wel zo,
dat winst maken noodzakelijk is om onze
verplichtingen jegens onze afnemers, aan-
deelhoudeis, werkneme.s, ge[ensioneerden
enz. na te kunnen komen.

Wat is er aan de hand?
De Koninklijke/Shell Groep is groot, de
maatschappijen zijn verspreid over vele lan-
den en ze zijn op veel gebieden werkzaam:
aardolie, aardgas, chemie. metalen, en dat
maakt het onmogelijk om een kort antwoord
te geven. Maar ik wil toch een paar opmer-
kingen maken.
ln de eerstë plaats is de economische groei
in een groot aantal van onze belangrijkste
afzetgebieden trager gaan verlopen. Ïen
tweede lijden wij onder de inflatie, die zich
in bijna alle landen voordoet en vooral in

Europa.
ln de derde plaats bevindt de olíe-industrie
zich in eén overgangsperiode, waarin fun-
damentele veranderingen optreden; deze

hebben hogere kosten tot gevolg, die
slechts geleideli.lk verdiend kunnen worden.
Natuuriijk zijn dit geen problemen waarmee
alleen de Groep te kampen heeft. maar
Shell wordt zwaarder getroffen dan de
meeste andere ondernemingen, enerzÍjds
doordat Europa ons voornaamste werkge-
bied is en anderzijCs als ggvolg van het feit
dat wij meer mensen in dienst hebben dan
onze concurrenten, wat samenhangt met de
noodzakelijke spreiCing van de Groepsbe-
drijven.
Daar komt nog bij dat de kostprijs van de
ruwe olie, globaal gezien, voor de Groep
hoger ligt dan bij de andere internationale
oliemaatschappijen.
Wij hebben niet tijdig beseft, dat de groeí
van de vraag naar onze produkten zou te-
ruglopen door de economische recessie, en
de daardoor ontstane overcapaciteit heeft
veel geld gg-,kost.

De huidige overcapaciteit in de sectoren
verwerkin§ en vervoer zal nog wel een tijd-
je blijven bestaan, al vermindert ze lang-
zaam. Dat heeft geleid tot een besnoeiing
van de investeringen, hoewel deze nog
steeds hoog zijn. Er wordt gewerkt aan een
verbetering van de bedrijfsinformatie. en ik
geloof dat het daardoor mogelijk zal zijn

ons beleid beter aan de economische ont-
wikkelingen aan te passen.
lk weet dat 1972 voor ons moeilijk is ge-
weest. We moeten leren van wat is ge-
beurd - en dat zullen we zeker doen. We
moeten ons daarbij allereerst afvragen of
we nog niet meer kunnen doen dan we al
gedaan hebben, en niet te vlug klaarstaan
met de bewering dat anderen - of oorza-
ken van buiten - een negatieve invloed
hebben op onze prestaties.
De olie-industrie en dus de
Koninkli;ike/Shell Groep - blijft een essen-
tièle rol vervullen in de samenleving. We
zullen nu en straks meer fantasie en visie
dan ooit nodig hebben in alle geledingen
van het bedrijf. We moeten ons snel en za-
kelijk aanpassen aan veranderende omstan-
digheden - en deze veranderingen niet
zonder meer aanvaarden, maar de kansen
benutten die daardoor ontstaan.
lk ben ervan overtuigd dat de donkerste
periode achter ons ligi en dat we goed toe-
gerust zijn voor de toekomst, niet het minst
door de bekwaamheid en toewijding van
onze medewerkers-
lk dank u voor uw werk in het afgelopen
jaar en wens u en uw gezinnen het beste
toe voor 1973-

Mededeling
De heer J. van de Merwe, voorheen werkzaam
bij de lnternal Audit Groep van Shell Neder-
land Verkoopmaatschappij 8.V., zal de heer D.
van Zanen met ingang van 1 maart 1973 opvol-
gen als chef van de sectie Boekhouding en
Begrotingen (DFF/1).
ln verband hiermede is de heer Van de Merwe
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met ingang van 1 januari 1973 wederom in
dienst van onze Maatschappij overgegaan.

Zoals in het vorige nummer bericht, zal de
heer D. van Zanen met ingang van 1 juni 1973
worden belast met de leiding van de Afdeling
Financiën en Administratie.

Bii de voorplaat
Wat in januari niet is geweest, kan ín

februarí nog komen. Een opname van de
heer P. l. Briejer, die daarmede een
typisch winterse stemming uitbeeldt.



ln de vorige artikelen die in deze rubriek ver-
schenen is melding gemaakt van het vele werk
dat voor diverse employés van de ,,walorgani-
satie" is, verbonden aan hun deelneming in na-
tionale en internationale commissies, werkgroe-
pen, enz. Niet uit het oog mag worden verloren
dat, behalve deze werkzaamheden - die in
wezen staan buiten de, functionele taak die be-
trokkenen in onze eigen organisatie hebben -ook door verscheidene functionarissen tijd
moet worden besteed aan internationale werk-
groepen, die voornamelijk het belang van de
Koninklijke/Shell voor ogen hebben.
Een goed voorbeeld hiervan is het commissie-
werk verricht door de heer
A. Baljet, hoofd Technische Dienst (DFM/2).

Bijna vanzelfsprekend ligt zijn commissiewerk
voornamelijk in de technische sfeer. lmmers,
juist omdat alle met de STBV-vloot verbonden
problemen en ervaringen die zijn opgedaan in
de onder DFM/2 ressorte.rende secties, met
deze functionaris worden besproken, is hij bij
uitstek in staat te zorgen voor overleg en ge-
dachtenwisseling met de medewerkers van
technische diensten van andere Shell-vloten.
De informatie verkregen uit gesprekken met en
rapportage door onze scheepswerktuigkundi-
gen is hiervoor tevens van veel belang.

Senior Superintendent Engineers Meetings
Zoals bekend mag worden verondersteld, zijn
de schepen van de KoninklUke/Shell onder-
gebracht bij de volgende werkmaatschappijen:
Shell Tankers (U.K.) Ltd., Société Maritime
Shell, Deutscher Shelltankergesellschaft m.b.H.
en Shell Tankers B.V. De ,,Senior superinten-
dents" van deze maatschappijen komen gere-
geld bijeen om niet alleen de ondervonden
technische moeilijkheden met de eigen vloot met
elkaar door te nemen, doch ook om de positie
ten aanzien van de toelevering van materiaal
voor de vloten te bespreken. Wat technisóhe
problemen betreft, die kunnen van velerlei aard
zijn; zij kunnen zich tijdens de reis hebben
voorgedaan, doch ook tijdens dokking aan het
daglicht zijn getreden. Tijdens deze vergaderin-
gen brengen de deelnemers de ondervonden
problemen naar voren, niet alleen om even-
tueel gebruik te kunnen maken van identieke
ervaringen elders doch ook om gezamenlijk te
zoeken naar definitieve oplossingen voor de
toekomst, of om reeds bestaande oplossingen
over de gehele vloot toe te passen.
Een typisch voorbeeld van de in deze groep
besproken onderwerpe,n zijn de moeilijkheden
die worden ondervonden met de Foster Whee-
ler ketels op sommige van de M-klasse sche-
pen. ln gezamenlijk overleg is de oplossing
hiervan gezochl en gevonden in een grondige
verandering van de constructie.. Op enkele M-
klasse schepen is dit reeds doorgevoerd, op
andere was uitstel nog mogelijk, omdat de
moeilijkheden niet altijd even ernstig van aard
waren. Naarmate echter het aanbrengen van
wuzigingen meer urgent wordt geacht, zal ook
op andere M-klassers hiertoe worden overge-
gaan, zoals op de ,,Macoma" en te zijner tijd
de ,,Metula".
Van geheel andere aard is het werk verricht in
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het Marine Working Committee van de Marine
Co-ordinator's organisatie in Londen. Hierin
heeft van elk der vier vloot-exploiterende
Groepsmaatschappijen een directielid zitting
(voor STBV is dit de heer H. den Ouden, ad-
junct-Directeur), alsmede zo nodig specialisten
op diverse gebieden. Gezien het doel van de
bijeenkomsten van dit comité - he1 behande-
len van alle problemen, in de ruimste zin des
woords verband houdende met de bouw en ex-
ploitatie van schepen - is ook DFM/2 als
specialist bij de vergaderingen aanwezig- Niet
in de eerste plaats de eventueel in eigen vloot
ondervonden moeilijkheden komen hier ter Depot spare working group
sprake, doch meer zaken van gemeenschappe- H,et uitgangspunt van deze werkgroep is om -lijk belang. Het is ook in dit comlté dat wordt voor de vloten van de vier grote Shell-rederij-
vastgesteld, welk onderzoek gewenst is door en als bovengenoemd - met een .minimum-
de ,,Application & Development" afdeling hoeveelheid kostbare reservedelen aan de wal
(MRï/l) in Londen, zulks ten behoeve van alle een maximale dekking tegen catamiteiten te
Groepsvloten. Het comité is als het ware een verkrijgen. De beperking tot de vier vloten is
forum voor het bespreken van alle facetten en een gevo.lg van het afwijkende type schepen
het lanceren van alle ideeën die op de gehele en de beperkte vaart bij de overige Shell-rede-
Groepsvloot betrekking hebben of daarop kun- rijen. Vo.orbeelden van reservedelen die in
nen worden doorgevoerd, zulks ten einde zo- deze werkgroepen de bíjzondere aandacht heb-
wel veiligheid als economische exploitatie te ben, z'rjn: schroeven en schroefassen, tandwiel-
bevorderen. overbrengingsonderdelen, rotoren voor tuÍtÍ-
Uit het Marine Working Committee ontstaan nes, enz.
weer werkgroepen, die zich speciallseren in Afgezien van de werkgroepen en commissies
bepaalde problemen. Enkele hiervan, waarbij waarin het Hoofd van de Technische Dienst
DFMI2 zeer nauw is betrokken, zijn zitting heeft, wordt bijzondere aandacht ge-

underwater Mainrenance workins Group ill;:[ï ::"#:i"tl;:,':.J:f[: i,ï'.Ïïil;
Deze werkgroep is ingesteld om de kosten ge- kan worden vastgesteld welke economisch
paard gaande met het dokken van de schepen_ haalbare mogelijkheden er zijn, doch tevens
te verminderen. Zoals de naam reeds aanduidt, om bij onverwachte tegens,lag op een der
wordt diepgaande studie verricht om na te schepen, dank ziJ bestaande contacten, snel te
gaan welk deel van de tijdens droogstaan van kunnen voorzien in een plotselinge behoefte
het schip te verrichten werkzaamheden, even- aan werfruimte of belangrijke onderdelen.

tueel kan plaatsvinden buiten het dok. Het be-
treft hier dus voornamelijk die constructiedelen
aan of in de buitenhuid die. - eventueel na
wijziging en aanpassing - niet meer noodza-
kelijkerwijs tijdens droogstaan behoeven te
worden onderhouden, hetgeen zou kunnen lei-
den tot besparing op dokhuur. Repareren en
vervangen van de anodes van het imprest cur-
rent systeem bij voorbeeld, kan nog steeds. niet
onder water geschieden, doch de mogelijkheid
daarvan is in deze werkgroep wel degelijk
overwogen.
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door kapitein IUl. A. Busker
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Rectificatie: Het zal de aandachtige lezer niet zijn ontgaan, dat in het
eerste deel van dit artikel een fout is geslopen. ln de eerste alinea na
de gasconcentratie-grafiek op pag. 7 van het januari-l973-nummer van
dit blad, moet in plaats van ,,te weinig zuurstof" worden gelezen ,,te
weinig gas". Hiervoor onze excuses.

De schoorsteengassen zun zuurstofarm. ln een dergelijke atmosfee,r
is geen verbranding mogelljk; bovendien is het in. g,rote hoeveelheden
beschikbaar. Deze twee eigenschappen maken schoorsteengas bijzon-
der geschikt als ,,inerting medium" voor de ladingtanks.
Naast deze positieve eigenschappen is er het probleem van de in het
gas aanwezige verontreinigingen en de kans op corrosie. Het schoor-
steengas moet dus behandeld worden.

De installatie moet in principe voorzieningen hebben om:
a. ongewenste verontreinigingen, welke bijv. corrosie kunnen veroor-
zaken, te, verwi.l'deren
b. te voorkomen dat koolwaterstofgassen uit de ladingtanks in de
schoorsteen terecht komen
c. ongewenste over- of onderdruk in de ladingtanks te voorkomen
d. de tankatmosfeer te controleren op de juiste samenstelling van het
inert gas
e. de tankatmosfeer te kunnen controleren alvorens de tank te betreden.

In figuur 'l is aangegeven uit welke componenten het op de ,,Macoma',
en,,Metula" te installeren inertgassysteem is opgebouwd.

a. Voorkomen en afvoeren van verontreinigingen
Ongewenste bestanddelen in het schoorsteengas zijn zwaveldioxyde,
zuurstof, waterdamp, koolmonoxyde, stikstofoxyden en roet. Het ver-
wljderen hiervan geschiedt in de diverse onderdelen van de inert-
gas-instal latie.

Verbranding
Het verbrandingsproces is bepalend voor de aanwezlge hoeveelheid
zuurstof en koolmonoxyde. Bij een goede verbranding komt praktisch
geen koolmonoxyde voor en het zuurstofgehalte zal minimaal zijn.

Scrubber
De schoorsteengassentemperatuur is ongeveer 160 à 170" C. Alvorens
de gassen in de tank worden gebracht, moeten zij worden gekoeld.
Floet en zwaveldioxyde zijn bijzonder ongewenste bestanddelen van de
schoorsteengassen. Scheikundig wordt een deel van de zwavetdioxyde
omgezet in zwavelig- en zwavelzuur, dat sterk corroslef werkt.
ln de scrubber worden met water en fllters deze ongewenste vuile en
zure bestanddelen uitgewassen en afgevoerd. (figuur 2)
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í. rookgaskanaal
2. gas valve
3. first wet Íilter
4. second wet filter
5. demister/gas Íiltèr
6. waterslot in waswateraÍvoer
7. pomp voor koel-/waswater
8. blower isolation suction valve
9, blower.l0. stoomturbine

11. elektromotor
í2. blower isolation discharqe

valve
Í3. Íecirculation valve
14. recirculation line to scrubber
t5. regulation valve
16 watervooÍÍaad water seal
17. stortleiding
'18. afloopleiding naar buitenboord
19. watertoevoer voor seal
20. toevoer regelafsluiter
2Í. non-return valve
22. main valve
23. pressure/vacuum breaker
24. hoofdgasleiding
25. aÍtakleiding naar tankhoofd
26. tankhooÍd
27. afstand-bediende afsluiter
28. P/Y valve
29. vlamkerend rooster
30. vent riser

De stoom-gedreven blower heeÍt
een capaciteit van 20.000 m3/uur,
De elektrisch.gedreven blower heeft
een capaciteit van í0.000 m|/uur.

FIGUUB I
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SCRUBBING TOWER

b. Beveiliging tegen terugvloei van gas uit ladingtanks
lndien het systeem niet in bedrijf is, zijn er voldoende gesloten
afsluiters om het ladinggedeelte gescheiden te houden van de schoor-
steen. Een blik op het sche'ma leert dat in die situatie gesloten staan:
1. gas valves
2. blower isolation valves
3. regulation valve
4. main valve
Is het systeem in gebruik, dan is het niet mogelUk dat gas uit de
tanks tegen de druk van de blower in terugstroomt. Deze mogelijkheid
bestaat alleen indien door een defect de blower geen of bijna geen
opbrengst meer heeft. Teneinde volledige zekerheid te garanderen zijn
een aantal voorzieningen getroffen-
ln de eerste plaats wordt de regulation valve gesloten indien de druk
te laag wordt.
Zodra gas wil terugstromen sluit de non-return valve. Behalve door
het eigen gewicht wordt de sluiting mede door een geïnstalleerde veer
verzekerd.

De belangrijkste barrière is het geïnstalleerde,,water seal". Zodra
gas terug wil vloeien, wordt een waterkolom gevormd, welke voldoende
tegendruk geeft om het gas te beletten het slot te verbreken.

<_I___________-

FIGUUR 4
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Een nadeel van deze in principe eenvoudige installatie zi.1'n de met
de gasstroom meegevoerde waterdeeltjes. Om dit te ondervangen
wordt een droog seal toegepast, dat pas opvult wanneer de gasstroom
wordt onderbroken.
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FIGUUH 5

Drain en drop valve woÍden geactiveerd met een signaal van een pressure
switch aan de blower uitlaat. Valt de druk weg, dan zou gas uit dè lading.
tanks naar de schoorsteen kunnen stromen. Geheèl autómatisch sluit dè
drain valve en de drop valve gaat open, waarop het wateÍ uit de voorraad-
ruimte in het seal stroomt. Niveauregelaar A'opent de watertoevoer naar
dè vooÍraadruimte.

Zodra voldoende wateÍ in het seal is gelopen, wordt door niveauregelaar B
de drop valve gesloten.

Ter beveiliging zijn afvoeren aangebÍacht ter hoogte van het Íegelniveau.

Wordt de blower gestart, dan geeÍt de pressure switch een signaal naar de
drain valve, welke opent, waardoor het seal leegloopt en weei gereed voor
bedrijf is,

Als bescherming tegen vorst zun stoomspiralen in de waterruimten aange-
bracht.

5

FIGUUR 2
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FIGUUR 3
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INERTGAS - OPERATIONEEL GEBRUIK FIGUUR 8

Opmerking: behalve door ,,bottom blowing" kan ook buitenlucht worden
aangezogen en ín de tank worden geblazen via de ineÍt-gasleiding.

Opgemerkt zij dat de toepassing van inert gas een bijzonder positieve
bijdrage betekent voor het veilig varen met VLCC's. Hoewel ongetwij-
feld' een dergelljke nieuwe' en onbekende installatie operationeel nog
de nodige problemen zal geven, is het .duidelijk dat na goede training in
de be'handeling van het systeem, de inert-gasi'nstallatie een betrouw-
baar en eenvoudig te bedienen veiligheidsmiddel vormt.

c. Drukregeling in de tanks

ln de eerste plaats kan de regulation valve worden ingesteld om de
blower-druk op een íngestelde waarde tussen 60 en 1500 mm water-
druk te houden. Worden deze waarden overschreden, dan worden
alarmen en automatische stopinrichtingen in werking gesteld.
Een nabij de gas riser gemonteerde druk/vacuUm-afsluiter dient als
beveiliging, o.a. voor het handhaven van een voor de scheeps-
constructie veilige druk als de installatie buiten werking is.
Daar de op elke tank afzonderlijk aanwezige druk/vacuUm-afsluiter
gehandhaafd blUft, is in feite een meervoudige zekerheid gewaarborgd.
De genoemde schommelingen hebben een geleidelijk karakter. ln geval
blj vo{le kracht pompen plotseling een blower defect raakt, treedt heel
plotseling een onderdruk op en is.een groot compensatie-volume lucht
nodig om een gevaarlljke situatie te vermuden. Dit wordt verwezenlukt
door twee gemonteerde vacutim breakers, in principe bestaande uit
2 pijpen met water als afsluitmedium.

FIGUUR 6

d. Controle kwaliteit inert gas

Het zuurstofgehalte van het inert gas wordt voortdurend gemeten
en geregistreerd met een Servomex zuurstofmete,r. De meter activeert
een instelbaar alarm.
De tankatmosfeer kan worden gecontroleerd met een draagbare zuur-
stofmeter. Met name de tankschoonmaakoperatie mag niet worden
begonnen alvorens het zuurstofpercentage nauwkeurig is gecontroleerd.

e. Betreden van ladingtanks

Een inerted tank mag nlet worden betreden. ZUn inspecties of repa-
raties no.dig, dan dient het inert gas te worden vervangen door lucht.
Alvorens de tank te betreden dient uifvoerig te worden gemeten, op
meerdere plaatsen in de tank, om zeker te zun dat geen giftige en/of
bedwelmende gassen meer aanwezig zun.

Corrosie

De verontreinigingen in de ketelbrandstof kunnen via allerlei chemische
processen worden omgezet in bijzonder agressieve stoffen. Teneinde
ongewenste corrosie te voorkomen, zun een aantal constructieve maat-
regelen genomen. Allereerst zljn corrosiebestendige materialèn ge-
kozen. De scrubber is voor een deel uít incaloy opgebouwd. Restanten
van agressieve stoffen kunnen met zoetwater worden uitgewassen.
Uit corrosie-oogpunt zUn de schoorsteengasafsluiters bijzonder moeilijk.
Met stoom kunnen corrosie-verwekkende roet- en zwavelaanslagen
worden weggeblazen. Als het systeem afslaat, wordt in de ruimte
tussen schoorsteen en afsluiter voortdurend lucht geblazen, om ver-
ontreinigingen van de afsluiters weg te houden. (figuur 7)
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rookg.s

FIGUUR 7

Corrosie scheepsstaal
Het lage zuurstofgehalte van het rookgas werkt corrosie-vertragend.
ln hoeverre.de staal-corrosie wordt verminderd, is in dit stadium niet
met zekerheid vast te stellen.
Operationeel gebruik
Het inert-gassysteem wordt in de eerste plaats geïnstalleerd om het
tankschoonmaken op grote schepen vooral veilig te doen verlopen.
Een bijzonder belangrijk bijkomend aspect is de mogelijkheid gedurende
bijna de hele reis met het schip te varen zonder dat zich explosieve
gasmengsels in de tanks bevinden. Bij een aanvaring kan dan geen
explosie plaatsvinden, ook als via de schade aan de huid lucht in de
tank zou komen. ln het onderstaande schema zijn de diverse
situaties die zich in de tanks kunnen voordoen, aangegeven. De con-
trole hierop wordt in laatste instantie verricht met de hiervoor ver-
strekte draagbare meetapparatuur, bestaande uit: Servomex zuurstof-
meter, MSA 40 explosiemeter, koolwaterstofgehaltemeter.
ln het schema is aangegeven wanneer en wetke metingen dienen
plaats te vinden.
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CHINEES
NIEUWJAAR

Het zal sommige van onze lezers wellicht enigszins verbazen, maar op
3 Íebruari is de rat er uitgegaan en de os er ingekomen. En overal waar
Chinezen wonen on werken is dit Íeest, min of meer uitbundig, ge-
vierd, Hoe komt het nu, dat de jaarcyclus van de Chinese kalender af-
wijkt van de onze en op welke wijze wordt het Chinese Nieuwjaar ge-
vierd?

De Chlnese kalender is een van de oudste ter wereld. Alhoewel vol-
gens legenden de eerste reeds 2637 jaar vóór onze jaartelling werd ge-
bruikt, is het bewijs daarvan niet geleverd. Wel dat tijdens de Shang
dynastie (van 1766 tot 1154 vóór Chr.) cie Chinese kalender, gebaseerd
op de diverse maanstanden en in een reeks van 12 jaren, werd toege-
past. Voor elk jaar was er een ander dierensymbool; vorig jaar was dit
de rat, vanaf 3 februari de os. Na twaalf jaar begint de serie opnieuw,
als deel van een tweede cyclus van totaal 60 jaar. juist doordat de
stand van de maan mede de basis is voor de Chinese jaarwisseling,
valt Nieuwjaarsdag niet op een vaste datum. Vorig jaar was het op 15
februari, doch - zoals gezegd - voor 1973 was 3 februari de grote
dag.
Sedert de eerste Chinese kalender werd gebruikt, ziJn er wel een aan-
tal wijzigíngen geweest- De meest grondige werd aangebracht nadat in
de 17e eeuw de Jezuïeten in China waren gekomen, die de oorspron-
kelijke kalender het huidige aanzien gaven, die op keizerlijk bevel als
de officiële werd betiteld. Althans, officieel tot 1912, want in dat jaar is
een einde gekomen aan de kalender die als de Chinese kon worden
beschouwd. De Nationalistische regering nam toen de Gregoriaanse
kalender aan, onvoldoende beseffend dat de traditie sterker is dan de
wet. Want omdat de oorspronkelijk Chinese kalender was gebaseerd
op opkomsl en ondergang van de maan en dientengevolge een grote
hulp voor zeelieden en vissers voor het vaststellen van de getijden, is
zíj niet in onbruik geraakt. Een ieder die tussen 29 januari en 19 fe-
bruari ooit in Singapore, Hongkong of een andere plaats waar veel
Chinezen wonen, is geweest, zal dit vlot beamen.
De mythologische, w'ilde en huisdieren waardoor de twaalf jaren uit de
zogenaamde kleine cyclus worden gesymboliseerd, hebben ieder hun
bijzondere eigenschappen, zowel goede als slechte. Aangenomen werd
dat íedere baby geboren in een bepaald jaar, ook de eigenschappen
heeft van het dier dat als symbool voor dat jaar geldt. En dit heeft
weer tot resultaat dat er een aantal regels zijn geweest, waarmed,e
sommigen nog steeds rekening houden b'rj huwelijk! Om enkele voor-
beelden te geven: iemand geboren in het jaar van de rat, moet niet
huwen met een man of vrouw geboren in het jaar van het schaap, want
hun huwelijk zou wel eens van korte duur kunnen z.1jn. En aangezien een
hond een rat aanvalt, is het samengaan van man en vrouw geboren in de
respectieve jaren door deze dieren gesymboliseerd, ook niet juist.
Daarentegen gaan de os en de rat goed samen, dus dit opent voor
trouwlustigen weer goede perspectieven.

Nieuwiaarsviering
Onze oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag, met alles wat daarbij hoort
voor ons, zijn in vergelijking met het Chinese Nieuwjaar bijzonder wei-
nig dagen om tot een echte viering te komen. lmmers, de festiviteiten
kunnen bij Chinees Nieuwjaar wel tot'l 5 dagen uitlopen en de huis-
vrouw dient daarom reeds enkele weken tevoren alle zeilen bij te zet-
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ten, wil zij voldoende voorbereidingen kunnen treffen. Nieuwe gordij-
nen, kussens en kleren moeten worden genaaid, cake en allerhand zoe-
tigs worden klaargemaakt, terwijl ook het huis een grote beurt behoort
te krugen. Die grote schoonmaak díende vroeger om de kwade geesten
uit het huis te verdruven.
Op Oudejaarsavond is er een gezamenlijk familie-etentje, waaraan bij-
zonder veel gasten kunnen aanzitten. Want ook zij die van verre moe-
ten komen, worden geacht zich er naar toe te spoeden. In sommige
kringen wordt aangenomen, dat ook de geesten van de voorouders
zich hierheen begeven opdat het toch maar een echte re,[lnie is. Maar
één zaak is b'rjzonder belangrijk: vóór middernacht dient alles absoluut
klaar te zijn, of reeds geconsumeerd, want als Nieuwjaarsdag eenmaal
begint, wordt noch mes noch vork of ander scherp voorwerp ter hand
genomen, daar anders de ,,draad van voorspoed" zou kunnen worden
afgesneden. Evenmin mag op Nieuwjaarsdag worden schoongemaakt,
want met de bezems zou het fortuin rvel eens kunnen worden wegge-
veegd. Boze geesten horen uiteraard niet in het huis als het nieuwe
jaar aanbreekt. Dit is dan ook de reden dat er door íedere familie -en natuurlijk ook speciaal door de kinderen 

- tegen 24.00 uur op Ou-
dejaarsavond een ontstellende hoeveelheid aan rotjes en ander vuur-
werk wordt afgestoken. Zelfs de armste families besteden hieraan een
fiks bedrag.
ln Hongkong is dit de laatste jaren 

- tot zeer grote spijt van de inwo-
ners 

- 
in verband met de veiligheid door de overheid verboden. Deze

traditie wordt echter in de grote Nederlandse steden, waarbij wij voor-
al aan Amsterdam en Rotterdam denken, nog steeds in ere gehouden,
maar dan voornamelijk op 31 december en met Chinees Oud-en-Nieuw
in mindere mate.
Net als bij ons, wordt op Nieuwjaarsdag menig bezoek afgelegd om
elkaar het allerbeste te wensen. ln plaats van oliebollen en appelbeig-
nets worden verschillende soorten Chinese cake, allerhand zoetighe-
den alsmede vruchten aangeboden, die elk hun eigen betekenis heb-
ben. ,,Nien Kuay" bijvoorbeeld (een kleverige, zoete, ronde cake, ge.
maakt van rijst) is het symbool van eeuwige vriendschap. ln de deur-
openingen hangen allerhand rode stroken en wimpels, met gelukswoor-
den er op geschilderd. Vele Chinezen zijn op Nieuwjaarsdag ook bij-
zonder voorzichtig met hun woorden, alsmede mét serviesgoed, want
platte uitdrukkingen en gebroken eet- en drinkgerei zijn een slecht
voorteken voor het nieuwe jaar.
Vanzelfsprekend zr.1-n 

- evenals in de Westerse wereld 
- 

vele ge-
bruiken langzaam aan het verdwijnen. Het bijgeloof wordt een zaak die
tot het verleden behoort, doch dit neemt niet weg, dat de Chinese
jaarwisseling nog steeds, op vele plaatsen, wordt gevierd. Een traditie
die wel altijd zal blijven, evenzeer als wij de oliebollen trouw zullen
blijven.



Op woensdag 20 december jl. werd door zeer
velen in het Shell-Gebouw afscheid genomen
van de heer F. Engels - Chef Technische Ont-
wikkelingen, een van de weinigen bij onze
maatschappij die nog vóór de veertiger jaren een
contract sloot met de Koninklijke/Shell lm-
mers, alhoewel de officiële datum van indienst-
treding van de thans gepensioneerde 1 7 maart
1942 is, was het in 1938 dat de toen 17-jarige
Engels een beurs kreeg van de ,,Nederlandsch-
lndische Tankstoomboot MaatschappU" voor
opleiding tot \/erktuigkundige op de Groningse
Zeevaartschool.
Maar na in 1940 te zijn geslaagd voor het be-
geerde diploma, was uitvaren onmogelijk. ln
die tijd werden vele van zijn collega's op
wachtgeld gezet, in afwachting van betere tij-
den; of zij werden ondergebracht in het
Koninklijke/Shell Laboratorium te Amsterdam,
toevluchtsoord voor degenen die anders voor
minder gewenste activiteíten zouden worden
ingeschakeld. Onze thans gepensioneerde heer
Engels slaagde er echter in om als machinist
bij het waterleidingbedrijf te Assen een veilig
onderkomen te vinden, waarna hij in 1945 als
waarnemend 5e werktuigkundige het zeegat
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uitvoer en zijn actieve dienst bij de
Koninklijke/Shell begon. Hij werd op de
CSM-vloot tewerkgesteld, waarna hij in augus-
tus 1953, bij de amalgamatie, werd opgenomen
in het officierscorps van N.V. Petroleum Maat-
schappij ,,La Corona'', net als zo vele van zijn
collega's. Hij was inmiddels opgeklommen tot
3e werktuigkundige; zijn eerste schip bij,,La
Corona" was het m.s. ,,Murena".
lnmiddels was een regeling getroffen om voor
degenen die in dezelf de omstandigheden ver-
keerden als de heer Engels 

- diensttijd on-
derbroken door oorlogsomstandigheden 

- een
datum van indiensttreding vast te stellen; ge-
nomen werd de datum waarop het A-diploma
was behaald, en dat was in zijn geval 17 maart
1942.
Maar ook de overige diploma's vereist om tot
de rang van hoofdwerktuigkundige op te klim-
men waren intussen in zijn bezit gekomen.
Merkwaardig genoeg was het aan boord van
een niet-maatschappij-schip dat de heer Engels
deze rang voor het eerst kreeg, namelijk aan
boord van de,,Resa Shah the Great", een
30.000 tonner van de Anglo-lranian Oil Co.,
waaraan hij door ,,La Corona" was uitgeleend.

De ervaring die hij hier opdeed kwam hem
daarna goed van pas, want op 20 juni 1961
werd de heer F. Engels bij Shell Tankers aan
de wal tewerkgesteld. Als superintendent werd
hij zowel bij nieuwbouw als bij reparaties van
onze schepen betrokken.
Voor de afbouw van de ,,Philippia" bij de New
York Shipbuilding Company werd hij nog een
half jaar naar Amerika uitgezonden; op dit
schip heefl hij daarna zelfs nog korte tijd ge-
varen.
Na nog enige jaren als inspecteur werktuig-
bouw veel ervaring te hebben opgedaan, werd
de heer F. Engels op 1 oktober 1967 Chef Sec-
tie Technische Ontwikkelingen, in welke functie
hij betrokken raakte bij een aantal belangri.lke
en interessante projecten. Wij noemen als
voorbeeld de wijze van lagering van de
schroefas van een aantal schepen, o.a_ de
,,Kenia" en ,,Vitrea", een methode die thans
ook wordt toegepast op de grotere, in aan-
bouw zijnde schepen.
Helaas was de laatste jaren de gezondheids-
toestand van de heer Engels zodanig, dat hij
niet meer zo veel tijd aan zijn werk kon beste-
den als hij zelf wilde. ,,lk heb het gevoel, dat
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ik mijn 5e special survey bij de Shell niet ge-
haald heb. Dat vind ik jammer, maar ik zal me
er bij neer moeten leggen. Heb nu een hond
aangeschaft, wandel veel en als het weer er
naar is, ga ik ook nog fietsen. Maar, begrijpt u

me goed, het is natuurlijk een hele overgang,
en ik heb er nogal moeite mee gehad."
Toch laat de nieuwbouw hem nog niet los.
Maar hij doet het nu als tijdverdrijf, hetgeen
onder andere merkbaar is aan de op stapel
staande romp van een prachtig jacht op schaal,
waarmee hij soms wat uren doodt.
,,Weet u wat mij nou het meest frappeeft? Dat
het nog zo moeilijk is om zoiets te doen. ln het
begin denk je, dat kan toch voor mij geen pro-
bleem zijn, maar daar ben ik gauw van terug-
gekomen. Maar het helpt mij door de Iege uren
heen, al moet ik bekennen, dat juist door de
hond die. ik nu heb, ik aan het model alweer
minder tijd kan besteden. Zo ziel u, tijd kom je
altijd tekort."
Voor de receptie die ter gelegenheÍd van de
pensionering van de heer Engels in het Shell-
Gebouw werd gehouden heeft echter menige
collega met genoegen tijd vrij gemaakt. Nadat
de heer en mevrouw Engels bij aankomst in de
hal van het Shell-Gebouw waren ontvangen,
waarbij mevrouw Engels een handboeket werd
aangeboden, volgde eerst een ontvangst bij de
heer H. den Ouden, adjunct-Directeur, die bij
afwezigheid van de heer Bodenburg, Directeur,
de scheidende toesprak en hem het gezamen-
lijke cadeau van zijn collega's, in de vorm van
een barometer en een hygrometer, aanbood.
De receptie die daarna werd gehouden, werd
nog gevolgd door een lunch de heer en me-
vrouw Engels aangeboden door de Maatschap-
pij, waaraan een aantal van zijn naaste colle-
ga's aanzaten. Ook bij deze gelegenheid wer-
den de heer Engels nog vele jaren van een
welverdiende rust toegewenst, waar wij ons
gaarne bij aansluiten.

Heel hartelijk dank, mede namens mijn
vrouw en kinderen, voor de bijzonder
vele blijken van belangstelling tijdens
mijn vervroegde alscheid op 20 decem-
ber 1972.
lk ben u niet alleen zeer erkentelijk voor
het fraaie afscheidscadeau, doch vooral
voor de vriendschap en prettige sarnen-
werking, die ik van zo velen van u -van de vloot en van kantoor - in mijn
loopbaan bij Shell Tankers heb mogen
ondervinden.

F. Engels

Op donderdag 21 december jl. werd door de
heer L. Kerstens een lezing gehouden voor
een kleine groep personeelsledèn van de wal-
organisatie, over de specifieke werkzaamheden
die in zijn sectie (DF/2 - Externe Technische
Betrekkingen) plaatsvinden. Dit alles in het ka-
der van de tweemaandelijkse Iezingen voor
walemployés.
Alhoewel in de serie ,,Op de Achtergrond', bin-
nenkort uitvoerig zal worden ingegaan op het
commissiewed< van de Chef van deze Sectie,
kwamen na de inleiding van de gespreksleider
toch een aantal punten naar voren, die niet on-
vermeld mogen blijven.
De Sectie ,,Externe Technische Betrekkingen" is
nog vrij jong, pas opgericht medio 1970, toen
gebleken was dat voor een grote rederij als de
onze te veel verschilllende mensen en secties
worden betrokken bij technische ontwikkelin-
gen in de scheepvaart, gezien op langere ter-
mijn. Een grobt deel van dit commissiewerk
werd samengebundeld en ondergebracht in
DF12.
Voorschriften - zeker ook de wettelijke -moeten worden nageleefd. Maar soms blijkt,
dat vereenvoudigingen van of wijzigingen in die
voorschriften kunnen worden doorgevoerd,
waardoor besparingen kunnen worden verkre-
gen. Een typisch voorbeeld is het ,,Stoomwe-
zen". Regel was, dat ketels en dergelijke aan
boord van zeevaartuigen éénmaal per jaar ge-
keurd moesten worden. Aangezien deze keuiin-
gen door Stoomwezen.zeer kostbaar zijn, werd
door onderhandelingen bereikt dat de keuringen
thans éénmaal in de twee jaar mogen gebeuren,
waardoor een grote besparing werd verkregen,
terwljl de veiligheid geenszins verloren gaat.
Een nog grotere besparing zou worden verkre-
gen als deze keuringen mochten worden ver-
richt door Lloyd's Register of Shipping. Kosten
voor keuringen zijn dan niet meer nodig, terwijl
de Lloyd's inspecteurs - door hun vestiging
in alle belangrijke havensteden - sneller kun-
nen werken. Dit laatste is echter nog gedeelte-
lijk toekomstmuziek.
Een volgend punt dat ter sprake kwam in deze
gespreksgroep, waren de kosten die voort-
vloeien uit periodieke dokkingen. De doktij-

den zijn intussen al verschoven van '12 naar
maximaal 24 maanden, maar ook die periode
zou nog voor verlenging vatbaar zijn. Echter, in
dat geval moet natuurlijk wel aanwijsbaar zijn
dat een schip nog niet àan een dok(ing toe Ë.
Een van de controles die de Maatschappij zelf
kan uitoefenen is het letten op eventueel- ver-
lies van snelheid; dit is immers een zeker te-
ken dat onderhoud noodzakelijk is. Voorts is
er, in samenwerking met andere Groepsmaat-
schappijen en met Lloyd's Register of Ship-
plng, een methode ontwíkkeld om vast te stel-
len of een schip al of niet aan een dokking toe
is, zonder dat het schip daarvoor moet worden
gedokt. Door met een onderwater-televisie-ca-
mera langs de scheepshuid te gaan, kan een
videoband worden opgenomen. Deze band
kan dan als bewijs dienen, dat de conditie van
het onder-water-gedeelte van het betreffende
sch.ip zodanig is, dat uitstel van dokking is ge-
rechtvaardigd. Hler komt nog een tweede faóet
bij, in zoverre dat er rond tgZ5/t926 zoveel
tankers van meer dan í50.000 ton in de vaart
zullen zijn, dat er een tekort aan dokruimte
dreigt te ontstaan. Nog een methode om bij
een dokking geld te besparen is het onder-wa-
ter-borstelen van de scheepshuid. Hiermede
worden reeds proeven genomen.
Een ander punt dat ter sprake kwam, is de
hoeveelheid door DF/2 te verrichten ur'erk-
zaamheden in verband met de ,,lnternational
Conference on Marine Pollution íg73." Voor
deze, conferentie zijn diverse werkgroepen in
nationaal en internationaal verband opgericht,
met het doel richtlijnen op te stellen en aldus
te komen tot een drastische ve,rmindering van
de vervuiling van de zee. Voorstellen móeten
worden bestudeerd en uitgewerkt, kosten moe-
ten worden berekend en de mogelijkheden be-
keken. Pas daarna kan een deÍinitief oordeel
worden uitgesproken.
Door de deelnemers aan deze gespreksgroep
werden tot slot enkele vragen gésteld, wàarbil
onder andere nog het probleèm ter spraké
kwam, dat bij nieuw te bouwen schepen reke-
ning zal moeten worden gehouden met een
grotere schone-ballastcapaciteit dan thans het
geval is.
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CDPSAFARI
Zowel van kapt. A. G. van Gent als va,n
3e werktuigkundige E. de Jong van het
s.s, ,,Onoba" ontvingen wij een verslag
van de door een groot aantal opvarenden
gemaakte safari tijdens verblíjÍ van het
schip in Mombasa in december jl. En daar
zaten wij op de Redactie even mee.
Maandenlang ontvang ie geen enkele bij-
drage van de vloot, en dan ineens twee
tegelijk over hetzelfde onderwerp. En bei-
de bijzonder goed. Wij meenden hiervoor
de oplossing te vinden door de twee ver-
slagen irn elkaar te lassen, hetgeen mede
mogelijk was doordat beide schrijvers de
gebeurtenissen vanuit een andere hoek
belichtten. Het hieronder cursief gedrukte
omvat een groot gedeelte van de bijdrage
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van kapt. Van Gent, de overige tekst is
van 3e werktuigkundige De Jong. De fo-
to's werden gemaakt door hoofdwerktuig-
kundige J. W. van Wegen, behoudens de
opname van de olifant, die wij nog ter be-
schikking hadden. Deze is bij een safari-
tocht in .l972 genomen door scheepsgezel
S. E. Kommer.

Buiten de lichtkring van de kampvuren zijn er
,de geluiden", de ons niet bekende of ver-
trouwde geluiden van Kenya bij nacht. Onze
gids weet ze echter allemaal thuis te brengen
en geeft terloops uitleg, terwiil wij genieten
van de smakeÍijke, sappige stukken antiloop,
die wij boven het vuur roosteren aan lange,
puntige stokken. Volgens de glds ís het een



oryx, het woordenboek aan boord zegt dat dit
hetzelfde is a/s een Beisa antiloop.
Het was echter een ,,meester"schot van onze
hoofdwerktuigkundíge. Toegegeven, een beetie
geluk kwam er wel bii. Want waarom wilden
die drie beesten nu bes/lst vóór onze auto de
weg oversteken? Eerst bloven ze evenwijdig
met de weg meerennen, op een afstand van
5O-100 meter. Wanneer ze meenden, dat ze het
nu wel konden halen, bogen ze naar de weg
toe en gooiden er nog een schepie op. Onze
chauÍieur wílde ze vlak voor het VW-busie krij-
gen, dus gaf hij gas zodra ze de weg nader-
den. En dan bogen ze weer af. Een of andere
kracht bleef hen echter dwingen bes/ist vóór
de auto /angs te willen. Wat een prachtig ge-
zicht, dÍe forse, fiere, soepe/e dieren te zien
voortstuiven. Onze chauff eur liet de wagen
weer een beetje terugzakken, waarop één antí-
loop zich uit de groep losmaakt. Steekt hii de
weg over? Ja, daar komt ie, hil steekt de weg
over. Geweldig, wat een sensatie. Eén brok na-
tuurgeweld, met de kop gebogen komt hii met
een enorme uitbarsting van energie voor ons
over gestormd. De chauffeur geeft vol gas en
vliegt er op af . Op 10 meter vóór de auto kruist
het beest de weg. Beng! Eén schotl S/ippend
schiet het beest de berm in. De koelbloedig-
heid van de baas was onder de,ze omstandig-
hedenwel frappant. Beng/ Nog een schot, recht
voor z.'n raap. Me| 11250 sekonde. We zíjn be-
nieuwd hoe de foto geworden is. Jammer hè,
een camera, geen geweer, dus ook geen oryx-
biefstuk. Om van de kampvuren maar te zwii-
gen, want je moet vóór zonsondergang het re-
servaat uit zijn of in de ,,lodge" overnachten.
Evengoed was het een geweldige belevenis, de
,,Onoba" op satari!

AIs er een evenement was na de niet al te
spectaculaire reizen Kharg-Bombay gedurende
twee maanden, dan was het wel de safaritrip in
Tsavo National Park in Kenya, grotendeels be-
staande uit pure savanne. En enthousiasme
voor deelneming was er genoeg aan boord,
ook onder de jongere Chinese medewerkers.
Met de agent was een Safari-tourbedrijf uitge-
zocht voor de te maken trip. Op zalerdag 2 de-
cember moesten wij 's morgens om 5 uur
klaarstaan, waarna wij met 2 VW-busjes en 'l

Peugeot 404 naar het park zouden rljden, waar
de wagens tevens zouden dienstdoen als safari
car. Om vier uur in de morgen werd er dus
drlftig gepord door de wacht, opdat een ieder
toch maar op tijd op het vertrekappèl zou ver-
schijnen. ln Mombasa werd nog een ijsbox met
soft drinks ingeladen en een bak zwarte koffie
gedronken bij een vroeg geopende straattent
(de eigenaar was gelijk voor de hele dag bin-
nenl) De dufheid die wij hadden door het vroe-
ge opstaan, werd weggeblazen door de fris-
heid die wij opdeden op weg naa de eerste
stop, want de ochtendnevel hing r,cg over het
Iand. In het ochtendgloren werd deze stop be-
reikt, waar de wagens weer van benzine wer-
den voorzien, terwijl de safarigangers de be-
nen nog even konden strekken op de blnnen-
plaats van een moskee.
Na een rit van twee uur, waarbij de motoren
van Ce busjes zeker niet werden gespaard, be-
reikten wij de ingang van het park, een poort
die zich alleen maar over de weg buigt en een
strookje ernaast. Verder kun je overal binnen-
Iopen in het park, en de dieren eruitl

Eenmaal in het park begon iedereen gevaarlijk
met foto- en filmcamera te zwaaien; de 4e
werktuigkundige (wij noemen geen namen) was
met deze bezigheid gedurende de trip levens-
gevaarlijk en er bijzonder fanatiek in. Na enige
tijd zagen wij een aantal giraffen, die schuw
naar ons stonden te kijken. Bij onze nadering
begonnen ze '.^ap onrustig te worden, welk ef-
fect nog werd versterkt door ons enthousiasme
bij het vol-open draaien van het schuifdak van
de bus en het er doorheen persen van onze
hoofden, met de camera's in de aanslag. Het
resulteerde in een panische, doch complete
vluchtreactie. Door onze eensgezindheid wat
het persen van onze hoofden door het open
dak betreft, kwam menigeen in de verdrukking
te ziften, hetgeen alleen maar hoofden op de
foto's teweegbracht. Wlj besloten ons voortaan
wat stiller te houden, want je hoeft als Hollan-
der nou toch niet overal op te vallen.
Op deze manier hebben wij nog heel wat die-
ren kunnen benaderen. Zebra's en antilopen,
waarvan er hier en daar zelfs hele kudden wer-
den waargenomen.

Er mogen dan v'tel 10.000 olifanten in dit Tsa-
vogebiedie ziin. ie komt ze niet ieder ogenblik
tegen. Maar het park is ook groter dan onze
Nederlandse safariparken, ia, groter dan de
Veluwe. Zeg maar, dat het wat grootte betreft
ten naaste bi1 de oppervlakte van Nederland
heef t. Dus olif anten lopen je nu niet direct
voor de voeten. Sporen van olifanten waren er
overal, ook skeletten. Want dat praatje van die
olifantkerkhoven is maar larie. De gebleekte
beenderen vind je overal.
Het was werkelrjk een geslaagde dag. Neus-
hoorn met long gezien. Dat zat zo. Onze chauf-
íeur ging tot onze verbazing ineens van de
weg af, zo de bosjes in. Het leek ons nogal
een sterk staaltie, maar die iongens riiden daar
biina dagelíjks dus vooruit maar. Honderd me-

ter, en nog niets had ie in de gaten. Zeventig!
En ineens kreeg onze bijziende, hardhorende
neushoorn het door dat eu' iets niet klopte.
Floep! Staart recht omhoog en in draf er van-
door. Het kleintje volgde moeder op de voet.
De wilde zwiinen hebben datzelÍde sein. Staart
recht als een stok omhoog betekent ,,benen-
maken". Gelukkíg liep de moeder de goede
kant op, dat wil zeggen van ons vandaan. Het
is natuurliik wel leuk op de film, zo'n aanval-
lende rino, maar ie zult daar met een verkreu-
kelde auto 

- 
6rn njst verder te denken - in

die oneindigheíd staan, met al deze sympathie-
ke maar toch ook verduveld griezelige beesten.
Een dieptepunt voor onze chauffeur was een
hoogtepunt voor ons. Hij had het niei'n-teer,
toen we midden in een riviertie met de motor
onder water in de modder vastgezogen bleven
staan. Maar hij had er ook om gevraagd, want
voordat wij erin doken zei hii met bravour:
,,lullie denkt zeker, dat wij hier niet doorheen
kunnen? lk zal het jullie laten zíen" Had hij er
nu maar bíj gezegd: ,,Zo Allah het wil", dan
was het Ali misschien nog wel gelukt. Maar hij
zeí het niet en dat moest híj wel even bezure'n.

In de wagen zag eigenlijk alleen de ,,sparks"
wat witjes om dc: neus. Maar dat kwam omdat
hij de enige was, die niet met €€fl càffieÍà
stond te zwaaien door het geopende dak en hij
was daarom de enige, die het water naast zich
met angstwekkende snelheld zag stijgen. Onder
het slaken van verschrikkelijke kreten, waarop
overigens menige vogel jaloers zou zljn ge-
weest, kwam tnen tot de conclusie dat men in-
derdaad goed vast zat. De personen uit de an-
dere wagens, die nog op de wal stonden,
waaierden over het terrein uit om de natte si-
tuatie vast te kunnen leggen.
Het werd anders hoog tijd voor de inzittenden,
om het schip te verlaten, hetgeen met grote
sprongen gepaard ging. Na kort overleg werd
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besloten, dat de andere wagens verderop de
rivier zouden oversteken om van de andere
wallekant de gestrande wagen eruit te trekken.
Doordat de oevers echter weggekaveld ble-
ken, werd dit geen succes en moesten zU on-
verrichterzake teru gkeren.
Na een hoop moellijk gedoe, waarbij iedereen
iedereen raad gaf, kwam men tot het besluit
om van de ,,afuaartoever" af de wagen er weer
uit te trekken. En dat moest vlot gebeuren,
want hij zakte steeds verder weg. Nadat met
ingeschoren sleepkabel aan de 2e VW-bus was
vastgemaakt en menigeen zich te water had
begeven om te duwen, werd een poging ge-
waagd. Vijf Aziatische medewerkers hadden in
de bus op de wal, achterin, plaats genomen,
opdat wat extra druk op de achterwielen zou
worden uitgeoefend. Ondanks dat de koppeling
van de trekwagen hevig stonk, kregen wlj -met veel lol - de krikkemik eerst niet verder
dan het midden van de rivier. Hierna werd ook
de Peugeot íngespannen, waarna de wagen al
druipend op het droge kwam. Maar de motor
bleek met geen mogelijkheid meer te starten,
het water zat tot diep in zijn ingewanden. Na
enig technisch overleg, wat een beetje duizel-
de voor de chauffeurs, werd onder leidlng van
een van de werktuigkundigen de motor water-
vrij gemaakt.
Enkelen besteedden de wachttijd met zoeken
naar skeletten van dieren, die ook werden ge-
vonden. Vooral de kapitein spreidde een soort
ideefixe-achtig fanatisme ten toon in het op-
sporen van beenderen. Anderen zegen amech-
tig ter aarde, lurkend aan de inmiddels bloed-
heet geworden potjes bier. . . Vooral de sparks
scheen door de hitte de wanhoop nabij. Een 5e
wtk, met nogal grote voeten, stapte hiermee
driftig heen en weer onder het slaken van ei-
genaardige geluiden. Onze Aziatische medewer-
kers zaten gehurkt bij elkaar.

De Íotografen naakten plaatjes uit alle hoe-
ken. Enige speurders volgden olifant- en
bufÍelsporen. Eigenlijk mag je helemaal niet uit
de auto, maar nu rnoest het wel. En onze gid-
sen hadden wel iets anders aan hun hoofd dan
,,hun" kudde bij elkaar te houden voor ze door
de leeuwen werden opgevreten. Stiekem voor-
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zichtig de bush in, ineens helemaal echt in
Af ríka.
De warme, zinderende lucht, de stilte, de geur.
Geen tropengeur, zoals wij die kennen. Meer
een diergaarde-achtige geur. Een aapje slinkt
tussen de bomen weg. lneens kom je ogen te-
kort en je wordt je sterk bewust, dat je gehoor
zeer te wensen over laat. Liggen daar leeuwen
achter die bosles? Mijn neus weet ook al niet
veel te vertellen. Geen roofdierenlucht, alleen
die ene vreemde geur, díe echter niets
van ziin geheimen aan onze Neder/andse neu-
zen prijs geeft. Een vreemde gewaarwording.
Je voelt je net als een vogeltje in de tuin, dat
weet dat íeder moment een poes van achter de
asters ln z'n nek kan springen. le hebt ineens
meer begrip voor des vogels normale gedrag:
wormpje píkken, links kijken, rechts kijken, pik-
ken, kijken, pikken, kijken. En niet te lang op
een plek bliyen zitten. Zo gaan cok wij voor-
zíchtig verde'r. Kijken naar sporen, naar slan-
gen, naar bewegingen achter bosjes of in de
bomen, mef gespítste oren. le zou je oren als
een kat naar alle kanten willen laten draaien.
Helaas - of gelukkíg? Geen leeuw gezien.
Zou het gevaarlijk zíjn? lk weet het niet. Er be-
staat wel een boek ,,The lions of Tsavo". En
Tsavo, daar zijn we nu. Die leeuwen schijnen
destllds nogal huis te hebbben gehouden onder
de koelies die de spoorlijn in de vorige eeuw
aanlegden. Of ze nu iets beschaafder ziin ge-
worden en minder agressief dan hun reputatie
aangeeft. blijft een. vraag.
Behalve het ondergaan van de sfeer, was er
toch nog wel een beloning in het vinden van
een buffelskelet, inclusief schede/ met de mas-
síeve horens. En het volgen van een olifanten-
spoor. Nu is dat niet zo moeiliik; ten eerste
hebben ze nogal opvallend grote voeties, maar
ten tweede drukken ze ook op andere wijze
hun stempel op het landschap. Want ze eten
de hele dag door, enorme hoeveelheden.

Na een uurtje sleutelen startte de verzopen
motor weer. De paden waren nu zo stoffig, dat
de achterop komende wagens een wolk van stof
te verwerken kregen. De Peugeot-berijders
kregen hier genoeg van en zakten af. Maar
juist hierdoor ontdekten ze een kudde. olifanten,

waar direct op af werd gekoerst. De wagen
moest een eind van het pad af, maar de wind-
richting zat ons toch niet mee, want bij onze
naderlng gingen de slurven omhoog om onze
door de hitte toch al niet meer zo frisse lucht
in te ademen. Aangezien er jonge dieren bij de
kudde waren, durfde de chauffeur niet al te
dicht te naderen. Sommige kolossen kwamen
toch al dreigend naar voren, zodat - al ach-
terom loerend 

- 
de aftocht maar werd gebla-

zen. Ondertussen hadden de anderen de Peu-
geot gemist en waren gestopt. Ook zij signa-
leerden de olifanten en aldus konden toch fan-
tastische opnamen worden gemaakt.

Er is overigens volop genoten. Thomson gazel'
len hebben we gezien, de reeds genoemde

oryx antilopen, elanden, giraff en, dik-dik gazel'
len, een cobra die we per ongeluk over ziin
staart reden, waterbokken, ze'bra's (gezellige
dieren, díe zebra's), gieren, een arend, secreta-
risvogeis, pelikanen, Neder/andse ooíevaars,
onder andere een uit Hoensbroek. En vele on-
bekende diertjes en voge/tles, die met de kre-
kels voor de muzikale begeleiding zorgden.
Van de katachtigen hebben we níet veel gezien.
Enige poezen in de ,,Voi Lodge", waar we de
lunch gebruikten, dat was alles. En die verston'
den alleen Frans! De lodge zelf lag op een hel'
ling, de enorme uitgestrektheid van de vlakte
waar we doorheen waren gereden lag daar tril-
lend van de ltitte voor ons, leeg, geen kip te
zien. A,lleen een paar maraboes in een plasie
op enige honderden meters afstand. Er stond
een sterke kijker opgesteld, 20x vergrotend.
A,ls je daarmee he't landschap uitkamde, kwam

le toch sfeeds wel wat tegen. Een paar buffels,
een giraf, waterbokken, ook weer de grappige,
kwieke, wilde zwijnen, elanden, antilopen. En
daar heb je weer de grote kudde strulsvoge/s.
En dat alles met een koel biertje bij de hand.
Het blijft verwonderlijk, dat wij ons daar verpo-
zen in het gezelschap van toeristen, die duí-
zenden guldens neertellen om er op dat terras
van te mogen genieten.
Een ding is zeker geweest op deze tocht, en
dat is, dat iedereen van dit uniek stukje natuur
grandioos heeft genoten.

.*3*&i!:
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HocDg bezoel« aan
,rKorovina,
Op 28 november jl. werd aan boord van de
,,Korovina" het volgende tele,gram ontvangen:
,,Kom op 6 december stop treivoorbereid;n"jen
stop Sint Nicolaas,,. Dit resulteerde in kooits-
achtige bedrijvigheid, die echter door een waas
van geheimzinnigheíd werd omhuld. Op díverse
deuren waren spoedig mededelingen beves_
tigd, in de trant van ,,Niet storen, hier wordt
gedicht."
De .voorraden vecom, hennep en ijzerdraad
slonken aanzienlijk, terwijl de iweede .trrr.un
met verbazing vaststelde, dat hij talloze oude
zeekaarten kwijtraakte. Ook de eerste stuur_
man moest met leedwezen aanzien, dat een
aantal pakken met watten werden gebruikt
voor doeleinden waaryoor zU eigenlUk ii"t ,11n
bestemd.
Op de reis Stanlow - Shellhaven, ter hoogte
van Land's End, kwam gelukkig een einde àn
de spanning, door de komst vàn St. Nicolaas.
De Zuidwester, windkracht B/9, was er wel de
oorzaak van dat deze hoogwaardigheidsbekle_
der zich niet geheel zeevast voelde, doch on_
danks de ongemakken die de weersomstandig-
heden met zich brachten, is het voor a" opuà_
renden van de,,Korovina,'een bijzonder ge-
noeglijke avond geworden. Uiteraaid ,o""i"n
enkelen het bijzonder ontgelden. De qe werk_
tuigkundige kreeg tot zijn verrassing (verba_
zing is een beter woord) allerlei toiletÈenodigd_
heden, zoals lippenstift en een poederdoós,
hetgeen zijn oorzaak vond in de massale aan_
kopen aan schoonheidsartikelen voor zljn echt_
genote die hU tijdens zijn verblijf in Engeland ge_
pleegd had. Een en ander wérd uitvóerig tàe_
gelicht in een geweldig gedicht. Een 5eíerk_
tuigkundige kreeg een kip, niet om te verorbe-
ren, doch om te slopen. Deze kip was echter
zodanig gevuld dat de jonge meester met stro-
perige handen kwam te zitten alvorens de sur-
prise te kunnen pakken.
De Sint had voor de kapitein een ,,king size,,
kreeft meegenomen, waaruit na een o"peratie
een asbakje kwam. Voor de eerste stuurman,
die aan dek door middel van het dragen van
handschoenen tracht zijn handen ."Ëoon t"
houden, had de goedheilígman speciale hand_
schoenen meegebracht. Hierin was een cadeau
gevat, doch tevens een zodanige hoeveelheid
vet, dat het voor de stuur een straf was het
eruit te halen_ Ook de echtgenote van de twee_
de werktuigkundige, die met haar fiànr Írëe_
voer, werd niet vergeten: zij had als opdracht
het cadeau (een zandloper) ie halen uit een ei
van ,gewapend beton.
Het klapstuk wat de surprises betreft was ech_
ter bestemd voor een leerling-werktuigkundige,
die uit een attribuut uit het hosptàal wàar
wij hier maar niet verder over zullen uitweiden,
zijn cadeau moest halen, ln een zeer lang be_

geleidend gedicht moest hij het flink ontgel_
d:1, lo*"1 zijn afwezig zijn door ziekte, 

"ziln

njet al te korte haren alsmede de vri.l chaoíi-
sche toestand waarin bíj tijd en wijle zijn hut
verkeert, waren voor de Sint mooie aankno-
pingspunten geweest om hem er eens flink
door te halen.
Nadat de surpnses waren uitgepakt, werd de
avond met een quiz besloten. Deze bestond uit
25 vragen, die door de aanwezigen moesten
worden beantwoord. De eerste prijs was een
banketletter (wij betwijfelen of de winnaar erin.

is geslaagd deze voor zichzelf te houden), een
,,Hans"-worst vormde de troostprus.
De op_ deze pagina geplaatste foio,s, gemaakt
door 5e werktuigkundige C. W. Ardtsi, tonen
aan, dat de stemming op deze sinterklaas-
avond er wel in zat. Gaarne hadden wij ook
ruimte gereserveerd voor het meegezonden ge_
dicht, doch dit zou ten koste zijn gegaan rian
de ruimte die nu voor foto's is gébiuikt. De
Redactie van ,,Tussen Schip en Kj, vertrouwt,
dat de opvarenden van de ,,Korovina,'voor dii
besluit begrip zullen hebben.

a

--,
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Foto genomen tijdens de nieuw-
jaarsrede op 29 december jl., ge-
houden door de heer D. Roden-
burg, Directeur Shell Tankers B.V.

l 1 11 rll-.,.:11 ll:
i1';,1 -"irr I

Een dikke
Ja, dat is ,,Tussen Schip en Ka"
deze maand. Twintig pagina's in
plaats van de sedert jaren gebrui-
kelijke zestien. Maar er was deze
maand bijzonder veel kopij, mede
door bijdragen van de vloot. ln het
verleden werd in een dergelijk ge-
val nogal eens plaatsing naar de
volgende maand verschoven, doch
dat doet natuurlijk wel het nodige
af aan de actualiteit. Verslag van
een Sinterklaasgebeurtenis in een
februarl-nummer is al laat, maar
onvermijdelijk bij varende verslag-
gevers. Zouden we dit hebben
moeten bewaren tot maart, dan
komt het wel helemaal als mosterd
na de maaltljd.
Bovendien trachten wij als redactie
steeds ook nautisch en technisch
nieuws te brengen. En als dat dan
in twee gedeelten wordt gebracht,
zoals het artikel ,,veilig tank-
schoonmaken", dan geeft het geen
pas het tweede gedeelte maar
weer een maand op te schuiven.
Vandaar de twintig pagina's deze
maand, al zal het kunnen gebeuren,
dat in een van de zomermaanden

- als de vakantíes roet in het ko-
pijwerk gooien - dit maandblad
eens wat dunner is. Maar uitkomen
doen wij ook dan elke maand,
mede om de rubriek ,,Vlootperso-
nalia" niet te onderbreken.

*
Talent
Dat schijnt er wel degelijk te zijn,
bij de echtgenoten en verloofden
van onze zeevarenden. Hebben wij
dat nu een paar maal gemerkt uit
de bijdragen voor de rubriek ,,Uit
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en Thuis" (nieuwe kopij daarvoor
is echter weer dringend nodigl),
ook in ,,Wacht te Kooi" van 13
december troffen wij dat aan. En
wel in de daarbij gevoegde kerst-
kaart, gemaakt door de echtgenote
van 5e werktuigkundige K. P. Beu-
mer, waarmee zíj de 1e prijs won
in de door dat blad uitgeschreven
wedstrijd voor zelf onfworpen
kerstkaarten.

J<
Radiomedische dienst
Ook in '1972 heeft de Radiomedi-
sche Dienst van het Nederlandse
Rode Kruis weer vele - telefoni-
sche en telegrafische - adviezen
verstrekt aan de koopvaardij. ln to-
taal werd door 345 schepen om
consult gevraagd, waarna nog 484
maal vervolgcontact plaats vond.
Het ging hierbij niet alleen om
zieken en gewonden op koopvaar-
dijschepen, doch ook op vissers-
vaartuigen, binnenvaartschepen,
zeesleepboten en booreilanden. Het
totaal aantal tankers dat om radio-
medisch advies vroeg bedroeg 74,
een lichte daling vergeleken met
1971, in welk jaar door 77 tankers
om hulp werd gevraagd.
Hoe zeer het ,,24 uur beschikbaar
zijn" van de medewerkende artsen
nut heeft, moge blijken uit het feit,
dat ook tussen 18.00 en 08.00 uur
niet minder dan 137 keer voor
het eerst contact werd opgenomen
met de wachtdoende dokter. Het
aantal eerste consulten tijdens de
dagdienst - tussen 08.00 en 18.00
uur - bedroeg 208. ln iets meer
dan de helft van het aantal malen
dat contact werd opgenomen, ge-
schiedde dit telefonisch.

Het totaal aantal adviezen van af 1

januar! 1967 
- 

de datum waarop
de Radiomedische Dienst van het
Nederlandse Rode Kruis een aan-
vang nam 

- bedroeg per 1 januari
jl. niet minder dan 4141 .

J<
Baas boven baas
Gaven wij in het december-nummer
de redding weer van één schip-
breukelinge, uit Londen komt be-
richt dat in november jl. het s.s.
,,Hima" er twintig tegelijk oppikte.
De schipbreukelingen (opvarenden
van een gezonken vissersvaartuig)
hadden hun toevlucht gezochl in
een opblaasbaar reddingvlot, fel
oranje gekleurd, en wisten in de
vroege ochtenduren varr 1 7 novem-
ber de aandacht van de uitkijk op
de tanker te trekken door een
vuurpijl af te schieten. ln hoge dei-
ning koerste de motorreddingboot
van de ,,Hima" naar de in nood ver-
kerenden, die twee dagen in hun
vlot hadden doorgebracht. Het vlot

werd op sleeptouw genomen en
langszij de tanker gebracht, waarna
alle schipbreukelingen langs de
loodsladder naar boven klommen.
Het was even moeilijk om accom-
modatie voor hen te vinden, doch
niemand was gewond, dus met wat
passen en meten kon een ieder
toch worden ondergebracht. De
communicatie was ook in dit geval
slecht, want deze vissers uit Tai-
wan spraken geen woord Engels.
Bij Vuda Point k,nden zij een dag
Iater worden overgegeven aan een
vertegenwoordiger van het visserij-
bedrijf, nadat zij in hun onbegrijpe-
lijke taal hun dank hadden betuigd.
Kapiteín Bradley van de ,,Hima"
schreef in zijn rapport, dat hij on-
der de indruk was van de rol die
het opblaasbaar vlot had gespeeld.

,,Er zijn er niet veel die nu eens in
de praktijk kunnen zien, hoe zeer
reddingsmiddelen die in goede
conditie worden gehouden, hun nut
bewijzen wanneer de nood aan de
man is."

SGt.rl@@n
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Familiebezoek
Het is natuurlijk aantrekkelijk om,
wanneer het schip een verre haven
binnenloopt, een naar het betrok-
ken land geëmigreerd familielid te
bezoeken. Dat hieraan wel eens
onaangename consequenties kun-
nen zun verbonden, ondervond re-
cent een van onze scheepsgezel-
len. Weliswaar had hij toestemming
tot familiebezoek ontvangen van de
gezagvoerder van zijn schip, waar-
bij hij opgave kreeg van het mo-
ment waarop hlj weer aan boord
moest zijn, maar, tegen de ver-
wachting in liepen de Iaad/losope-
raties vlotter dan ieder had gedacht.
Het resultaat was dat, toen hlj zich
keui'ig op t'rjd meldde, het schip
reeds lang op de woelige baren
voer.
Nu kon, ten einde kosten voor be-
trokkene te sparen, de Sectie
Scheepsgezellen nog de helpende
hand reiken door hem te plaatsen
op een ander schip, dat enkele da-
gen later de haven aanliep en
waarop aflossingen moesten
plaatsvinden, doch uit het gebeur-
de kan toch een les worden ge-
trokken-
Geef in een dergelijk geval, wan-
neer dus toestemming door de ge-
zagvoerder is verleend, toch het
adres met het telefoonnummer van
hei familielid op, opdat in geval
van nood altijd telefonisch contact
kan worden opgenomen!

J<
Traditie
Daar leek het inderdaad op, de
laatste maanden op de ,,Kenia".
Gezagvoerder was kapt.. P. Buls-
man en de hoofdwerktuÍgkundige
was de heer R. N. Groen. Op zich-
zelf nlets bijzonders, ware het niet
dat de vader van kapitein Buisman
ook van beroep gezagvoerder was
en dienst deed op onze Shell-vloot.
En de vader van de heer Groen
was ook hoofdwerktuigkundige,
eveneens bij Shell.
De heren Buisman e.n Groen ken-
den elkaar dan ook al lang, al se-
dert de tijd dat hun respectieve va-
ders dienst deden op het m.s.
,,Chama" van de NV. Petroleum
Maatschappij ,,La Corona". Twee
jaar lang voeren die samen op dit
schip en ongetwijfeld zijn destijds
de junioren menigmaal onderwerp
van gesprek geweest. De junioren
voeren nu samen op de ,,Kenia",
maar hadden al eerder samen een
dienstperiode op eenzelfde schip
doorgebracht, namelijk op de
,,Khasiella". Kapt. Buisman was
toen nog 'l e stuurman, zijn collega,
de heer Groen, nog 2e werktuig-
kundige.
Het is in beide families wel traditie,
dat varen, en bovendien blijkbaar
traditie om bij Shell te varen. lm-
mers, de heer Groen heeft ook nog
een broer die op onze vloot dienst
doet, nl. hoofdwerktuigkundige N.
W. Groen.

*
Verhuisd
ln de loop van deze maand zal de
Shell-winkel in het Shell-Gebouw

in een andere ruimte worden on-
dergebracht. Van het ons allen zo
langzamerhand vertrouwde kamer-
tje op de 1e etage, gaat de winkel
naar de 9e verdieping, alwaar in de
lunchkamer een speciale ruimte
hiervoor is afgeschoten.

Verlofgangers die bij bezoek aan
kantoor tegen voordelige prijs
Shell-artikelen uit het grote assorti-
ment willen aanschaffen, blijven
even welkom als voorheen. Met de
lift in de grote Zuidhal naar de ne-
gende, dan scherp rechtsaf, vervol-
gens door de klapdeuren en aan
uw linkerhand treft u de winkel
aan.

-)<

Dag hoor
Bij de vele brieven die ons kantoor
binnenstromen, zijn et ook waarom
je nog kunt glimlachen. Zoals de
volgende, die wij ontvingen van
een jongetje dat wíj gelukkig had-
den gemaakt met wat foto's van
schepen:
,,Hartelijk bedankt voor de mooie
foto's. Dat had ik niet gedacht. Die
jongen op school is een opschep-
per. Hij liet een hele stapel zien.
Die had hij van zijn vader gehad,
die werkt bij Shell. Maar nou heb
ik er van u gehad en daar ben ik
blij om. Dag hoor, bedankt hoor."

*
Stemmen
Een vraag die ons - helaas na de
kamerverkiezing - werd gesteld
was, hoe onze zeevarenden eigen-
l[jk hun stem b'rj een verkiezing
kunnen uitbrengen.
ls men met verlof, dan is er geen
probleem, maar ook voor degenen
díe aan boord dienstdoen bestaat
de mogelijkheid hun stem, maar
dan bij volmacht, uit te brengen.
Om iemand zijner keuze te kunnen
machtlgen een stem uit te brengen,
moet een verzoekschrift worden in-
gediend, waarbij van een formulier
gebruik moet worden gemaakt dat

kosteloos ter secretarie van elke
gemeente verkrijgbaar is.
ls de kring van gemachtigden nor-
maliter beperkt tot echtgenoten, fa-
milieleden en huisgenoten van de
stemhebbende, de zeevarende mag
zijn gemachtigde ook buiten deze
kring zoeken, als betrokkene maar
in dezelfde gemeente woonachtig
is als de zeevarende zelf. Wel
moet men bij het indienen van de
aanvraag ter secretarle eraan den-
ken, dat het machtigingsformulier
voor zeevarenden afwijkt van het
gebruikelijke. De formulieren voor
het aanvragen van een machtiging
zijn reeds maanden voordat een
verkiezing plaatsvindt, verkrijgbaar,
zodat een ieder in de gelegenheid
is aan een verkiezing deel te ne-
men.
Hei ingevulde en onderlekende
machtigingsformulier dient ten min-
ste '14 dagen voor de datum waar-
op de verkiezingen plaatsvinden,
bij de gemeentesecretarie te zijn
ingeleverd.

J<
Zeilen
Ja, dat deed hij altijd graag, onze
vroegere,,boots" Jaap Jonker uit
Katwijk aan Zee. Vooral in de zo-
mermaanden voelde hij weinig voor
een nieuw contract; dan wilde hij
onder het strakstaande zeil over
het water.
Maar wat hij, na enkele maanden
een walbetrekking te hebben aan-
vaard, nu heeft uitgehaald, is toctr
wel een prestatie die vermelding
waard is. ln juli, tijdens mistig en
miezerig weer, voer hij uit. Via Fal-
mouth, en Casablanca eerst naar
Las Palmas, alwaar hij 20 augustus
aankwam. Op 8 september voer hij
met zijn zeilboot (met motorvermo-

gen voor al te lange windstille pe-
rioden) weer weg van de Canari-
sche ellanden om met de passaat
de oceaan over te steken. Op de
5e november in Curaqao,,aange-
spoeld", zoals hij Iakoniek schrijft.
Maar dat wil toch maar zeggen: 65
dagen lang in een minuscuul bootje
op de oceaan dobberen. En de
Stille Oceaan, met zijn enorme wa-
terplas, trekt hem nog meer, doch
zoals hij zelf schrijft: ,,als ik maar
meer verstand had van navigatie,
dan stak ik die ook over". Overi-
gens zo slecht zal het met die na-
vigatiekennis wel niet zijn, anders
was hij ook niet precies in
Curagao aangespoeld.
Voorlopig staat zijn boot nu op het
droge in CuraQao; het onderwater-
gedeelte is hij flink aan het op-
knappen: schrapen, bikken, een
goede laag zinkchromaat erop en
dan in maart weer terug.
Toch kruipt het bloed waar het niet
gaan kan, want tijdens verblijf in
Curagao zag hij de ,,Abida" langs-
varen- ,,Het doet je toch wel iets,
een schip waar je eertijds prettig
op hebt gevaren en waar je als
,,boots" je beste arbeidslust aan
hebt gegeven."
Jaap Jonker speelt met de gedach-
te zijn ervaiingen en belevenissen
nog ee,ns te boek te stellen. Wie
weet kan dat nog eens in een
boekbespreking voor zijn oud-col-
lega's worden opgenomen.

ln de periode van 16.12.72 t-m. 15.1.73 verschenen de volgende

Ylootcirculairesl
No. Datum Onderwerp

798 20.12.72 Bemanningssterkte
799 20.12.72 Veranderingen in de accommodatie
800 28.12.72 Kantoororganisatie
801 2. 1.73 lnrichting der Scheeps- en Machinedagboeken
802 2. 1.73 Port Performance - Kosten per Dag
803 3. 'l .73 Omzetting Shell Tankers N.V. in een besloten

vennootschap
804 5- 1.73 Sociale Verzekeringswetten en voedinggeld voor

één dag
805 5. 1.73 Nederlandse kaaft 1449
806 5. 1.73 Maandelljkse gagebetaling
807 11. 1.73 Wachtslieden te Pulau Bukom
808 15. 1.73 Schaderapporten nos. 92 t.m. 96

Doordenkertje
Het zal wel niet zo bedoeld zijn ge-
weest en dus te wuten aan net
önvoldoende kennis van de Engelse
taal, doch op een onzer sche,pen
pr'1jkte het volgende menukaartje op
tafel:

DINNER
SOUP

PAN CAKE
(BACON OR NONE)

CHEESE COLD CUTS
TEA COFFEE.
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JUBTLEA

Nadat hoofdwerktuigkundigen R. Romijn en C. W. Stolk op 14
november te Rotterdam en 4 december te Kharg lsland van
respectievelijk de ,,Philidora" en de ,,Niso" voor verlof waren
afgelost, volgde voor 15 december een uitnodiging van onze
Directie om met hun echtgenote een bezoek aan kantoor te
brengen. Een en ander vond plaats ten einde de mijlpaal van
hun 25-jarig dienstjubileum te markeren, waarvan de juiste
data (10 en 23 oktober) gedurende de zojuist beëindigde
dienstperioden vielen.

Een soortgelijke uitnodiging bereikte onze gezagvoerders G.
Heising en F. Menninga, zij het dat hun bezoek - met echtge-
note - aan de Directie op 29 december plaats vond. Zij had-
den kort tevoren het commando over de ,,Kylix" en de ,,Dosi-
na" aan hun opvolgers overgedragen en konden bij deze gele-
genheid het gouden dienstembleem alsmede de gebruikelijke
cheque uit handen van de heer Rodenburg in ontvangst ne-
men. De jubileumdata van deze beide gezagvoerders vielen op
31 oktober en 25 november jl.

:sr

Ten slotte kon op 10 januari nog een vijfde vlootjubilaris, met
zijn echtgenote, door de Directie op kantoor worden ontvan-
gen, en wel hoofdwerktuigkundige W. C. van Megen. Op deze
dag vertoefde hij met verlof in Nederland en hij behoort dus
tot de weinige vlootjubilarissen die op de juiste jubileumdatum
de gouden schelp en cheque krijgen uitgereikt.

UIT ElV
THT]TS

Deze maand twee bijdragen voor onze vrouwenrubriek.
Allereerst van mevr. C. l. G. Schaaf-Brekemans, echtgenote van
2e stuurman H. J. Schaaf. Ze schrijÍt over de grote vriend van haar
man: ,,Smurf", de hond. Níet a//een vrouw en kinderen mlssen man
en vader, maar ook de huisdieren missen hun baas. Een feit, waar
eigenlijk níemand bU stil staat. Entin, leest u zelÍ maar.

,,Wordt er weleens aan ons eenzaam leven Eedacht als
mans-hond"?
Nee, volgens mij niet, want:
Het was mijn baas, die mij verloste uit dat ,,dierentehuis"
Het was mijn baas, die zich er helemaal niet voor interesseer-
de of ik wel ras was; hij koos mij uit tussen al die mooie ande-
re honden.
Het was mijn baas, waarmee ik heerlijk door de bossen en dui-
nen rende, zonder het gekanker van ,,Smurf, netjes lopen en
Smurf, niet zo trekken"!
Het is van mijn baas, dat ik lekker los zonder riem mag lopen.
Het is de baas, die fijn met mij stoeit, zonder dat ik op de
plantjes en visjes moet letten en niet op de bank mag sprin-
gen.
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Ítlet pensioen

Hierop komen wij binnen-
kort in de rubriek ,,Met
Pensioen" terug.

J. Broersen
hfd.wtk.
r.3.1973

A. G, van Gent
gezagv.
1.2.1973

0nze
Yloot

iubllarissen

L. P. A. de Winter
2e wtk.

1963-20.2-1913

W. H. Hennink
3e wtk.

1963-24.2-1913

ry5T
NIEUWS

Inierlokale on{moetingen
Waren wij vroeger daarvoor te klein, ons leden-
tal is thans dermate toegenomen, dat wij ons
hebben durven aanmelden voor de jaarlijkse
ontmoeting tussen ontspanningsverenigingen
van de diverse Groepsmaatschappijen in Ne-
derland.
De N.A-M. zal als gastheer optreden voor
,,BRlDGE", c.o.v. op zaterdag 24 maart te
Nieuw Schoonebeek, terwijl de liefhebbers van
,,KLAVERJAS" op zaterdag '14 april a.s. afrei-
zen naar Te Werve, Den Haag.
Kosten van deelneming zijn hieraan nauwelijks
verbonden.
Nadere bijzonderheden worden binnenkort per
rondschrijven aan alle leden verstrekt.
Houdt u genoemde dagen vast vrij?

Bevorderd
tot
OnderoÍÍicier

G. J. C. de Deugd
scheepskok
per 9.1.1973

Het was van de baas, dat ik lekkere vette kluiven kreeg en niet
van dat saaie hondenbrood.
Het is van de baas, dat ik wel eens een koekje krijg, zonder
het gezeur over mijn gebit.
Het was met mijn baas, dat ik mee naar buiten mocht, voordat
hij overal het grote nieuws over de nieuwe baby ging vertellen.
Het was van de baas, dat ik weleens aan het kÍndje mocht
snuffelen, zonder kommentaar dat het vies was.
Het is naast mijn baas, waar ik lig terwijl hij een boek leest.
Maar het was ook mijn baas, die voor een hele tijd verdween.
En het was voor de baas, dat ik drie dagen en nachten voor de
deur lag te wachten op zijn thuiskomst.
Maar het was ook mijn baas die maar niet kwam.
Het was de buurvrouw, die tegen mijn bazin zei: ,,ls het niet
eenzaam zo'n lange tijd alleen tezijn?"
Maar denkt er dat mens dan niet één keertje aan, dat lk ook
mijn baas mis en daarom nu zo rustig In mijn mandje lig.
Want voor wie moet ik me nu uitsloven?
Voor mijn bazin, die met de stofdoek en babywas door het
huis sjouwt?
Och, waren we maar vijf maanden verderl

Hoe een onverwachte ontmoetíng met een onbekende aanleídíng kan
zijn om dé pen op papier te zetten, toont mei. C. den Haan, verloofde
van een onzer opvarenden. Terwijl zij op de boulevard in Vlissingen
liep, raakte ze Ín gesprek met een daar eveneens wandelende ,,zee-
mansvrouw". Dit inspireerde haar tot het volgende verslag.

Overpeinzing
lk stond op de boulevard te turen met m'n verrekijker naar een
tanker die voorbij ging. Met m'n gedachten was ik bij één van
hen, die ik heel goed ken en verweg zit; ik mis hem erg.
Een vrouw met kinderen stond te turen en te zwaaien naar een
stip in de verte op het schip. Ze kwam naast me staan en
vroeg of ze de verrekijker even mocht lenen. lk gaf de kijker

en vroeg haar: ,,ls uw man daar soms aan boord?"
Waarop zij antwoordde: ,,Ja, hij is daar. Twee dagen is hij thuis
geweest. Hij vaart als werktuigkundige. ln Antwerpen is hij
weer aan boord gegaan".
,,Voor hoe lang blijft hij nu weg?", was wederom nrijn vraag.
Heel schuchter gaf zij als antwoord: ,,Och, dat weet ik niet
precies, dit schip vaart meestal in de Oost. Maar een half jaar
zal het wel gaan duren."
Ze gaf me de kijker terug en keek mij aan. ,,Je went er gauw
genoeg aan en de tijd gaat vanzelf om. Maar dan is hij ook
weer drie maanden thuis", zei ze met een zucht.
Plotseling was ze weg en het schip verdween achter de hori-
zon-
lk was weer alleen met mijn gedachten. Toen realiseerde ik mij
opeens, dat ,,niet alleen het begin moeilijk is". Zij een ervaren
zeemansvrouw en ik een beginneling.
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Vlootpersonalia
periodë van t6 decernlrer 1972
t/rn 15 ianuari 1973

Gehuwd:
18.12: A. Middelkoop, 5e wtk., met mej. l. Hartman;
18.12: W. T. A. B. Verstraeten, 4e stm., met mej. W. C. J. Burger;
20.12: B. van Gulpen, ll. stm., met mej. M. Assendorp;
20.12: Ph. Logmans, sch. vakman ll, met mej. A. D. Meulmeester;
22.12: G. A. de Wolf, 5e wtk., met mej. C. A. Ferraz;
22.12: L. G. P. de Groot, 3e stm., met mej. V. Schreurs;
22.12: J. B. Krul, 2e stm., met mej. A. B. Kousemaker;
22.12: W. J. H. van Dipten, 3e stm.,, met mej. P. Haass;
28.12: L. P. Koole, 5e wtk., met mej. A. M. H. Schout;
28.12: R. van der Voort, 3e stm., met mej. J. Hoeboer;
29.12: E. G. Bakker, sch. vakman ll, met mej. A. Hamilton;

5. 1: F. R. H. Smith, ll.wtk., met mej. fr/. vsn't Hul.

Geboren:
17.12: Debora, dochter van J. D. van der Linde,4e stm., en mevr. E.

van der Linde-Koole;
22.12: Thomas Peter, zoon van A. G. Freeth, en Mevr. J. Brouwer-

Freeth;
28.12: Bob, zoon van G. Braak, hfd.wik., en mevr" H. M. Braak-Straub;
31 .12: Desiré Magda, dochtervan l. Dijker, en mevr. D. Dijker-Klijn;

6. í: Arie Leendert, zoon van D. Knook, 5e wtk., en mevr. G. J.

Knook-Mengerink;
7. 1: Robin, zoon van J. D. Berends,5e wtk-, en mevr. G. J. Berends-

Woltering;
8. í: Dion, zoon van G. D. Reybroek, 5e wtk., en mevr. J. M" Rey-

b roek-KIuijtma n s;
10. 1: Dirk Ariën Cornelis, zoon van A. Vlaar,2e stm., en mevr. R.

Vlaar-Burger;
12. 1: Robert Jan, zoon van J. van der Klooster,2e stm., en mevr. M.

Kl ooste r-Hoogen raad;
12. 1: Paul Adriaan, zoon van W. A. van Rooyen, hfd. wtk., en mevr. S.

van Booyen-Terpstra.

Overleden:
17.1: Debora, dochter van J. D. van der Linde,4e stm., en mevr.

E. van der Linde-Koole.

Aflossingen:
gezagv.: E. J. Stapper, J. Krame'r, L. Brink, C. Wolse, P. Janssen, J. H. A.

Budding, W. A. Kleine;
1e stl.: P. Snel, M. P. J. Hage, B. R. Teuben, E. Q. Abbas, D. J. van der

Mast, W. Kalkman, R. Knol, R. Jousma, A. T. van Es, P. Hoogesteger,
C. P. Donken;

2e stl.: R. Hendriks, W J. Stoker, F. Kuyt, J. Zwafi, J. W. lJkel, P. Buys,
F. L. A. Bloot, P. J. Muntjewerf, D. J. van DUk, H. J. de Wit;

3e stl.: R. P. le Coultre, W. Holwerda, M. A. F. Wanders, D. J. Mittel-
meyer, P. J. J. M. Verspeek, E. J. Frölich, J. A. M. Sneek, M. M. Schee-
le, C. J. de Boer, J. van Rooyen, R. A. J. van Vugt, F. Makkee;

4e stl.: F. Riethoff, J. M. B. van Kessel, G. van Seters, J. A. P. Donks, A.
Dijkhuizen, H. Schippers, M. Parlevliet;

radio-off: P. L. Linders, A. Spruit, J. Thomas, C. J. M. Mullaart, F. W.
Barg, G. G. Bruininge, B. Baumann, M. M. Spanjersberg, A. J. Hama-
ker, H. W. Hogeweg, J. A. Stevens, D. G. van de Mheen;

hfd.wtk.: E. Rouw, C. L. Fehrmann, C. G. Pusch, J. Polet, H. W. van Die-
pen, P. van der Hout, J. B. J. Jonker;

2e wtk.: A. J. Verkerk, S. Straub, l. Zijp, K. J. Faasse, J. Kruysse, A. K.
van 't Blik, H. G. de Boer, H. de Hoog, J. G. Kuit, G. de Goede, L. P.
A. de Winter;

3e wtk.: J. H. Burger, G. J. A. de Ruiter, A. Vis, l. V. W. M. Daniëls, D.
Westdorp, B. G. Hoeboer, F. C. de Winter, J. J. Schuddemat, J. W. van
Velze, W. B. Grund, C. N. A. Vreke;

4e wtk.: J. Douma, l. Penning, J. H. Verhaaf, W. J. van der Veer, A. G. A.
de Graaf, P. D. Koudenburg, T. J- van Lammeren, W. K. de Voogd, J.

Boon, A. A. KonÍjnendijk, M. J. C. Broeders, N. J. Gras;
5e wtk.: L. P. Lucking, J. M. R. W. Rutters, M. J. van de Linde, P. J.

Zwartelé, N. H. Bijl, D. Motshagen, H. C. P. Schmit Jongbloed, E. J.

M. Bourgonje, R. J. Flokstra, F. S, Koolen, H. L. Hendrison, A. J. Zon,
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G. D. Reybroek, H. R. P. Tesser, W. E. A. Sliedrecht, R. M. Eebes, R.
G. Visser, T. L. M. Ahlers, B. Groeneboom, W. Bekooy, D. Knook, J.

Schipper, R. M. Hendriks', J, A. Boerema, P. Naaktgeboren, A. B. M.
Peeters, E. van der Linden, W. A. 't Jong, E. J- van den Brink, D. A.
Kruk, H. J" Nieuwenhuis;

ll.wtk.: P. van Dijk;
sch.voorman: T. H- v. Vlijmen, P. H. A. v. d. Putten, H. H. v. Oostrum, A.

L. H. Botinga;
sch. vakman l: L. J. C. v. Kuyen, W. Gerritsen, W. H. Klein, F. J. Trijze-

laar, J. v. Weyen;
sch. vakman ll: N. J .M. Muris, W. H. Welling, j. P. de Landes, P. J. M.

Kanters;
sch. gezel e.w.: W. Pronk, P. Raams, E. M. G. Smits, P. Luyten, V. H.

Heymans, M. v. d. lVrie, H. G. Schouten, W. M. v. d. Poel, M. Marti-
nez, B. J. Weissink, J. E. Schrijn, F. G. M. v. Kleef, E. M. Meyer, M.
Kumentas, H. v. leperen, E. P. Kesauly, C. M. G. J. v. d. Bos, G. Z.
Spaans, W. de Vries, E. C. v. Eijk, A. v. d. Weiden, H. Schoonbeek, E.
M. Krakowczijk;

aank. sch. gezel a.w.: L. E. Sedney, l. E. Dompi, B. C. N. Retrae, J. W.
Scheffers, F. A. B. Minderhoud, H. M. v. Zilfhout, L. L. Collard, R. K.
P. M. Niec, F. D. P. Croes;

hoofd Voeding: A. P. Maat, G. v. Driel, F. ïirllmann, J. Disse;
sch. kok: J. H. Konert;
aank. kok: F. A. Faber;
bediende: J. J. Scholte, E. de jong, P. A. Swikker, H. Roowaan, H. A.

Gard, J. A. Schuiten, H. J. Denies, l. Bles, R. Jacobs;
bediende a.d.: P. C. J. L. H. Smetsers;
koksmaat: R. Vermeulen;
jongen a.w.: W. J. A. Borsboom, J. v. d. Steen.

Tewerkstellingen en overplaatsingen:
m.s. Abida: wnd. 2e wik. P. H. Bakker;

m.s. Acmaea: gezagv. H. H. J. Dijkhuizen, 2e stm. J. Tebbenhoff, 3e stm.
W. L. Westhoff, 4e stm. H,. Weerman, hdf. wtk. H. W. Bosman, 2e wtk.
M. de Boer, 5e wtk. K. W. J. A. Soontiens, 5e wtk. W. i. Stam, radio-
off- D. B. van der Heide, sch. vakman Il J. v. Scherrenburg, sch. kok
G. A. M. v. Holsteijn, bediende D. Ploegers;

m.s. Acteon: 4e stm. L. A. C. M- van der Bruggen, 2e wtk. G. J. B. Hart-
man, 4e wtk. F. van den Boogaard, 5e wtk. C. L. M. Mazairac, sch.
voorman W. v. Dongen, hoofd bediende F. P. Lommerse;

s,s. Arca: gezagv. W. Croes, 4e stm. P. J. Urban, wnd. 4e wtk. J. C. van
Koten, 5e wtk. H. van Hall, radio-off. C. H. van Wijngaarden;

s.s. Atys:le stm. J. B. P. lmming, wnd.4e wtk. P. G. Venema, hoofd
voeding J. Roosenburg;

m.s. Camitia: 1e stm. H. N. A. Snel, Se wtk. J. H. van der Sluys, Se wtk.
M. P. M. Boonen, ll. wtk. W. J. Adema, hoofd voeding J. L. Menger;

s.s. Capiluna: wnd. 3e stm. R. F. Mesker, 5e wtk. J. H. Maneschijn, sch.
voorman N. v. d. Steen, sch. vakman l. L. v. d. Velden, sch- gezel a.w.

ln memoriam

J. J. C. DE KBAKER

Op 12 januari overleed op 63-jarige leeftijd de heer J. J. C. de
Kraker, oud-gezagvoerder van Shell Tankers.
Op 1 juli 1959 verliet hij de Maatschappij met pensioen na 29
dienst.jaren.

G. HOUWER

Op 15 januari overleed te Vlissingen op S8-jarige leeftijd de
de heer G. Houwer, laatsteluk werkzaam brj Shell Tankers als
hoofdwerktuigkundige. Hij verliet de Maatschappij op 1 juli 1967
met pensioen, na 32 dienstjaren.



P. Dulfer, M. J. W. A. Schuurs, D. Bergen, W. Mol, M W B Kitzen'

R. ,. Bruren, B. Leegwater, L. A. Douma, aank, sch. gezel a w M L'

Delhaye, W.'J. Brandíagt, hoofd voeding C G. M. van Schuppen, sch'

kok C. i. L. v. d. Linde,-hoofd bediende L. A. v. Zunderen, bediende J'

A. H. Eykenboom, aank. kok T. M. Vloo;

s.s. Capisteria: 2e stm. G. Zoetendal;

s.s. Capulonix: 1e stm. W. Bosma, 2e stm. T. H. Tromp, ll stm G'- 
Vreu§dennit, 2e wtk. W. A. M. Bouma, wnd. 4e wtk C W van der

Vos,-5e wtk. L. l. Criens, radio-off. M. H. B. Roobol, sch-voorman J'

H. À. Etbers, sch. vakman l, B. Verburg, sch. vakman ll, G' v Kuilen-

burg, sch. gezel a.w. \N. l. Ziita, L. Huióman, C. Bovens, M H' Groot-

""iOÏ,' 
ó. Worseling, R. G.-Mambi, P. de Vries, A A v Klei,

aan(.sch.gezel a.w.-j. N. R. v. Do[S9T, J..Lakkerwa, hoofd bediend-e

L. Jà voi bediende H. C. Ooms, C-. Westbroek, bediende a d' J J P

Vaessen, jongen a.w. S. R. Ve'enema, W. Kuipers;

m.s. Cinulia: 3e stm. F. van der Meyden, 4e stm. R I S' M Timmerman'

wnd. 2e wtk. J. W- van der Plas, 4e wtk. A. P. van der Schagt' radio-
off. R. Grootes;

m.s. Crania: 2e wtk. N. C. van der Vecht, wnd. 4e wtk. O Wink' 5e wtk'
J. H. van Leuven, radio-off. J. J. van Weerden, hoofd voeding A Brug-

mans:

m.s. Dallia: 4 stm. S. .1. P. LYczak;

m.s. Daphne: 2e wtk. J. Visser;.sch. gezel a.w. F. L. Brocx, A Loor, C G'

óorJnle, aank sch.gezel a/w A.-ten Brinke, D. A. Emanuels hoofd

bediende E. J. Eradus, bediende A.R. Tanasale;

m.s. Diadema: 1e stm. H. Steenstra, 2e stm. F. de Vries, 4e wtk 6 OPP9-

laar, 5e wtk. C. A. P. Aertssen, ll.wtk. B. Maaskant, sch voorman A'
B. v. Essen, sch. vakman ll R. Croese, sch.gezel aw' l v SpaanConck'

C. Érys, i. f. V. Santbergen, L. Neelemàn- C. H. Roozendaai W'
ÀU"f r,'É A. Westhoff, aanÈ. sch.gezel a.w. J. R. Ecoma-Verstege. P

Èlat, aank.kok J. v. d. Horst, hoofd-bediende G. Braster, bediende F J'

J. Dekker;

m.s. Diloma: wnd.2e stm. R. F. M. Driessen,3e wtk. H. B Muyssotr:

m.s. Dione: gezagv. P. C. Hoek, 1e stm. L. A. Veer,2e wtk f W Gu-

kes, 3e wtÉ. J. klemann, 5e wtk. A. J. Wiersma, 5e wtk. P Mulder' ra-

dio-off. H. P. M. van Íoren, sch. vakman Il H. l. Wesker' P v d'

ioorn, sch. gezel. a.w. S. de Groot, J. M. Pierneef, l. Bles, B^ E Loba-

to, aànX. scË. gezel a.w. N. B. de .longh, hoofd voeding W C. Kapper;

m.s. Dosina: 2e stm. C. P. van Hoek, 5e wtk' L. Buizert, radio-off'
N. Eylers;

s.s. Kabylia:4e stm. P. J. van den Driest,3e wtk. A. B P Dill' 5e wtk'
F. A. Wiemans;

s.s. Kalydon: 2e stm. J. J. B Roest, ll.stm. R. H. M. Meiland, 4e wtk A'
E. A. van Velde, 5e wtk. J. Gijsbertsen;

s.s. Kara: le stm. D. M. Mos, wnd.2e wtk. A. Stoot,5e wtk A' J. Over-

heul, hoofd voeding W. F. Knoester;

s.s. Katelysia: wnd. 2e wtk. J. H. C. Viertelhauzen, 5e wtk P C A' Ver-
sluys, 5e wtk. F. Niehorster;

s.s. Kenia: 3e stm. J. Kerkhof, 2e wtk. C. P. de Waard;

s.s. Kermia: ll. stm. P. C. Koornstra, 4e wtk. R. A. M. Haffert, llwtk E'

A. Rumeser;

s.s. Khasiella: 2e stm. H- J. de Vries, 3e stm. B. W. Bakker, 2e w'tk' F'

G. Krijgsman, 3e wtk. E. Hendrikse, radio-off A. G. Plaisier;

s.s. Koratia:5e wtk. E. J. Kolet,5e wtk. H. A. H. van de Wal;

s.s. Korovina: 3e stm. D. J. Mittelmeyer, 4e stm. P. j M Regouin' 5e

wtk. F. Snel;

s.s. Krebsia: wnd. 2e wtk- J. P. Hendrikse;

s.s. Kryptos: gezagv. H. Unger, 4e stm. B. G. ten Cate, ll'stm. T Kr99k
+e íit. .t. ö. Spïi;xerman; 5e wtk. W. L. Verhage, 5e wtk G M. Kra-

mer;

s.s. Kylix: 4e stm. M. B. Kwakkelstein, hfd. wtk. B W. H Buitenrust Het

tema; wnd. 3e wtk. C. P. Plug;

s.s. Lovellia:1e stm. P. C. Rakké,3e stm M. de Bruyne, hfd wtk P J'

de Lange, 4e wtk. Ï. H. van Leeuwen, jongen a.w. L. G. Smit;

s.s. Macoma: sch. vakman I W. Cevaal, sch.gezel a w' J C Lemmens,

G. v. d. Bent, aank. sch. gezel a.w D. H. Garritsen, R. v. d Horst;

P1IRT
milEt
H[*TB

De hierbij aÍgebeelde veiligheidsaffiche is gemaakt naar

een ontwerp van 3e stuurman J. F. Casimiri' Ook al is de

wedstrijd, waarin deze stuurman met zijn inzending de 2e

prijs ad f Í00,- won, nu afgesloten, toch kan iedere
vlootemployé ook nu en in de toekomst blijven inzenden.

Voor elke inzending die hetz'rj in woorden (w'rj zorgen dan

voor de tekening) hetzij in beeld een onveilige situatie,
handeling of gebeudenis weergeeft, wordt f 50 uitge-
keerd wanneer de inzending in dit blad wordt geplaatst of

anderszins in de veiligheidsactie wordt gebruikt. De

,,plaat van de maand" heet deze nieuwe rubriek, met

andere woorden: elke maand f 50 voor een der inzenders.
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s.s. Metula: 2e stm. W. C. Moll, sch. gezel a.w. J. C. A. Feller, J.. Bonte;
s.s. Ondina: wnd. 2e stm. J. H. Schurink, wnd. 3e stm. M. i. van Loozen,

radio-off- F. K. van Westen;

s.s. Philidora: 5e wtk. A. Harkink;
s.s. Philine: gezagv. N. H., van der Heiden, wnd. 3e stm. A. J. van Spron-

sen, hfd. wtk. K. L. Schuring, wnd. 3e wtk. A. G. M. van de Pijpe-
kamp, 5e wtk. C. P. den Heijer, capataz A. Lopez Fernandez, man.
esp. J. Crespo Fontenla, 2o man. l. Fabeiro Hermo, mar. int. G. Acosta
Blanco, V. Comesafia Fernandez, S. Domiguez Castro, M. Fajo Misa,
J. M. Grandal Grandal, S. Portela Dominguez, M. L. Rodriguez Vieitez,
J. Vidal Pereira, S. Villanueva Aquino, 2o mar. int. R. Toucedo Miguez,
J. R. Vidal Rodriguez, coc. S. Martinez Gomez, cam. J. Rajo Costas, J.
L. Flodriguez de Saa, J. Santome Canedo, cam. trip. C. Perez Couna-
go, hoofd voeding L. T. R. Ernst;

s.s, Philippia: 1e stm. A. Visser, hfd. wtk. J. F. van den Bogaard,3e wtk.
J. D. Compiet, 5e wtk. H. Deurloo, 5e wtk. L. l. Keus, radio-off. R.
Koster, sch. voorman J. M. Wigleven, sch. vakman I J. M. H. Siepers,
sch. vakman ll G. Jonkman, sch.gezel a.w. J. Bovenkerk, H. De Vries,
A. v. Sloten, D. Rovers, G. J. H. Muilenburg, J. E. Groot-Bleumlnk, G.
A. Bleiksloot, P. Borst, aank. sch. gezel a.w. E. J. P. Evers,. F. D. P.
Croes, H. A. M. Hamers., hoofd voeding H- W. J. v. Haarst, sch. kok
G. J. C. de Deugd, hoofd bediende G. J. Vrielenk, bediende C. J. de
Graaf, P. J. Gijse, bediende a.d. M. Bomhof;

s.s. Sepia: gezagv. G. P. Paulussen, 1e stm., A. P. J. Ham, 3e wtk. H. C.
den Ouden, radio-off. H. W. Snip;

s.s. Vasum: gezagv. G. F. de Boer, 1e stm. J. S. de Jong,3e wtk. D. van
Dongen. 5e wtk. B. K. Frans;

s.s. Vitrea: 3e wtk. C. G. van der Zwet;
s.s. Vivipàra: gezagv. P. G. C. M. Passieux, wnd. 4e wtk. R. Zwaal;

s,s. ZaÍra: le stm. W. O. Kooi,4e wtk. E. L. F. Nijhuis,5e wtk. P. Ver-
sluis;

s.s. Zaria: wnd. 3e stm. F. W. Roëll, hfd. wtk. J. L. 't Mannetje, wnd. 3e
wtk. J. ï. Clements, 5e wtk. F. J. M. Jorna, 5e wtk. A. Nonnekes.

Uit dienst getreden:
3e stl.: J. E. Tebbe, F. Koster, J. C. A. C. M. Smits;
3e wtk.: C. Swartjes;
4e wtk.: J. Vijfuinkel;
5e wtk.: P. J. Doest, T. J. W. A Ploegmakers;
ll. wtk.: M. F. Quaedvlieg;
sch. vakman ll: J- W. v. Muyen;
hoofd voeding: J. J. ,A. Huyben, J. Poot.

Over in tijdelijke dienst van The Shell Company oÍ Qatar Ltd.:
4e wtk.: T. Mellegers;

Tijdelijke tewerkstelling Shell Tankers B.V.:
1e stm.: J. de Jager jr.;
hfd. wtk.: D. Gooris.

Aangesteld als:
2e stm.: D. M. Alderlieste, P. T. M. de Jonge, A. j. Verheul, H. W. van

Baalen;
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Bruiclspaar van de rnaand
Bijna was het huwelijk van scheepsvakman ll E. G. Bakker met
mej. ,4,. Hamilton op 29 december 1972 in het honderd gelopen.
Waar bleven de trouwauto's nu toch? Een telefoontje leerde, dat
de bestelling niet was doorgegeven. Gelukkig viel het alsnog te,
regelen en, weliswaar wat later dan de bedoeling was geweest,
arriveerden de auto's om het a.s. bruidspaar naar het stadhuis te
Rotterdam te rijden, alwaar zi1 in de echt werden verb.onden.

3e stm.: M. de Bruyne, P. W. Kamperman, E. J. Frölich, G. J. C. van Ee-
ten, H- R. R. van de Riet;

4e_stm.: P. J. Urban, M. B. Kwakkelstein, L. A. C. M. van der Bruggen,
B. G. ten Cate, P. J. M. Regouin, L. H. Stevens;

2e wtk.: J. Homminga;
3e wtk.: j. D. Compiet, P. A. Post, R. F. M. ten Hoonte, H. Wesselman;
4e wtk.: P. G. tvenema;
5e wtk. : F. J. M. Jorna, L. Buizert, W_ L. Verhage, G. M. Kramer, H.

Deurloo, H. A. H. van de Wal, E. J. Kolet, A. i. Overheul, J. H. van
Leuven, J. H. van der Sluys, M. P. M. Boonen, C. L. Flipse, A. Har-
kink, P. C. A. Versluys.

il utaties walpersoneel
Periode 16.12.72 t.m. í5.Í.73

ln dienst
1.1: J. van de Merwe - sectie DFF/1 (ex S.I.P.M.)

Uit dienst
1.1: P. G. Schol - DFF/3

Gehuwd
í8.12: Mej. A. M. Nab - sectie DFF/4 met de heer J. Schenk
20.12: l. J. Maljers - sectie DFF/1 met mej. H. de Wit

Overgeplaatst
18.12: T. M. l. de Koning van DFM/4 naar DFM/23
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