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man bij S t o o m v a a r t M a a t s c h a p p i j Z e e l a n d ; de heer J . 
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GESCHENK VAN DE NEDERLANDSE KOOPVAARDIJ VOOR HAAR PETEKIND, PRINS MAURITS 

v i g n e t v a n de N e d e r l a n d s e K o o p v a a r d i j 

Het geschenk bestond uit een in wit perkament gebonden journaal, ontworpen door Pam 
Rueter te Amsterdam en door hem versierd met tekeningen van schepen uit alle eeuwen; ook 
de gekall igrafeerde tekst is door hem uitgevoerd. 
Op 12 september j l . werd het geschenk aangeboden op het Paleis ,,Het Loo" door een delega
tie van werkgevers en werknemers uit de Koopvaardij , bestaande uit de heren 
mr. H. L. de Vries, Voorzitter van de Raad van Bestuur voor de Zeevaart ; 
W. A. Schreuder, Ondervoorzitter van de Kon. Ned. Reedersvereeniging en Directeur der N V . 
Hollandsche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam; 
I. A. van den Broek l-lumphrey, Plv. Voorzitter van de Vereniging van Koopvaardijkapiteins 
Grote Vaart ; 
W. Ch. van Zuyien. Voorzitter van de Federatie van Werknemersorganisaties in de Zeevaart . 
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TWEEDE 
HELFT 

„MELANIA" 
TE 
WATER 
Vier maanden na de achterste helft werd 
op 24 augustus j l . de voorste helft van hei: 
s .s . „Melan ia" op de werf van de Neder
landsche Dok en Scheepsbouw Maat
schappij (v.o.f.) te Amsterdam tewaterge-
laten. 
De toekomstige doopmoeder van de 
„Melania" , mevrouw J. M. Keyzer-Loeb 
woonde, tezamen met haar echtgenoot, 
Zijne Excellentie M. J . Keyzer , Staats
secretar is van het Ministerie van Verkeer 
en Waterstaat, de tewaterlating bij. 
Van de zijde van Shell Tankers N.V. was 
adjunct-Directeur G . den Bakker aan
wezig. 
De beide , ,Melania"-helften worden thans 
aaneengelast; op het lasprocédé hopen 
wij in het volgend nummer van dit blad 
terug te komen. 

GUM LAUDE 
Evenals in voorgaande jaren werd ook 
dit jaar nagegaan welke van onze leer
lingen die het eindexamen van de zee

vaartschool met goed gevolg aflegden, 
de beste studieresultaten hebben gele
verd. 

V.l.n.r.: de heren I. A. M. Sneek, stuurmansleerling, L. 
J. R. Cupido, chef DFP/3. 

F. van den Belt. adjunct-Directeur, en 

Voor de stuurlieden bleek hiervoor in 
aanmerking te komen de heer 
J . A. M. Sneek. 
Stuurmansleerling Sneek was leerling aan 
de Kweekschool voor de Zeevaart te 
Amsterdam en genoot de tweejarige op
leiding voor het BS-getuigschrift. 
Hij werd op 2 augustus j l . op ons kan
toor ontvangen door de heer L. F. van den 
Belt, adjunct-Directeur van onze Maat
schappij, die hem het boek , ,Wereldge-
cchiedenis der Zeevaart" als beloning 
aanbood. 
Bij de werktuigkundigen bleek de heer 
F. M. Janssen in aanmerking te komen om 
als ,,beste leerl ing" gekwalificeerd te 
worden. Leerling-werktuigkundige Jans
sen heeft de tweejarige BM-cursus aan 
de ,,De Ruyterschool" te Vlissingen ge
volgd. 
De heer Janssen is echter reeds op 16 
juli j l . tewerkgesteld op het s.s. , ,Kaly-
don", zodat hij nog niet in de gelegen
heid was om zijn beloning in ontvangst te 
nemen. 
Gaarne maken wij van deze gelegenheid 
gebruik om beide heren geluk te wensen 
met het door hen behaalde succes . 
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DE ECONOMIE VAN 
HET VERVOER VAN RUWE OLIE 
MET ZEER GROTE TANKERS 

Onlangs heeft de heer F. S. Mac Fadzean, een der directeuren van de Konini^lijl<e/Shell 
Groep, een lezing gehouden op de Universiteit van Strathclyde (bij Glasgow) onder de 
titel ,,the economics of large tankers". 
Gezien het feit dat dit onderwerp in het brandpunt van de belangstelling staat, hebben wij 
besloten deze lezing in ons blad in vertaling te publiceren. 
In verband met de lengte van de tekst zal de Nederlandse versie in twee afleveringen 
verschijnen, waarvan de eerste hieronder volgt. 

Behalve in de Verenigde Staten, wordt 
ruwe olie gewoonlijk aangetroffen in ge
bieden die ver verwijderd liggen van de 
voornaamste verbruikscentra en het ver
voer per tanker maakt dan ook een be
langrijk deel uit van de afleveringskosten. 
Toch is in de laatste 20/30 jaar de rol die 
het vervoer per tanker speelt bij het ver
voerspatroon van olie over de gehele 
wereld aanzienlijk gewijzigd. Vóór de 
oorlog werd ruwe olie geraffineerd nabij 
het gebied waar zij gevonden werd en de 
beschikbare tankertonnage werd voorna
melijk gebruikt om de geraffineerde olie-
produkten te brengen van de grote ex
portraffinaderijen, zoals te Abadan, Cura-
gao en Aruba, naar de verbruikslanden. 
Na de oorlog echter werd — uit veil ig
heidsoverwegingen, ter wille van de be
talingsbalans en om andere redenen — de 
raffinagecapaciteit in de olieverbruikende 
landen (vooral in Europa) aanzienlijk uit
gebreid, zodat het vervoer per tanker 
nauwer betrokken raakte bij het vervoer 
van ruwe olie in plaats van geraffineerde 
produkten. 
Bovendien zijn de te vervoeren hoeveel
heden enorm toegenomen. Tegen 1965 
werd per jaar ongeveer 330 miljoen ton 
olie per schip naar West-Europa gebracht 
— 7x zoveel als 15 jaar daarvoor. Men 
schat dat tegen 1970 de per tanker in 
West-Europa aangevoerde olie ongeveer 
500 miljoen ton per jaar zal bedragen, of
wel ongeveer 1,4 miljoen ton per dag. 
In andere delen van de wereld, behalve 
de Verenigde Staten, is de gemiddelde 
toename procentueel ongeveer hetzelfde, 
ofschoon er landen zijn — zoals Japan — 
waar de expansie in een veel sneller 
tempo plaatsvindt dan elders. 
Nu de nadruk bij het vervoer kwam te 
vallen op ruwe olie in plaats van geraf
fineerde produkten kon de tanker ook 
eenvoudiger worden opgezet, daar de 
aard van de lading nu meer homogeen 
was geworden. Dit, alsmede de enorme 
toename van de hoeveelheden en ver
schil lende andere factoren waarover ik 
dadelijk nog zal spreken, maakten de weg 

vrij voor het groter worden van tankers, 
van de 16.500 tons T2-tanker — waarvan 
er meer dan 500 werden gebouwd tijdens 
de 2e Wereldoorlog — tot de grote sche
pen van tegenwoordig. De eerste tanker 
van de Shel l die speciaal was ontworpen 
voor het vervoer van ruwe olie werd in 
1955 in dienst genomen en mat 32.000 
ton deadweight. De eerste jaren daar
na namen de afmetingen wel gestadig 
toe, maar nog niet spectaculair . In de 
afgelopen paar jaar echter zijn wij zeer 
snel overgestapt van 70.000 naar 110.000 
ton deadweight en nog groter, tot de 
210.000 tonners, waarvan er reeds enige 
in onze dienst zijn; tegen het einde van 
1970 zullen 29 van deze reuzen aan onze 
vloot zijn toegevoegd. 
In 1957 was het percentage schepen van 
de Shell-vloot groter dan 45.000 ton 
deadweight te verwaarlozen; tegen 1970 
maken schepen groter dan 45.000 ton 
deadweight 80 % van de vloot uit, terwijl 

ongeveer 35 % van het totaal zal worden 
gevormd door schepen groter dan 100.000 
ton deadweight, voornamelijk door sche
pen van de 210.000 tons-klasse. 

Waarom, zo zou u zich kunnen afvragen, 
heeft de Shel l voor haar nieuwbouwpro-
gramma tankers van circa 210.000 ton ge
kozen en niet van 150.000 of 350.000 ton? 
Er zijn verschil lende factoren, die ons er
toe brachten juist deze tonnage te kie
zen. In de eerste plaats hebben wij reke
ning te houden met de kostencurve per 
ton olie vervoerd met schepen van ver
schillende tonnage. In het hierbij afge
drukte diagram is de kostencurve weer
gegeven voor een reis van Mena al Ah-
madi (Kuwait) naar Europoort (Rotter
dam). De grafiek is in drieën gedeeld. 
Het eerste deel geeft de kortste route 
aan, dat wil zeggen via Suez geladen en 
via Suez in ballast. De plannen voor de 
naaste toekomst van de Suez-Kanaal-
autoriteiten waren om de diepte van het 
kanaal zodanig te verbeteren dat schepen 
met een diepgang van 41 voet erdoor 
konden varen; het grootste schip dat dan 
in geladen toestand van het kanaal ge
bruik kon maken zou 70.000 ton dead
weight zijn. Het tweede deel van de gra
fiek geeft de kosten weer voor een tanker 
die op zijn uitreis in ballast door het ka-
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Terwijl de onder Franse vlag varende 200.000 
tons Shell-tanl<er ,,Magdala" in Hamburg dolste, 
legde een anonieme fotograaf deze originele 
doorkijk vanaf het schip op de gevoelige plaat 
vast. 

naai vaart en op de thuisreis, beladen, 
de route rond de Kaap neemt. De beper
kende factor hier is de afmeting van het 
schip dat in ballast nog door het kanaal 
kan. Er is nog enige twijfel omtrent dit 
punt, maar onze schattingen duidden er
op dat onze 210.000 tonners ongeveer de 
maximale lengte (1075 voet) en breedte 
(155 voet) zouden hebben die nog zou
den worden toegestaan. In het derde 
deel van de grafiek zijn de vrachtkosten 
drukkende op grotere schepen geprojec
teerd, schepen die noodzakelijkerwijze 
zowel op de uit- als de thuisreis rond de 
Kaap moeten varen. De opwaartse knik 
bij 230.000 ton wordt veroorzaakt door
dat ongeveer bij deze tonnage twee 
schroeven nodig zijn voor de voortstu
wing van het schip. Bij schepen boven 
300.000 ton moeten wij wat gissen, want 
ofschoon er al dikwijls gesproken wordt 
over schepen van 500.000 ton en nog 
groter, is gebleken dat scheepsbouwers 
nogal schuw zijn om vaste prijzen te no
teren voor schepen van deze afmeting. 
Waar ik de speciale aandacht op zou wil
len vestigen bij dit diagram is de bocht 
in de kostencurve. De kosten per ver
voerde ton bij een 20.000 tons schip zijn 
65 shilling en deze dalen naar 25 shilling 
bij een 100.000 tonner, een besparing 
van 40 shilling per ton. De kosten-daling 
wanneer wij een 100.000 tonner en een 
210.000 tonner vergelijken is s lechts on
geveer 6 shilling per ton en bij nog gro
tere afmetingen wordt de lijn nog horizon
taler. Maar bij deze kostencurve moeten 
nog andei-e beperkingen worden betrok
ken. Ik heb al gewezen op de beperking 
wat betreft de afmeting ten gevolge van 
het Suez-Kanaal . Maar er zijn ook beper
kingen die ons worden opgelegd op de 
voornaamste vaar-routes. Een volbeladen 
schip van 210.000 ton heeft een diep
gang van 62 voet. Bij nog grotere diepte 
zou het waarschijnli jk moeilijk worden om 
door de Straat van Malakka te varen en 
door het Zuidelijk deel van de Noordzee 
en de toegangswegen tot Europoort. Er 
waren ook nog plannen op langere ter
mijn van de Suez-Kanaal-autoriteiten. 
Vóór de oorlog tussen de Arabische lan
den en Israël hadden de Suez-Kanaal-
autoriteiten plannen (tussen haakjes, te
gen de algemene verwachting in, is het 
kanaal sedert de nationalisering op effi
ciënte wijze beheerd) om de waterweg 
zodanig uit te diepen dat schepen met 
een diepgang van 62 voet er gebruik van 
konden maken. Wij zullen nu evenwel 
moeten afwachten wat de toekomst in dit 
opzicht zal brengen. Het verl ies aan in-

komsten voor de Verenigde Arabische 
Republiek sedert de sluiting van het ka
naal is zwaar — de inkomsten waren 75 
miljoen pond sterling per jaar — en de 
verleiding om een deel hiervan weer te
rug te verdienen zal groot zijn, maar inge
val de kanaalrechten verhoogd zouden 
worden, zou het twijfelachtig zijn of zelfs 
schepen die in ballast door het kanaal 
terug kunnen varen, er nog gebruik van 
zouden maken. Laten wij nu nog eens kij
ken naar het diagram en met name waar 
de kostencurven van de 210.000 tonners 
elkaar overlappen; u zult dan zien dat het 
verschi l in kosten voor schepen die in 
ballast door het kanaal gaan en voor 
schepen die zowel op de uit- als thuis
reis om de Kaap gaan zodanig is, dat een 
betrekkelijk kleine verhoging van de ka
naalrechten de schaal reeds doet uitslaan 
ten gunste van het varen om de Kaap van 
deze grotere schepen. 

Een ander punt dat bij de onderhavige 
kwestie een rol speelt is de mogelijkheid 
van het dokken van de schepen; de af
metingen van de 210.000 tonners zijn dus
danig dat zij, alleen al in Europa, gebruik 
kunnen maken van 7 droogdokken. Sche
pen die aanmerkelijk groter zijn zouden 
in dit opzicht veel meer beperking onder
vinden. 

Toch is een van de belangrijkste factoren 
bij het vaststellen van de tonnage van 
een schip de capaciteit in de laad- en 
loshavens die dergelijke grote schepen 
zouden moeten aanlopen en weer is de 
diepgang het kritieke punt. Ten tijde van 
het plaatsen van de orders voor de grote 
schepen kon geen enkele van de losha
vens waar onze ruwe olie heen gebracht 
werd, schepen met een diepgang van 62 
voet ontvangen. Een onderzoek van de 
plannen voor de toekomst van de ver-
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AT-

DERTIG 
JAAR 
IN 
DIENST 

C. PLOMP 
sect ie D F / 2 

per 2 2 . 7 

MEDEDELING VAN DE DIRECTIE 
De heer C. Plomp (DF/2) is gedurende de maand september 1968 gedeta
cheerd bij het Shell Benelux Computing Centre te 's-Gravenhage wegens 
het uitvoeren van een speciale opdracht. 
Met ingang van 1 oktober a.s. zal de heer Plomp overgaan in dienst van Shell 
Nederland Verkoopmaatschappij N.V., alwaar hij de functie van Chef Orga
nisatie zal gaan bekleden. 
In verband hiermede is de sectie DF/2 met ingang van 1 september jl. opge
heven. 

schil lende havenautoriteiten bracht aan 
het licht, dat alle schepen met een diep
gang groter dan 62 voet in ernstige mate 
beperking zouden ondervinden wat be
treft het aantal havens dat hiervoor ge
schikt gemaakt kon worden. 
Nu besloten was dat — vanwege het 
vorengenoemde — een schip van onge
veer 210.000 ton waarschijnli jk de juiste 
keuze zou zijn, was er het probleem of 
zulke schepen op economische wijze zou
den kunnen worden ingezet en, zo ja , 
hoeveel ervan. 
Onze voornaamste raffinaderijen en de 
faciliteiten die te onzer beschikking ston
den, waren op dat moment ingesteld op 
een tanker van 70.000 ton en het voor
naamste probleem waarvoor wij ons toen 
gesteld zagen, was de vraag of de bespa
ring op vrachtkosten tussen een 70.000 
tonner en een 210.000 tonner voldoende 
zou zijn om de extra kapitaalsuitgaven die 
gedaan zouden moeten worden om de 
bijkomende faciliteiten benodigd voor de 
grotere schepen te verkri jgen, te recht
vaardigen. In de eerste plaats zijn er 
de kosten verbonden aan al het werk, 
voornamelijk het uitdiepen, dat wij öf zelf 
moesten ondernemen óf dat door haven
autoriteiten moest worden verricht om dan 
uiteindelijk weer te worden terugverdiend 
uit de rechten te heffen op die schepen 
die van de verbeterde faciliteiten gebruik 
zouden maken; in bepaalde gevallen zou 
alleen al deze factor een belemmering 
kunnen vormen. 

De overwegingen die leiden tot de keu
ze van een bepaald terrein voor een raffi
naderij zijn van gecompliceerde aard, 
maar een van de belangrijkste is de lig
ging ervan ten opzichte van de markt 
waarvoor zij is ontworpen. Het is duide
lijk dat maritieme factoren ook een rol 
spelen bij de keuze in het algemeen; 
maar bij de in de eerste jaren na de oor
log zo snel gebouwde raffinaderijen, toen 
in ieder geval de afmeting van een tanker 
nog maar klein was , speelden die facto
ren waarli jk geen grote rol. Om een voor
beeld te noemen, wanneer wij met onze 
huidige maritieme maatstaven onze raffi
naderij in Stanlow in noordwest Engeland 
meten, dan is het duidelijk dat deze slecht 
gelegen is, aan het einde van een water

weg vol restricties, het Manchester Ship-
ping Canal . Anderzijds ligt deze raffina
derij strategisch juist ten opzichte van de 
industriële gebieden in het Noordwesten 
en in de Midlands, die het achterland voor 
deze raffinaderij vormen. Naarmate de tijd 
verstreek moesten wij uiteraard aandacht 
gaan besteden aan het probleem hoe wij 
de grotere schepen die nu in dienst kwa
men, konden inzetten om ook aan het 
toeleveringsprobleem voor de raffinaderij 
te Stanlow te blijven voldoen. Het resul
taat was de bouw, gezamenlijk met de 
Mersey Docks and Harbour Board, van 
een spiksplinternieuwe eindhaven in de 
Mersey bij Tranmere, vanwaar de ruwe 
olie per pijpleiding naar Stanlow wordt 
verpompt. 
Door een zelfde gedragslijn te volgen 
wordt thans de raffinaderij te Heysham 
(waar de afmetingen van de schepen die 
konden worden gebruikt wel zeer beperkt 
waren) niet meer van ruwe olie voorzien 
door aanlopende tankers ; in plaats daar
van is de raffinaderij nu aangesloten op 
het pijpleidingnet dat begint bij Tranmere, 
met als gevolg dat een aanzienlijke 
besparing wordt verkregen op de kosten 
die drukken op de ruwe-olievoorziening 
van deze raffinaderij. 

Een ander uiterste is de ontwikkeling van 
het nieuwe Europoortcomplex nabij Rot
terdam. Andere havenautoriteiten maken 
faciliteiten voor zeer grote schepen, maar 
Europoort is waarschijnli jk het beste 
voorbeeld om aan te tonen wat vooruit
zien en plannen maken voor de tijd van 
de grote tanker vermag. De toegang naar 
Europoort is voortdurend verbeterd en 
zal tegen 1969 voldoende zijn uitgediept 
voor een volbeladen 210.000 tonner; over 
enkele jaren zal hier meer dan 100 mil
joen ton per jaar aan geïmporteerde ruwe 
olie worden gelost. Behalve in Europoort 
worden ook vorderingen gemaakt in Le 
Havre, Gotenburg en Fos (bij Marseil le) , 
dat het beginpunt is van de Zuid-Europese 
pijpleiding, zodat tegen 1970 in deze 4 
havens, die van vitaal belang zijn voor 
ons voorzieningsprogramma voor Europa, 
tankers van 210.000 ton op volle diepgang 
kunnen binnenlopen. Om het volle profijt 
te trekken van de besparing mogelijk 
door gebruik te maken van grote tankers 

zijn dit ongetwijfeld de meest geschikte 
havens. Het is natuurlijk niet altijd moge
lijk om de volle besparing eruit te halen. 

De volgende stap was het vaststellen van 
het aantal secundaire havens en van de 
kosten verbonden aan het ontwikkelen 
hiervan tot havens voor 210.000 tonners, 
wel iswaar niet op volle diepgang maar na 
een deel van hun lading gelost te hebben 
in een van de primaire havens. In deze 
gevallen zijn er geografische of logis-
tische beperkingen, met als gevolg dat 
er een grens is aan de mate van verbe
tering, óf de omvang van de investeringen 
om ze tot primaire havens te ontwikkelen 
vormt de hinderpaal. In het Verenigd Ko
ninkrijk liggen de voornaamste raffinage-
belangen van de Shel l in Stanlow, Thames-
haven en de nieuwe raffinaderij in Tees-
port. Geen van deze eindhavens leent 
zich ertoe om tot de eerste aanloop
haven van een 210.000 tonner te worden 
ontwikkeld. Maar alle zullen worden op
genomen in een groot toeleveringspro
gramma waarin grote crude carriers de 
belangrijkste rol spelen, door: 

a. ze als secundaire aanloophaven te ge
bruiken voor die schepen die reeds 
een deel van hun lading in Europoort 
of Le Havre hebben gelost; 

b. de grote schepen gedeeltelijk te los
sen op zee en dan als , , l ichter" te ge
bruiken de grootste tanker die de se
cundaire haven nog kan aanlopen; 

c. door een heen-en-weer-dienst te on
derhouden tussen de secundaire ha
ven en een van de primaire havens. 

De methode die gevolgd wordt, zal niet 
altijd dezelfde zijn; de besl issende factor 
is welke van de mogelijkheden op een 
bepaald moment met een minimum aan 
kosten gepaard gaat. 
Het maken van ligplaatsen voor deze 
grote schepen is kostbaar. Zel fs bij zeer 
lage snelheid is de massa dusdanig dat 
de steigers behoorlijk zwaar moeten zijn 
om de stoot te kunnen opvangen. Boven
dien worden waterdieptes voldoende 
voor een schip met een diepgang van 62 
voet dikwijls alleen gevonden op aanzien
lijke afstand uit de kust, waar het bouwen 
van een steiger zeer veel kosten met 
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zich zou brengen. A ls goedkoper alter
natief werd een éénpuntsboeimering tot 
ontwikkeling gebracht, die via een onder
water-pijpleiding met de wal is verbon
den. De tanker wordt alleen met de boeg 
gemeerd en kan dan vrijuit zwaaien op de 
op dat moment heersende wind en zee
gang. Op deze manier wordt de weer
stand die een tanker biedt en dus ook de 
kracht die door het schip op de mering 
wordt uitgeoefend aanzienlijk verlaagd 
vergeleken met elke andere methode om 
een schip in een bepaalde positie te hou
den. Het gebruik van deze éénpuntsboei
mering maakt het mogelijk dat tankers 
hun lading laden of lossen in aan weer 
en wind blootgestelde en ver uit de kust 
gelegen plaatsen in die delen van de 
wereld waar het onmogelijk zou zijn of te 
duur om op andere wijze ontvangst-facili
teiten te verkri jgen. 

Behalve de haven- en ligplaatskosten zijn 
er de kosten voor de extra opslagcapa
citeit aan de wal , in de laad- en loshavens. 
De kosten om deze grote schepen te ex
ploiteren liggen in de orde van 1 % mil
joen pond per jaar en het is om deze 
reden, alsmede om maximaal gebruik te 
maken van de faciliteiten, dat wij ernaar 
streven de schepen binnen de 24 uur af te 
handelen. Hiervoor is het nodig, dat in de 
haven vanwaar de olie wordt uitgevoerd, 
een opslagcapaciteit is die het mogelijk 
maakt het schip met maximale snelheid 
met ruwe olie te laden; in de haven waar 
de ruwe olie wordt ontvangen moet er 

voldoende opslagcapaciteit zijn om tel
kens wanneer een schip van 210.000 ton 
begint met lossen, de olie in nog niet ge
heel gevulde of in lege tanks te pompen. 
Of het economisch is om deze tankop
slagcapaciteit te bouwen hangt voorna
melijk af van de doorzet van de betrok
ken installatie. Heeft een raffinaderij bij
voorbeeld een doorzet van 5.000 ton per 
dag dan zal elke lading uit één tanker 
voldoende zijn voor 42 dagen, zodat een 
betrekkelijk grote kapitaalsuitgave per ton 
doorzet in tankopslagcapaciteit en ruwe-
olievoorraad gestoken zou moeten wor
den. Een ander uiterste is Europoort 
waar, door de grote raffinaderij met daar
naast een ruwe-olie-pijpleidingnet naar 
Duitsland, 210.000 ton niet meer betekent 
dan wat in 3 a 4 dagen nodig is. Aange
zien dit nog ruim beneden het minimum is 
om op soepele wijze de raffinaderijen te 
exploiteren zijn er geen grote extra kapi
taalsuitgaven nodig voor opslagcapaciteit 
of olievoorraad wanneer gebruik wordt 
gemaakt van grotere tankers. Tussen de
ze twee uitersten zijn allerlei gradaties. 
Het verkrijgen van de bezuiniging gebo
den door schepen van een bepaald ton
nage impliceert derhalve het in evenwicht 
brengen van de besparing op vervoers
kosten met de grotere schepen en de uit
gave voor de aanleg en verdere exploita
tie van de faciliteiten aan de wal om 
dergelijke schepen te ontvangen. Elk ge
val moet op zijn merites worden beoor
deeld. 

(wordt vervolgd) 

WAAR DE NIEUWE OLIE VANDAAN KOMT 
De Groepsmaatschappijen verwachten dat zij over vijf jaar een 
gemiddelde dagproduktie van 572 miljoen barrels zullen hebben, 
aldus de heer M. E. Spaght, een der Directeuren van de 
Koninkli jke/Shell Groep, in zijn rede die hij onlangs voor de 
,,Financial Analysts Federation" in de V . S . heeft gehouden. 
Dit is ongeveer V/2 miljoen barrels meer dan de dagproduktie 
in 1967. 
Deze grote nieuwe hoeveelheden komen vermoedelijk in de 
eerste plaats uit Oman, dat dit jaar een gemiddelde dagpro
duktie heeft van 230.000 barrels , welke nog verder zal toenemen 
tot 300.000 barrels. 
Tegen het einde van 1969 zullen de ontwikkelingen in het mid
den-westen van Nigeria tot gevolg hebben, dat daar nog 
150.000 barrels bij komen. 
, ,Tegen die t i jd," zo gaf de heer Spaght te kennen, ,,hopen wij 
natuurlijk, dat de uitvoer uit het oostelijk deel van het conces
siegebied van Shel l -BP zal zijn hervat." 
Verder zal de voornaamste toeneming in de olieproduktie 
buiten Noord-Amerika komen uit het Midden-Oosten, waar de 
Groep in combinatie met anderen werkzaam is. 
De hoeveelheid in Noord-Amerika geproduceerde olie zal ge
stadig toenemen, en, zo voegde de heer Spaght er aan toe, 
,,aangenomen kan worden dat tegen 1973 olie, die thans nog 
niet gevonden is, tot de totale produktie zal bijdragen." 

Ondanks sanering en vereenvoudiging van 
werkzaamlieden, blijft de stroom brieven, 
documenten, memo's, rici^tlijnen en voor-
scliriften doorgaan, met als resultaat een 
onafzienbare berg papier, die nog steeds 
groeit in en op de bureaus van collega's 
waar ook ter wereld. Toch is daarvoor een 
oplossing, doch die is wel zeer ingrijpend, 
zo dachten we tot voor kort. . . 

!\Aaar wie ooit heeft durven beweren dat 
men in ons Shell-Gebouw terugschrikt voor 
ingrijpende maatregelen, moge ik kortheids
halve verwijzen naar de door onze medebe
woner van ons kantoor uitgegeven ,,Gids 
voor het Shell-Gebouw, Hofplein, Rotter
dam", waarin nu eindelijk de oplossing bij 
uitstek wordt gegeven om een halt toe te 
roepen aan de papiermassa waar wij ons 
dagelijks doorheen trachten te worstelen. Er 
is echter een voorwaarde aan verbonden: 
het moeten vertrouwelijke stukken zijn. Nu 
is dat geen bezwaar, veel van onze stukken 
gaan reeds onder dit predikaat de afde
lingen rond en het zal de status van de 
schrijvers van toekomstige stukken slechts 
verhogen indien zij voortaan als leidraad 
aanhouden dat alle stukken het hoofd 
,,vertrouweliJk" moeten dragen. 

Degenen die niet in het bezit zijn gesteld 
van de nog onvolprezen gids voor de 
bewoners „aan het Hofplein" zullen zich 
verwonderd afvragen welk decreet dan wel 
zoveel hoop heeft gewekt bij de noeste 
werkers, die soms moedeloos het hoofd 
buigen bij het zien van de hoeveelheid 
papier. Welnu, het is de tekst onder het 
hoofd ,,Beveiliging" die ons aller harten 
sneller heeft doen kloppen, nl.: „Voor het 
verlaten van het kantoor en tijdens de mid
dagpauze dienen alle documenten te worden 
opgeborgen en bureaus en kasten te wor
den afgesloten. Vertrouwelijke stukken 
dienen te worden versnipperd of in een van 
de papiervernietigingsmachines te worden 
vernietigd." 

Ik moet zeggen, het is een idee dat menig 
employé zuchtend — maar dan in ver
trouwde kring — heeft geopperd, maar het 
heeft velen ten zeerste verheugd dat Shell 
Nederland de moed heeft gehad dit nu 
officieel voor alle bewoners van het Shell-
Gebouw in te voeren. En nu maar hopen dat 
iedereen ons voortaan slechts vertrouwe
lijke stukken toezendt! 

Wouw 
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s.s . ..Curaqao' 

Tot transport over water is, naar mag worden aangenomen, in 
liet verre verleden slechts toevlucht genomen in die gevallen 
waar transport over land niet mogelijk was ; water is nu een
maal niet het natuurlijke element van de mens. Het begon ver
moedelijk met een drijvende boomstam, waarop hij, schrijl ings 
gezeten, zich naar de overkant van de rivier liet drijven en 
waaraan hij richting gaf door met zijn handen, of met zijn knots 
in het water te slaan. Later werden voor dergelijke en grotere 
escapades , om het vaartuig grotere stabiliteit en de opvaren
den ruimere bewegingsvrijheid te geven, enkele boomstammen 
tot een vlot samengebonden. Naarmate het ter beschikking 
staande gereedschap dat mogelijk maakte, werd de boom uit
gehold; aldus werd betere bestuurbaarheid verkregen. In ande
re gebieden maakte men gebruik van biezen, die men tot bun
dels samenbond en waaraan men met behulp van klei of leem 
de vorm van een boot gaf. Aan het vergankeli jke materiaal van 
deze constructies moet het worden toegeschreven dat over
blijfselen van deze uit biezen vervaardigde bootjes bij opgra
vingen niet te voorschijn zijn gekomen. Afbeeldingen ervan zijn 
echter wel herhaaldelijk aangetroffen in uit de oudheid dateren
de wandschilderingen. In weer andere streken waar hout noch 
biezen in voldoende mate aanwezig waren, bediende men zich 
van dierenhuiden, die men over een raamwerk spande. 
Een belangrijke fase trad in, toen men de zijkanten van de door 
uitholling van een boomstam ontstane kano ging verbreden of 
verhogen door gebruikmaking van beplanking. Voor de uit een 
boomstam gemaakte kano vormde namelijk de doorsnede van 
de stam de maximum breedte van het vaartuig, hoewel geble
ken is, dat men in Afr ika de kunst reeds verstond om de breed
te te vergroten door tijdens de bouw de holte met nat zand te 
vullen, door het gewicht waarvan de zijden uiteengedrukt wer
den. Een nog belangrijker fase werd bereikt toen men niet meer 
uitging van de uitgeholde boomstam, maar de boot van planken 
opbouwde. Zo bleek uit een vondst van overblijfselen van een 
vermoedelijk in het IJzeren Tijdperk gebouwde boot, dat de 
bodem, oorspronkelijk steeds bestaande uit een uitgeholde 
stam, vervangen was door van groef en messing voorziene 
planken, die ter versteviging van het onderlinge verband met 
tenen tegen elkander gesjord waren. Aan de beplanking aan de 
zijden, eveneens van groef en messing voorzien en met tenen 
aanééngesjord, was vorm en steun gegeven door met klampen 
aan de bodem bevestigde spanten. 
Aldus was de basis gelegd voor de snel voortschrijdende ont
wikkeling in de scheepsbouw. Handel en weetgierigheid stuwden 

VAN BOOM 
de mens voort naar het avontuur om nog niet geziene gebieden 
te bezoeken. De door de scheepsbouwers ontplooide techniek 
maakte het mogelijk, een stabieler, veiliger en comfortabeler 
schip te bouwen. Uit riviervaart groeide kustvaart; de kustvaart 
ontwikkelde zich tot oceaanvaart. Als materiaal voor de bouw 
van een boot of schip had hout gezegevierd. Hout behield deze 
positie van de tijd der zeevarende Phoeniciërs af, gedurende 
de tijd dat vertegenwoordigers der Europese volkeren de ge
hele aardbol bevoeren, tot na de Napoleontische oorlogen. 
Eerst in het begin van de tweede helft van de 19e eeuw werd 
ijzer toegepast, aanvankelijk bij oorlogsschepen, soms slechts 
als gedeeltelijke bepantsering over de houten romp heen, later 
ook bij niet-oorlogsschepen om het hout geheel te vervangen. 
De eerste geheel uit staal gebouwde scheepsromp was die 
van de , ,Great Eastern" , die in 1858 was te water gelaten. Dit 
schip was meteen een reus; het was 211 m. lang en 25 m. breed 
en had een bruto tonnage van 18915 en een diepgang van 30 
voet. Het was dit avant-gardevaartuig niet beschoren zijn eige
naars het succes te brengen dat zij ervan verwachtten; zij 
gingen eraan failliet. Later werd het schip gebruikt voor het 
leggen van de telegraafkabel tussen Europa en Amerika. Toen 
het gesloopt werd, vond men achter een schot de stoffelijke 
resten van een man die aan de bouw van het schip als klinker 
had meegewerkt en spoorloos verdwenen scheen. De volks-
miond wilde, dat het onfortuinlijke lot van deze onbegravene de 
tegenspoed van het vaartuig veroorzaakt had. 
Intussen had zich ook in de voortstuwing een evolutie voltrok
ken. Het pagaaien met de handen was vervangen door het ge
bruik van de paddel. Vermoedelijk in navolging van de ge
woonte om de achter in de boot als roer fungerende paddel 
een pen of uitholling als steunpunt te geven, ontstond de roei
riem met de daarvoor bestemde dol. Het vernuft — en de lui
heid — van de mens bracht hem er daarna toe, van de wind 
een dankbaar gebruik te maken: het zeil kwam. Het ging ook 
toen niet snel genoeg; men nam meer zeil! Zo ontstonden de 
tweemasters, driemasters, ja zelfs schepen met zes en zeven 
masten. Bij de galeien, die vooral in de Middellandse Zee in 
zwang waren, doch korte tijd ook door ons als oorlogsschepen 
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rOT STOOM 
gebruikt werden, combineerde men windkracht met mankracht; 
voor de mankracht zorgden de ongelukkigen die tot de galeien 
waren verooi'deeld. Maar het ging nog niet snel genoeg en, 
overigens, wat zou het veel beter zijn wanneer men van wind, 
stroom en mankracht onafhankelijk was . Stoomkracht bracht de 
gezochte uitkomst. 
Het gebruik van stoom als aandrijver gaat terug tot in voor
christeli jke tijden. Hero van Alexandrië, die in de 2e eeuw 
vóór Christus leefde, gaf reeds beschrijvingen van bepaalde 
toestellen die als primitieve stoommachines konden worden be
schouwd. De eerste door stoom aangedi'even machine die, com
mercieel gezien, levensvatbaar was , werd echter pas in 1698 
geconstrueerd door Thomas Savei'y; dit was een pomp waarin 
een bepaalde hoeveelheid water door de zuigleiding werd aan
gezogen door een door condensatie van stoom ontstane onder
druk. Deze hoeveelheid water werd door nieuw toegevoerde 
stoom in de persleiding gedrukt. Deze nieuw toegevoerde 
stoom condenseerde op zijn beurt weer , de condensatie veroor
zaakte weer onderdruk, enz., enz. De pompkleppen werden 
met de hand bediend. De belangrijke uitvinding waarop de 
stoommachine van thans in principe nog gebaseerd is, werd in 
1769, dus meer dan 70 jaren later, gedaan door James Watt. 
Hier werd stoomkracht toegepast om een zuiger in een cilinder 
voort te schuiven en werd deze schuifbeweging via een zuiger
stang, een drijfstang en een krukmechanisme in een draaiende 
beweging omgezet. Aanvankeli jk was het schuiven van de zuiger 
in slechts één richting de werkslag en was het terugschuiven 
ervan niet meer dan een noodzakelijke voorbereiding voor de 
volgende werks lag : de enkelwerkende zuiger. Een latei'e uitvin
ding van James Watt bracht de dubbelwerkende zuiger, die zo
wel bij de heen- als bij de terugschuivende beweging een 
werkslag verrichtte. 
Reeds zeven jaar na de uitvinding van de stoommachine, name
lijk in 1776, demonstreerde de 25-jarige Franse werktuigkundi
ge Graaf de Jouffroy d'Arbans de mogelijkheid om een vaar
tuig door stoomkracht voort te stuwen. Hij voer met zijn boot — 
zonder zeil , zonder riemen, en tegen de stroom — een stuk de 
Saöne op, opzettelijk opzien verwekkend door met ongeïnteres

seerd gezicht de voor hem volkomen vanzelfsprekendheid van 
de verrichtingen van boot en voortstuwingsmachine te accentu
eren. Zouden er onder de ooggetuigen van deze eclatante 
demonstratie enkelen geweest zijn die aan hekserij dachten? 
Maar het moest 1807 worden, vóórdat Robert Fulton de met een 
stoommachine uitgeruste 160 ton metende , ,Clermont" met 40 
passagiers aan boord van New York naar Albany de Hudson 
op liet varen; een afstand van circa 240 km., die in 32 uren werd 
afgelegd. Zó misplaatst vond de wereld het vertrouwen dat 
deze Amerikaanse werktuigkundige en uitvinder in zijn geestes
kind stelde, dat de gebeurtenis ,,Fulton's Folly" werd genoemd. 
In 1812 volgde de Schotse werktuigkundige Henry Bell met zijn 
, ,Comet" , en met de 70 ton metende, 21 m. lange , ,E l i se" werd 
in 1816 de eerste stoomboottocht over het Kanaal gemaakt. 
Achttien uren, daaronder enkele zeer bange, duurde deze over
tocht. 
Het eerste stoomschip dat de Atlantische Oceaan overstak, was 
de , ,Curacao" van de Koninklijke Marine, die 26 april 1827 uit 
Hellevoetsluis vertrok en 24 mei van dat jaar, dus na 28 dagen, 
te Paramaribo aankwam. 
Zo geredelijk als hout zich voor de bouw van schepen liet ver
dringen door staal, zo langzaam deden de zeilen afstand van 
hun recht, het zeeschip naar zijn bestemming te doen glijden. 
Verkleefdheid aan het bestaande, verknochtheid aan traditie, en 
deels zeker ook de overweging dat het er bij het vei'voer van 
niet licht aan bederf onderhevige ladingen veelal niet zozeer op 
aan kwam of het schip wat vroeger of later zou arriveren, waren 
enkele der steunpunten voor het voortbestaan der zei lschepen. 
Maar op de lange duur moest het zeil toch wijken. Stoom had 
zovéél in zijn voordeel : bij voorbeeld het onafhankelijk zijn van 
gunstige wind en meer algemeen de verminderde kwetsbaarheid 
ten opzichte van stormen; het overbodig worden van het grote 
aantal handen nodig voor het hijsen, bijzetten, reven en strijken 
der zeilen. Geruime tijd wilde men niet kiezen, doch delen. Men 
bepaalde zich tot het zeil/stoom-schip: zeilvaart bij gunstige 
wind — over het water glijden en geen brandstofverbruik; 
stoomvaai't bij minder gunstige omstandigheden — roet en 
machinetrillingen, mét verbruik van brandstof. Had men bij 
gunstige wind grote haast, zo voer men met de vereende krach
ten van wind én stoom. 
Doch allengs werden de zeilen dan toch letterlijk en figuurlijk 
neergehaald en werd stoomkracht het aangewezen voortstu
wingsmiddel. 
De weg V A N S T O O M NAAR A T O O M lag open . . . 
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per 1 5 . 8 

R. M Ü H I N I C K E L 
l l .wtk. 

per 15 .8 

G. V A N BERGHEM 
l l .wtk. 

per 15 .8 

E. C. A. V I E R L I N G 
l l . w t k . 

per 15 .8 

R. STOUTHAMER 
l l .wtk. 

per 15 .8 

M. F. STOLTINK 
l l . w t k . 

per 15 .8 

W. V . d . PLAS 
l l . w t k . 

per 15 .8 

F. H. DE J O N G 
ll .wtk. 

per 15 .8 

J . HAGESTEIN 
b a n k w e r k e r 

per 12 .7 

O.V.S.T.-NIEUWS 

JAARLIJKSE TENNIS-ONTMOETING O.V.S.T.-R.O.V.S. 

De tijd: zaterdag 24 augustus 1968, 13.30 uur. 
De plaats: het Shell sportcomplex , ,De Vijfslui
zen" te Vlaardingen. 
Het weer : zonnig, warm en geen wind. 
Zo begon, met de beste verwachtingen, de 
jaarl i jkse tennisontmoeting tussen tenniss(t)ers 
van de Ontspannings Vereniging Shell Tankers 
en de Rotterdamse Ontspannings Vereniging 
Shel l . 
We kregen het weer niet cadeau, menig zweet
druppeltje bleef achter op de baan, menig , , ach" 
en , ,oh" werd geslaakt, om maar niet over 
andere kreten te spreken . . . menige bal kwam 
net tegen de band van het ,,te hoge" net of ging 
net , ,out" op de ,,te korte" baan. 
Maar ziet, we gaan vooruit: moesten we in de 
afgelopen twee jaar steeds de eer aan de 
R .O .V .S . laten, ditmaal speelden we met 4—4 
gelijk! 
Los van dit resultaat was het weer een aller
plezierigste ontmoeting met een prettige ,.tegen
stander" . 
R .O.V .S . , weer hartelijk dank! 

De deelne(e)m(st)ers v.l.n.r.: mevr. R. Brouwer, de heer R. van Nes, de 
mevr. O. Remmers, mevr. A. van Nes, mevr. B. van Leeuwen, de heer G 
A. Poot, de heer R. ZappeiJ, mej. C. Bal<l<er, de heer ]. Frazer, mevr. 
heer B. I. Mabelis. Op de foto ontbreken de dames A. I. Poort en J. R. R. 
]. G. Holtrop. 

heer A. Brouwer, 
. W. Bakker, mej. 
J. Mabelis en de 
Wils, en de heer 

De uitslagen van de tenniswedstrijden waren : 

Damesdubbel 
Damesdubbel 
Herendubbel 
Herendubbel 
Gemengd dubbel 
Gemengd dubbel 
Gemengd dubbel 
Gemengd dubbel 

O.V.S.T. 
mej. A. J . Poort/mej. J. R. R. Wils 

mej. A. Poot/mej. C . Bakker 
B. I. Mabel is/G. W. Bakker 

J. G . Holtrop/A. A. A . ten Bruggencate 
mej. A. Poot/ A. A. A . ten Bruggencate 

mej. J . R. R. Wils/J . G . Holtrop 
mej. C . Bakker/Q. W. Bakker 

mej. A. J. Poort/B. I. Mabelis 

R.O.V.S. 
mevr. O. Remmers/mevr. R. Brouwer 
mevr. B. van Leeuwen/mevr. A. van Nes 
R. van Nes/A. Brouwer 
J. Frazer/F. ZappeiJ 
mevr. A. van Nes/F. Zappeij 
mevr. B. van Leeuwen/A. Brouwer 
mevr. O. Remmers/J. Frazer 
mevr. R. Brouwer/R. van Nes 

7—5, 1—6, 2—6 
4—6, 5—7 

6—3, 4—6, 6—2 
6—2, 3—6, 6-^ 

6—3, 6—1 
2—6, 4—6 
1—6, 4—6 
6—2, 6—3 
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RUIMTESATELUETEN 

Reeds enige tijd geleden hebben wij in „Tussen Schip en Ka" een tweetal artikelen opgenomen 
over nieuwe ontwikkelingen in de plaatsbepaling op zee. Een daarvan hield zich bezig met 
het uiterst nauwkeurig registreren van de bewegingen van het schip na vertrek uit de haven, 
het zogenaamde traagheidsnavigatiesysteem. 
Het tweede artikel beschreef de plaatsbepaling met behulp van kunstmatige ruimtelichamen. 
Het is over deze laatste methode dat in het Dagblad Scheepvaart van 8 augustus jl. een 
artikel verscheen. Dit artikel, dat wij met toestemming van de redactie van het Dagblad 
Scheepvaart overnemen en hieronder laten volgen, geeft enige nadere bijzonderheden omtrent 
deze interessante methode. 
Het lijkt waarschijnlijk dat commerciële toepassing hiervan voor de koopvaardij niet ver ver
wijderd meer is. 

LEIDEN SCHEPEN DOOR MIDDEL VAN NIEUW IH-NAVIGATIESYSTEEM 

Ruimtesatellieten, 1000 km boven de aarde, 
leiden schepen op zee met een nauwkeurigheid 
van ongeveer 0,1 nautische mijl overal en in 
alle weersomstandigheden. Deze apparatuur, 
die de commerciële scheepvaart in staat stelt 
te navigeren via satell ietsignalen, werd op 20 
juli 1968 aangekondigd door een vestiging van 
de International Telephone and Telegraph Corp. 
Men maakt gebruik van bestaande, rondom de 
pool cirkelende satellieten van het U S Navy 
Navigational Satell ite System ( N N S S ) , dat, in 
1964 in bedrijf gesteld, nu zijn diensten ver
leent aan de meeste landen. 
Dr. Arnold Levine, vice-president van ITT 
Federal Laboratories te San Fernando, waar de 
apparatuur werd ontwikkeld, zei, dat deze reeds 
werd gebruikt door de voornaamste olie- en 
geoi'ysische maatschappijen, o.a. Shell Oil Co . , 
Gulf Oil Corp. , Mobil Oil Corp . , de United 
Geophysical Corp. en de Ray Geophysical Co . 
of Mandrel Industries, Inc. Ook wetenschappe
lijke organisaties in de V S en Canada hebben 
deze apparatuur gekocht. 

,,Opzienbarend" 
Dr. Levine: , ,De ontwikkeling is van het groot
ste belang voor de scheepvaart over de gehele 
wereld . Voor v issersvloten en schepen die be
trokken zijn bij olie-exploratie en oceanogra-
f ische studies, alsook voor de gewone handels
scheepvaart in de ruimste zin des woords, 
betekent dit een opzienbarende ontwikkeling in 
de navigatie." 
, ,Schepen b.v. die worden gebruikt op het 
scherp concurrerende terrein van olie-explora
tie willen de concurrent niet bekend maken 
met hun vondsten. De nieuwe apparatuur maakt 
het mogelijk om een bepaald gebied op 
te zoeken, de plaats te bepalen, onderzoekin
gen te doen, te vertrekken en terug te keren 
naar precies dezelfde plek zonder enige mar-
keerboei of andere aanduidingen achter te laten, 
die door de concurrentie gevonden zouden kun
nen worden. Het schip kan zonder enig 
probleem naar dezelfde plaats terugkeren." 

,,Accuraat" 
, ,Omdat het weer van geen enkele invloed is 
op de positiebepaling van het schip, kan een 
vaartuig zeer accuraat de tijd van aankomst in 
havens of op andere plaatsen bepalen. Daarom 
kunnen ook voorbereidingen voor het laden en 
lossen, reserveringen voor het gebruik van 
dokken en vele andere details vooruit worden 
gearrangeerd, hetgeen resulteert in aanzien
lijke besparingen voor alle betrokkenen", aldus 
Dr. Levine. 
De meeste landen ter wereld kunnen dit systeem 
gebruiken, zo verklaarde op 27 juli 1967 vice-
president Hubert H. Humphrey in een toespraak 
voor het Oceanograf isch Gezelschap van Ma
rine in Bowdoin Col lege, Maine. Hij noemde de 
ontwikkeling ,,een verdere stap bij het streven 
naar een wereldomvattend navigatiesysteem 

voor civiele doeleinden". Hij voegde er aan 
toe, dat deze stap de technologische verwor
venheden van het ruimtevaartprogramma kop
pelt aan de maritieme doeleinden. 

„Bijna volautomatisch" 
De apparatuur, die bekend staat als ITT model 
4007AB, werd ontwikkeld door een team van 
ingenieurs onder leiding van Joseph Chernof, 
directeur van de ITT Space Navigation and 
Tracking Laboratories, en Paul D. Rodgers, 
projectleider. De heer Chernof zei , dat de 
werking van de apparatuur bijna volautomatisch 
is en geen gespecial iseerd technisch personeel 
vereist . 
De apparatuur bestaat uit een navigatie-ontvan-
ger en een klein universeel informatie-verwer
kend apparaat voor gebruik op schepen, beide 
ongeveer zo groot als een gewone koffer, 
voorts een conventionele teleprinter met een 
pons-unit zo groot als een schoen en een 
antenne-voorversterkereenheid. 
De eigenlijke antenne is een kegelvormige 
eenheid van 1 m doorsnede en 1,25 m hoog. 
De montage van de apparatuur is uiterst flexi
bel en gemakkelijk aan te passen aan de 
wensen van de gebruiker. Bovendien kan een 
grote verscheidenheid van hulpapparatuur wor
den toegevoegd. 

Continue signalen geven positie 
ruimtesonde aan 
Dr. Levine gaf een uitleg van de werking van 
het navigatiesysteem. Een paar marinesatellie
ten cirkelen voortdurend rondom de aarde over 
de Noord- en Zuidpool. Iedere satelliet zendt 
voortdurend signalen, die zijn positie aangeven, 
terwijl deze iedere 108 minuten de aarde rondt. 
Met vier satellieten in omloop zou op b.v. de 
30e breedtegraad gemiddeld iedere 60 minuten 
een juiste nautische plaatsbepaling kunnen 
worden gemaakt. 
De exacte tussenpozen echter variëren voort-

C. P. KORTEKAAS 
2e w t k . 

1958 - 4 . 9 - 1968 

durend in verband met de relatieve posities van 
de satellieten en de positie van het schip. De 
Amerikaanse marine bepaalt de juiste kringloop 
van iedere satelliet per radar met behulp van 
grondcomputers. Deze informatie wordt twee
maal per dag teruggestuurd naar de satelliet, 
die is uitgerust met elektronische , ,geheugens". 
Vervolgens, terwijl iedere satelliet rondwentelt, 
zendt deze zijn exacte positie iedere twee 
minuten. 
Ondertussen bepaalt ITT-apparatuur aan boord 
de positie van het schip met betrekking tot de 
bekende positie van de satelliet op het moment 
van de uitzending. Dit geschiedt door het auto
matisch meten van de veranderingen in de 
zendfrequentie, die wordt ontvangen op ieder 
moment dat de satelliet passeert. Deze veran
deringen vloeien voort uit een natuurkundig 
verschi jnsel , dat technisch bekend staat als 
, ,Doppler Effect" . 

Computer 
De ontvangen frequentie verschilt van de be
kende frequentie, zoals deze door de satelliet 
wordt gezonden in exact van te voren bekende 
grootheden, afhangend van de afstand tussen 
satelliet en schip. De scheepscomputer ver
werkt deze gegevens, bepaalt de juiste positie 
en drukt de resultaten af op de scheeps-
teleprinter. 
Dr. Levine zei, dat de nieuwe commerciële 
apparatuur een directe afstammeling is van 
apparatuur die ontworpen, ontwikkeld en ge
fabriceerd is door de ITT-afdeling voor , ,Naval 
Ship Systems Command" . Deze marine-appara-
tuur was volgens hem de eerste praktisch uit
voerbare scheepsontvanger die volledig kan 
werken met het NNSS-systeem. Dr. Levine 
voegde er aan toe, dat als direct resultaat van 
de ervaring die werd verkregen bij de produk
tie van de marine-apparatuur, de commerciële 
apparatuur dezelfde hoge betrouwbaarheid be
houdt en gemakkelijk te onderhouden is aan 
boord van een schip. 

O. A. V A N DRUTEN M. F. KOENS 
2e s tm. 3e w t k . 

1958 - 8 . 9 - 1968 1958 • 15 .9 - 1968 
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GOED NIEUWS VOOR 
De tijd dat we ons opnieuw voor onze eigen 
warmtebron gaan interesseren l<omt alweer 
aardig dichterbij. Nog enkele weken en we 
genieten weer van onze warmtevoorziening. Bij 
zeer velen van degenen die nog niet aan de 
verwezenlijking van het ideaal van ,,helehuis-
verwarming" toe zijn (het Thermoshellplan biedt 
daarvoor overigens ruime mogelijkheden), staat 
de oliehaard nog altijd hoog genoteerd. Het 
aardgas mag dan al (maar zeker niet overal) 
de keuze van brandstof verruimd hebben, de 
oliehaard verheugt zich nog altijd in een grote 
belangstelling. Van gemiddeld elke zes wonin
gen in ons land is er één waarin de taak van 
het leveren van behaaglijke warmte is toever
trouwd aan één of meer oliehaarden. Als u 
daarbij dan voorts nog in aanmerking neemt 
dat u dit soort verwarming bovendien veel aan
treft in allerhande soorten bedrijfsruimten en 
andere lokaliteiten, dan kan het u niet meer 
verrassen dat we hier te maken hebben met 
een enorm afzetgebied voor haardolie. Een 
terrein hetwelk nog altijd in omvang toeneemt. 
Dankzij een recentelijk in opdracht van Shell 
ingesteld marktonderzoek weten we dat ons 
land momenteel ongeveer een miljoen olie
haarden telt. Met elkaar goed voor zeer veel 
liters haardolie! Een geweldige markt dus wel
ke alle aandacht waard is. 

Om in een dergelijke omvangrijke haardolie-
markt goed te kunnen scoren is een geheel op 
de (tegenwoordig vaak veeleisende) verbrui
kers afgestemd distributie-apparaat natuurlijk 
een eerste vereiste. Daar wordt dan ook voort
durend alles aan gedaan. Er is echter méér en 
dat is het tegemoet komen aan de behoefte van 
het verzorgen van alles wat zo'n 250 dagen per 
jaar brandende oliehaard aan goede verzorging 
nodig heeft. Steeds meer blijkt dat het voor 
velen een uitkomst is te weten dat de regel
matig aan de deur komende haardolieleveran-
cier die taak gaarne op zich neemt. Eerst met 
een dergelijke serviceverlening kan de haard-
olieleverancier zich met recht de volledige ver
zorger van uw heerlijke warmtebron noemen 
Begrijpelijk dat Shell hierin redenen zag haar 
wederverkopers van Shell haardolie PK nu ook 
op dit punt te bekwamen door het geven van 
onderhoudscursussen. 

Training onderhoud oUehaarden 
Thans is het zover dat daarvoor in het trainings
centrum aan de Goudriaankade te Den Haag 
door de mannen van MIT (voorheen Technische 
Service) een aparte afdeling is ingericht. Er is 
daar niet alleen een theorie-lokaal waarin de 
docenten per dag vele schoolborden volschrij
ven om een ieder in de eerste plaats van de 
nodige basiskennis te voorzien, maar ook is er 
een flinke praktijkruimte waarin een collectie 
van allerlei typen oliehaarden het mogelijk 
maakt de cursisten van allerlei nodige en 
voorkomende werkzaamheden te laten kennis
nemen en hen voor het feitelijke werk te be
kwamen. Om ze daartoe alles naar werkelijk
heid zélf te laten waarnemen zijn alle ,Jes-
haarden" op een centrale olietoevoerleiding 
aangesloten en natuurlijk gecompleteerd met 
daarbij behorende afvoerpijpen. Aanschouwe
lijk onderwijs met daarbij vooral zelfwerkzaam
heid maken de cursist vertrouwd met het 
schoonmaken, plaatsen, aansluiten en afstellen 
van de oliehaard. Dat voor het volgen van een 
dergelijke cursus een behoorlijke belangstelling 
bestaat zal u — geachte lezer — zeker niet 
verbazen. De eerste vijf cursussen waren al 
direct volgeboekt. Geen wonder, want met de 
daar opgedane kennis staat men nog weer een 
extra stuk voor op zijn concurrent in al die 
gevallen waarin de klant zijn volledige warmte-
verzorging wil toevertrouwen aan de olie
leverancier en welke laatste zich daardoor op 

OLIEHAARDBEZITTERS 
zijn beurt nog nauwer met zijn klanten verbon
den voelt. De kosten die hij voor schoonmaken 
e.d. in rekening brengt staan secundair ten op
zichte van zijn voornaamste bedoeling en die 
is: te worden aanbevolen bij nieuwe adressen 
om zich ook daar als de beste haardolie-
leverancier te kunnen presenteren. Dus gewoon 
gebaseerd op de verwachting van ,,klant maakt 
klant". 

Koperen-kannen-actie 
Die verwachting is zeker geen illusie. Het 
hiervóór reeds aangehaalde marktonderzoek 
laat ook op dit punt niet de minste ruimte voor 
twijfel over. Uit het antwoord dat de onder
vraagden gaven op de vraag ,,Wat was de 
voornaamste reden van uw keuze voor uw 
huidige haardolieleverancier" bleek in verre
weg de meeste gevallen dat aanbeveling van 
familie of kennissen daartoe zonder meer de 
doorslag had gegeven. Op basis van deze we
tenschap heeft Shell nu voor haar wederver
kopers van Shell haardolie PK een unieke actie 
geopend welke in het kort gezegd hierop neer 
komt dat de wederverkoper in staat wordt ge
steld aan zijn bestaande klant een fraaie kope
ren olie-maatkan (antiek model) gratis in uit
zicht te stellen als deze hem een andere 
oliehaardbezitter, als nieuwe, geheel nieuwe 
klant voor Shell haardolie PK aanbrengt. Hoe
zeer de wederverkopers op deze bijzonder 
aantrekkelijke actie gunstig hebben gereageerd 
en dus hoezeer ook zij daarvan hoge verwach
tingen hebben, blijkt duidelijk uit de door hen 
daarvoor geplaatste bestellingen waarvoor hun 
slechts een deel van de kostprijs in rekening 
wordt gebracht. Het kan niet anders of ook dit 
moet weer een fijne actie worden want 
minstens evenzeer als de wederverkoper van 
Shell haardolie PK verlangend naar uitbreiding 
van zijn aantal klanten uitziet, zal iedere huis
vrouw graag met zo'n fraaie kan worden ver
rast. 

Als u (ook als Shell-employé) deze mogelijk
heid krijgt aangeboden, wees er dan vlug bij! 
Het is een actie voor één keer met een mooie 
kan voor vele jaren. Uw leverancier van Shell 
haardolie PK zal u er graag nog meer over 
vertellen. 

RIJNMOND-WEGWIJZER 

Van Shell Nederland Raffinaderij N.V. 
hebben wij bericht ontvangen dat de 
veerdienst van Vlaardingen naar Pernis 
— zoals vermeld onder A-2 in de Rijn
mond-wegwijzer (bijlage van de maart '68 
editie van dit blad) — met ingang van 1 
augustus j l . is opgeheven. 

VAN DE EXAMENCOMMISSIE VOOR SCHEEPSWERKTUIGKUNDIGEN 
ONTVINGEN WIJ DE VOLGENDE KENNISGEVING 
Met ingang van 1 november a.s. zullen toekomstige examenkandidaten alleen door 
middel van een schriftelijk verzoek aan de voorzitter éénmaal toestemming kunnen 
krijgen een desbetreffend mondeling examen ter verkrijging van een diploma als 
Scheepswerktulgkundige als toehoorder bij te wonen. 
Het verzoek dient, behalve de naam en voornamen met geboortedatum en -plaats 
(in blokletters), ook een opgave te bevatten aan welk examen betrokkene reeds 
heeft deelgenomen en aan welk examen in de toekomst zal worden deelgenomen. 
Op de linkeronderzijde van de enveloppe dient het woord ,,toehoorder" te worden 
geplaatst. 
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AANGESTELD 
ALS 
GEZAGVOERDER 

C. E. V A N 'T WOUDT 
per 1 5 . 8 

AANGESTELD ALS 
HOOFDWERKTUIG
KUNDIGE 

W. J . V A N DER HOEK 
per 1 8 . 7 

BEVORDERD TOT ONDEROFFICIER 

H. L. HERMANNS 
b a n k w e r k e r 

per 13 .8 

VLOOTPERSONALIA 
(in de periode van 16.7 t/m 15.8.1968) 

G E B O R E N : 
8.7: Monique Desiré , dociiter van F. J. van der Vorm, 4e wtl<., en 

mevrouw M. van der Vorm-van Duin; 
9.7: Margaretha F., dochter van J . Jansen, hfd.wtl<., en mevrouw 

H. G . Jansen-van der Heiden; 
19.7: Simona, dochter van M. A. Messelaar , 2e stm., en mevrouw G . M. 

Messelaar-Thiel ; 
19.7^ Abel Frederik Wil lem, zoon van L. Kazemier, 3e stm., en mevrouw 

A. J. Kazemier-Wieringa; 
30.7: Johanna Paulina, dochter van O. A. van Druten, 2e stm., en 

mevrouw F. G . van Druten-Simons. 
G E H U W D : 
13.5: G . Braster, bediende, met mej. P. J . Koek; 
19.7: J . van 't Leven, 5e wtk., met mej. M. J . L ieman; 
23.7: J. A. Starreveld, 4e wtk., met mej. G . B. M. van Hulst; 

7.8: M. A. Diehl, 3e stm., met mej. J . de Wolf ; 
8.8: J. D. Berends, ll.wtk., met mej. T. Woltering; 
8.8^ P. J. van den Ende, ll.wtk., met mej. S . Muis; 
9.8: M. van der Kruk, l e pompman/bankworlcer, met mej. A. E. Stam. 

A F L O S S I N G E N V O O R V E R L O F : 
gezagv. : G . P. Paulussen, W. Haeck, S . J . de Geus , J. van der Velden; 
l e st i . : B. R. Teuben, H. W. Vermaas , H. N. A . Sne l , W. Croes , H. van 

Slegtenhorst, H. H. Hacken, J. Klein Roseboom, J. M. Hillen; 
2e st I . : T. W. Scharrenburg, A. H. van Haaften, P. Puype, L. B. A. van 

Bruinesse ; 
3e st I . : G . J. van der Ham, G . J. Ol ieman, J. G . de Leeuw, R. Agema, 

W. A. Mostert, W. R. J . Saei js , E. J. J. Eelman, H. Bijvank, J . B. Krul ; 
ll.stl.^ R. A. Sweetnam, M. Lap, L. G . P. de Groot, R. J. den O s , J. 

Korving, D. J. Mittelmeijer, P. Steynis , F. T. J . van Manen, A. M. J. 
Zwinkels , M. Ba l , A. Westerneng, M. C . Kalkman, R. G . de Haan, 
J . H. N. Pabbruwee, A. L. M. van Dun, J . C. A. C . M. Smits , F. Koster ; 

hfd.wtk.: J . van der Stel , W. J . van der Hoek, H. W. van Diepen, J . F. 
van den Bogaard, J. M. Nobels, J. Tekelenburg; 

2e wtk. : W. van Kemp, R. van den Berg , J . de Jong, S . Straub, J. Wal
raven, H. J. Kievit , J. van der Schee , C . H. de Koning; 

3e wtk. : J. P. Kalkman, G . P. Hoogeveen, J. P. van Boven, R. Ouwehand, 
J. Luik; 

4e wtk. : H. G . W. Meijer, T. J . M. H. Bakker , J . C . Lanser , W. Wartena, 
J . W. van Putten, H. R. Godl ieb; 

5e wtk. : H. A . Meiscner, J . M. Grimme, L. F. Kruyt, J. A. Kamberg, J. A. 
Brouwer; 

ll .wtk.: R. R. Wittaveen, R. M. van Ham, J. J. F. Govers , J. Labeur, H. J. 
Wolff, C . Oppelaar, G . de Graaf , A . H. W. Klomp, P. J. van den Ende, 
A. P. J . Stoe. inga, L. C . H. van der Werve , H. de Rhoter, N. J. Gras , 
A . G . Peters, J. H. Verhaaf, R. L. Schuitz, W. Loendersloot, D. A. 
Gunst , E. L. F. Nijhuis, E. P. R. van Zeist ; 

bootslieden: J . H. Roos, H. H. van Oostrum, J. R. Elsinga, M. J . van der 
Neut; 

1e pomplieden/bankwerker' R. C . R. van Rooyen, J . van Leeuwen; 
2e pomplieden/bankwerker: R. Mulder, H. van Daalen, H. J . Gelderman, 

G . A. Muts; 
bankwerkers : J. van Scherrenburg, R. Koning, C . Beyer ; 
wachtassistent : J . M. P. S imons; 
voorman donkeyman: C . Noordijk; 
scheepskok: G . C . Vervoort ; 
hoofden voeding: W. F. H. van der Moezel, R. Hoogendoorn, P. van der 

Veur, R. B. Vos . 

T E W E R K S T E L L I N G E N EN OVERPLAATS INGEN^ 
m.s. Abida: gezagv. F. Menninga, l e stm. R. Knol, 3e stm. H. L. W. 

Koning, 5e wtk. J . W. van Veize, 5e wtk. J. van 't Leven; 
m.s. Acmaea: bootsman H. Buurman, l e pompman/bankwerker A. P. L. 

van Vrijaldenhoven, 2e pompman/bankwerker B. Verburg, bankwerker 
J. H. Kampstra, wachtassistent N. den Hild, voorman/donkeyman A. C . 
Versteeg, scheepskok J. J. A. Huyben; 

s.s. Atys: wnd. 3e stm. K. Cramer, wnd. 4e wtk. W. S. M. Drent; 
m.s. Camitia: gezagv. M. E. Wolper; 
s.s. Capiluna: ll.stm. F. Makkee, ll.wtk. M. C . Versloot, ll.wtk. H. J. 

S ikkenga ; 
s.s. Capisteria- gezagv. A. Boddé, wnd. 3e stm. A. van Leeuwen, 4e stm. 

J. F. Casimir i , ll .stm. W. M. van Karsen , ll.stm. C . van de Vrie, ll.wtk. 
P. B. Rensen, ll.wtk. H. C . Dijkstra, radio-officier A. J. Eggink; 

m.s. Cinulia: ll.stm. F. B. V isser ; 
m.s. Crania: l e stm. J . de Jager Sr . , 4e stm. R. F. M. Dr iessen, 2e wtk. 

P. Balt, ll.wtk. R. C . Duijts, ll.wtk. J. G . van der Poel ; 
m.s. Dallia: ll.stm. J. van Rooyen, ll.stm. A. G . J . de Wit, 5e wtk. F. L. 

van der Krabben, ll.wtk. J . J . de Groot, ll.wtk. A. R. de Wilde, boots
man C . de Vet, 2e pompman/bankwerker J. M. H. S lepers , bankwerker 
W. H. Klein, hoofd voeding H. Vrugt; 

-m.s. Diadema: l e stm. J. W. Bakker , 3e wtk. W. D. Hoogland; 
. m.s. Diloma: wnd. 2e stm. W. J. Stoker, 3e stm. R. P. Jager, ll.stm. M. 

M. Scheele , ll.stm. J. J . Honders, 3e wtk. J. C . J . Walraven, 5e wtk. 
F. Blok, 5e wtk. L. P. A. Hermans, ll.wtk. H. van O s , ll.wtk. P. A. van 
Splunter ,radio-officier J . A. Stevens , bootsman W. van Dongen, l e 
pompman/bankwerker J. L. Muns, 2e pompman/bankwerker J . H. 
Meilink, bankwerker H. L. Hermanns, hoofd voeding D. van der Lugt, 
scheepskok T. de Vos ; 

m.s. Dione: wnd. l e stm. M. de Graaf, wnd. 3e st.n. T. H. Tromp, ll.stm. 
" G . A. H. A. Molenaar, ll.stm. G . Besier , hfd.wtk. C . W. Stolk, wnd. 3e 

wtk. P. Zandstra, 4e wtk. T. Scho;te, ll.wtk. A. M. Vink, ll.wtk. J. A. 
Swiers , radio-officier B. J. Oskamp; bootsman A. van Leeuwen, 2e 
pompman/bankwerker J. P. Bij lsma, bankwerker H. C . van Alphen, 
hoofd voeding C . G . M. van Schuppen; 

m.s. Dosina: ll.stm. P. A. B. de Ruiter, ll.wtk. R. A. de Lijster, ll.wtk. R. 
A. M. Haffert, ll.wtk. C . F. H van der Houwen; 

s.s. Kabylia: hfd.wtk. J . W. van Wegen, wnd. 2e wtk. F. C . de Winter, 
5e wtk. A. T igges ; 
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s.s. Kalydon: gezagv. T. G . J . Roeten, 2e stm. F. F. Ates , ll.stm. J. J. A. 
M. van den Bos ; hfd.wtk. A. J . G . Weitzel , wnd 2e wtk. F. de Roos, 
ll.wtk. R. G . V isser , ll.wtk. W. H. F. Leen, ll.wtk. P. J . Doest, ll.wtk. F. 
M. Janssen, radio-officier W. G . J . Gevers ; 

s.s. Katelysia: wnd. l e stm. G . Verbrugh, 3e stm. R. Dijkstra, 3e wtk. 
W. C . C . R. Stappers , wnd. 4e wtk. F. C . Koens , 5e wtk. A. E. M. 
Hermans, radio-officier P. A. van Room; 

s.s. Kermia: 5e wtk. B. P. Droogendijk, radio-officier P. A. Jongeman; 
s.s. Khasiella: wnd. 2e stm. R. P. F. J . Ruiter, 2e wtk. W. A . M. Bouma, 

ll.wtk. H. P. J. M. van den Boomen, ll.wtk. R. van Egmond, radio
officier E. van Bruggen; 

s.s. Kopionella: wnd. 2e stm. D. C . Vermeulen, 5e wtk. F. D. Dieleman, 
5e wtk. D. van Dongen; 

s.s. Koratia: hfd.wtk. J . Jansen, wnd. 3e wtk. C . Hemmer; 
s.s. Korenia: l e stm. P. Hoogesteger, 4e stm. D. M. Alderi ieste; 
s.s. Korovina: 3e stm. J. Zwart , 4e stm. P. T. M. de Jonge, ll.stm. C . 

Kamminga, 5e wtk. F. Jocker, ll.wtk. J. J . P. Kuijper Boone, bootsman 
P. H. A. van der Putten, l e pompman/bankwerker K. H. Baven , 2e 
pompman/bankwerker J. Hagestein, wachtassistent A. van Doodewaard, 
hoofd voeding C . P. Hoogesteger; 

s.s. Kossmatella: wnd. 2o stm. J. W. G . Vonkeman, ll .stm. J . Kerkhof, 
ll.stm. J. H. G . Herbergs, ll.wtk. N. Z . van der Zwan , ll.wtk. D. 
Zwierenberg; 

s.s. Kryptos- wnd. 4e wtk. M. K. Jansen; 
G . E . Macoma: 3e stm. J. Fr iester , ll .stm. P. Hoeksema, ll.stm. J. A. M. 

Sneek, 4e wtk. M. H. D. Demkes, 5e wtk. G . J. Vingerhoed, ll.wtk. H. 
E. Engels, ll.wtk. C . J . J . de Vos , radio-officier J . D. Dieker; 

m.s. Neverita: gezagv. J. J. Schouten, ll.stm. J . van Ruiven, ll.wtk. P. G . 
Beekhuizen; 

m.s. Niso: l e stm. R. A. Kattenburg Schüller , ll .stm. G . W. Geesink , 
ll .stm. W. L. Westhoff, 2e wtk. C . H. J . van Dijk, wnd. 4e wtk. L. 
Vlastra , 5e wtk. J . J. Dommisse, ll.wtk. R. A. Niessen, ll.wtk. H. van de 
Water, radio-officier K. Stapper; 

s.s. Ondina: 2e stm. D. J. van der Mast, 3e wtk. C . A. van den Kroonen-
berg; 

s.s. Onoba: 2e stm. J. C . Aartsen, 3e stm. M. van den Belt, , 2e wtk. 
H. L. de Koning, 3e wtk. J . M. ten Haaft, 5e wtk. J . P. Hoogwerf, 5e 
wtk. I. A. van Groningen; 

s.s. Patro: l e stm. P. Gammel, ll.stm. R. A. Ratelband, ll.wtk. R. Koele-
meijer; 

s.s. Philidora: hfd.wtk. J . Broersen, 3e wtk. A . Bakelaar , ll.wtk. G . Dek
ker, ll.wtk. D. E. F. Bernardus; 

s.s. Philippia: 2e stm. W. R. Muusze, ll.stm. D. M. Passchier , wnd. 4e 
wtk. J . W. Kögeler, ll.wtk. J . Moerbeek; 

s.s. Sepia: ll.wtk. T. H. van Leeuwen, ll.wtk. P. A. van Schuppen, ll.wtk. 
A. P. van der Schagt ; 

s.s. Vasum: 2e wtk. L. J. Verwei j ; 
s.s. Viana: gezagv. P. van Hasse l , 3e stm. J . A. Wallenstei jn, wnd. 2e 

wtk. J . Vos ; 
s.s. Videna: hfd.wtk. B. Veldhuis ; 
s.s. Vitrea: 2e stm. W. G. Padmos; 
s.s. Vivipara: 3e stm. B. de Vreeze, 2e wtk. L. Buitenkant, wnd. 4e wtk. 

R. J . Bosman; 
s.s. Zafra: wnd. 2e stm. G . J. Scholtens, 5e wtk. P. A. Post. 

IN DIENST GETREDEN WALPERSONEEL 

R. V A N DER VLUGT 
(ex She l l In fe rnat iona l 

Petro leum C o m p a n y L td . , 
Londen) 

sect ie D F M / I 2 
per 15.8 

TI JDELI JK T E W E R K G E S T E L D BIJ S H E L L INTERNATIONAL MARINE LTD. , 
L O N D E N : 
2e stm.: H. Steenstra . 

T I JDELIJK T E W E R K G E S T E L D BIJ THE S H E L L G O M P A N Y 
O F QATAR LTD . : 
l e stm.: J. Post. 

T E R U G V A N T I JDEL I JKE T E W E R K S T E L L I N G BIJ THE P E T R O L E U M 
D E V E L O P M E N T C O . O F OMAN LTD. T E DOHA: 
l e stm.: F. Minkels. 

B E H A A L D E D I P L O M A ' S : 
2e stuurman G.H.V. : 2e stm. F. F. Ates ; 
, ,A/Bth" : 5e wtk. R. J . Bosman; 
, ,A" : 5e wtk. F. C . Koens, J. W. Kögeler, M. K. Jansen; 
„ M V D " : 5e wtk. G . D. Reijbroek. 

A A N G E S T E L D A L S : 
gezagv. : C . E. van 't Woudt; 
hfd.wtk.: W. J. van der Hoek; 
2e stm.: F. F. Ates ; 
5e wtk. : G . D. Reijbroek. 

B E V O R D E R D T O T : 
l e pompman/bankwerker: K. H. Eaven , J . L. Muns; 
2e pompman/bankwerker: J. Hagestein, J. van Leyden; 
hoofd voeding: C . P. Hoogesteger. 

UIT D I E N S T G E T R E D E N : 
3e wtk. : T. Vromans, A. J. Koelewijn; 
4e wtk.^ C . J. T. Baars lag ; 
5e wtk. : N. Heertjes; 
l e pompman/bankwerker: J . B. Slagboom; 
bankwerker : H. C . van Alphen. 

MUTATIES WALPERSONEEL 
(in de periode van 16.7 t/m 15.8.1968) 

UIT D IENST G E T R E D E N : 
15.8: C . E. van 't Woudt - soctie DFM/12 (terug in vlootdienst). 
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