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Bedrijfsnieuws 

Het door ons gecharterde m.s. ,Prins Willem II" zal begin 
maar! te Famagusta oan de Oronje Lijn teruggeleverd 
worden. 
lnstede daorvan werd met dezelfde eigenaren een time
charter afgeslaten voor het m.s. ,Prins Frederik Hendrik", 
dot ddo. 9 februari jl. te lzmir aan ons opgeleverd werd. 
Nadal he! schip naor de Adriatic was opgestoomd, bevoer 
het met ingang von de 39e voarbeurt de M.E.A.S. 

Het m.s. ,Schouten" kreeg in Hsinkang in de eersle thuis
reis von onze lndonesie-China Service lading voor Djokorta, 
Semorong, Soerobajo en Mokossar. Het m.s. , Keerkring" 
loodde in de tweede vaorbeurt von deze dienst in Semorang 
en Bolikpopon voor bestemming Manila en Hong Kong. De 
m.s.s. , Sonona" en ,Siooe" (welk lootste sch ip door de 
KJCPL uit de Combinotie oan ons werd teruggeleverd) load
den in Zuid-Borneohovens (Band jermasin, Sampit en Kota 
Bohroe) exportprodukten voor bestemming don wei over
scheep te Hong Kong en Bangkok. 

De februari -afvoart von Calcutta in de Bay of Bengal dienst 
werd gegeven door het m.s. ,Sambas". In de dienst Ran
goon - Malaysia-havens gaven het m.s. ,Sanana" en m.s. 
, Siberoet" afvaarten van Rangoon. Het m.s. ,Musi" vond 
emplooi in de Polembang/Djombi- Bangkok dienst. 

Timechorter ,Munttoren" 

No een kustreis Rio de Janeiro - Nd. Brozilioonse kust-
, havens stoomde de:ze tanker door noor Baja Grande en 

Puerto Ia Cruz (Venezuela), alwaar een voile lad ing ruwe 
olie voor Santos en Rio Grande do Sui werd ingenomen. 
Noar verwachting zal het schip in april/mei a .s. te Cura
c;ao goon dokken. 

Oproep 

Tenslotte :zijn wij K.P.M.-ers en al konkeren we wei eens, 
loch voelen wij ons verbonden, en sloan we op de bres 
om de Pakelvaart, he! eigen schip, en het geheel te ver
dedigen. 
De drie letters, aanleiding tot zovele gezegdes, woarvan 
we hier twee willen noemen. 
K.P.M. = Konker Pas Morgen = wanneer gij de nieuwe 
Uitloot onder ogen krijgt en door minder in vindt dan gij 
verwocht had. Want hebt gij uzelve wei eens afgevroagd, 
bent gij er wei eens bii stit blijven stoan ,woorom" en 
, waardoar" gij er minder in vindt dan verwacht werd. 
Woarom de naam , Uitlaat"? Een immers zo goed gekozen 
noom. Uitloat = spreekbuis van het gehele personeel, vloot 
en kontoor, iong en oud. Moor wanneer de uitlaat von 
een motor verstopt :zit goat de:ze langzamer !open, met 
horten en stolen en geeft uiteindelijk de geest. Zo gaol 
het ook wanneer onze redoctie geen voldoende kopij en 
fate's krijgt taegezonden. De spoeling wordt don te dun 
om in Ieven te blijven. Zovelen onder u beschikken von
doog de dog over een camera. Onze schepen komen prak
tisch in iedere oanloophoven van de wereld (K.P.M. = 
Combinotie = N.T.P.M. = H.V.M.). Er :zijn zovele interessante 
opnomen te moken en wonneer u een film loot ontwikkelen 
en ofdrukken bestel don een of !wee afdrukken extra. 
Gij maokt een aordige tocht en haas! altijd worden 
wei enige shots genomen. Een klein verhaaltje erbij en ol 
uw college's kunnen ervan meegenieten. En niet aileen 
door het lezen van het verhaaltje of het bekijken van de 
foto's, maar het geeft Ievens een idee om, wanneer door
toe in de gelegenheid, zelf oak die tocht te goon maken. 
Het hele vaargebied goat op deze manier meer voor ons 
open. Misschien dot gij zegt ,ik kon n iet schrijven" . Moor 
dot is immers geen bezwoar. Vertel het zoals u het zag 
en zoals uw gedachten het weergeven. De redactie kan 
het immers altijd in een enigszins andere vorm gieten. La
ten wij samen proberen om von onze Uitlaat een blad te 
maken waor een ieder telkenmole weer reikholz.end naor 
uitziet; door het inzenden van een poor foto's, een ver
haaltje over een loch!, ervoringen aan board, over oan
Jopen van havens, interessante gebeurtenissen, overnome 
van biizondere lading, een roei of z.eil oefcning, Schip 
von de Week, etc. Schetsen, pentekeningen, karikaturen . 
Er zit immers zo vee! in ons Ieven op zee en wie wee! 
ontdekt u in u:ze lf nag onverwachte talenten. Soms leest 
gij een interessont artikel. Knip het uit en stuur het op met 
bronvermeldi ng. 
Wij komen don tot dat tweede gezegde: K.P.M. = Kind 
Pretty Memories, aan onze ,Uitlaat". 

D. M. 
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Groot cirkelvaren 

Het verheugt ons ten zeerste, dot wij van ,nautische zii
de" een artikel mochten ontvangen, dat voor onze niet
zeevarende lezers een onderwerp behandelt, waarmee de 
meesten van hen onbekend zijn. Echter niet allen, want in 
de gezinnen van onze zeevarenden zullen de w o o r d en 
grootcirkelvaren en /oxodroom we/ bekend zijn, moor 
meer ook niet. De uiteenzetting, die hieronder wordt ge
geven, zo/ in het bijzonder in bedoelde gezinnen welkom 
zijn. Ongetwiifeld zullen er echter meer lezers zijn, die 
zich voor het onderwerp in teresseren . 

Wot is grootcirkelvaren en wat is een loxodroom? 
Wellicht :zeggen de:ze woorden u niets. Tach worden :zij 
bij de scheepvaart va a k gebruikt en misschien wilt u er 
wei iets naders van weten. 
De grootcirkel is de kortste verbinding tussen twee pun
ten op aorde. 
Een loxodroom is een kromme lijn op aarde, welke met 
aile meridianen geli jke hoeken maakt. 
Op de kaart zal deze loxodroom een rechle lijn :zijn. Mi jn 
vrouw vond dit z6 duide/ijk, dot zij graag wi lde weten, 
wat het nu eigenlijk betekent. Zij weet niet, dot meridionen 
de Noord-Zuid lijnen zijn, die de oordbol in 360 verticale 
,schillen" von elk 1 o breedte verdelen. Door hiervan ge
bruik te maken ken men dus aongeven op welke , Iengle" 
(Oostelijk of Westelij k von de 0 o meridioon) een schip 
zich bevindt. 
Verticool zijn op de aordbol eveneens op 1 o ofstand von 
elkoor 180 horizontole lijnen getrokken, welke poralle llen 
worden genoemd. Hiermede kan men aongeven, o p wel
ke ,breedte" (het aontol graden ten Noorden of ten Zui
den von de evenaor) het schip is. 
Tot zover is het nag wei te begrijpen, moor dan komt he\: 
mi jn vrouw blijkt zelf wei eens de route van mijn schip op 
de koart te hebben uitge:zet en trok don een rechte li jn 
van b ijv. Lissobon ncar New York. Maar oltijd bleek de 
positie noordelijker te liggen. Woorom loch deze omweg? 
Om u te Iaten zien, dot deze ,omweg" geen o mweg is, 
zouden we de route von het schip op een globe moeten 
aftekenen, doch dot is niet eenvoud ig. In de eerste pleats 
:zou de globe :zeer groat moeten zijn om aile bijzonderhe
den von kusten en zeeen daorop con te geven. Bovendien 
is het welhaast onmogelijk daarop een lijn (loxodroom) 
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te construeren, welke met aile meridionen een zelfde hoek 
maakt. 
De bol doorsnijden en de twee helften plotslaan zou de 
oplossing zijn, maa r dit lukt echt niet. 
Men heeft daarom koorten somengesteld, welke een zo 
getrouw mogelijke ofbeelding van een stuk je van de oord
bol weergeven. Hierop sloan de meridianen en parallel
len vermeld. 
Trekken we nu een lijn van Lissabo'n naor New York en 
weten we de snelheid von het schip, bijv. 15 mijl, dan zol 
het schip in een dog 360 mij l afleggen. Door 1 ° gelijk 
is oan 60 mi jl , komi deze ofstond neer op 6 °. Hoe pas
sen we dit of op de kaa rt ? 
Op de zijkant van de kao rt, wear de grodenverdeli ng is 
aangebrocht, passen we 6 o of op de meridiaan en wei 
op de breedte, waar he! schip :zich bevindt. lndien men 
dit te noordelijk of zuidelijk zou doen, don zouden de of
geposte 6 g raden meer of minder zeemijlen oongeven. 
Kijkt u moor eens noor het verschil in ofstand tussen de 
eq uator en 10 o parallel .en de 30 • en 40 o parallel. Dit 
is he! gevolg van he\ .,uitrekken" von de kaort. 
Het was Gerhard Mercator, die deze constructie uitdacht, 
en de huidige zeekoorlen zi jn don oak nog geconstrueerd 
volgens het door hem ui tgedachte beginsel. Nu is het vo
ren volgens de rechte lijn op de koort (loxodroom, die 
dus krom is, indien ofgetekend o p de oordbol) wei de 
meest eenvoudige, maa r daarom beslist nag niet de kort
ste weg. 
Op onze zeekoort zal de grootcirkel er ni e t a ls een rech
te, maar o ls een gebogen lijn uitzien, die met :zijn ho lle 
kant ncar de equator is gekeerd. 
Op een koart lijkt deze ofstond via deze gebogen lijn 
Ianger te zijn don de rechte li jn, maar dit is door de bo l
vorm van de oorde beslist niet het gevol. lntegendeel : ols 
we de globe erbij helen, dan kunt u dit direct zien. 
Zo kon het dus voorkomen, dot het schi p zich op uw koor
tje veel noordelijker zol bevinden don u hod ofgepost en 
uitge rekend. 
U moe! dan maar den ken : ,Ze zijn zeker weer oon he! 
grootcirkelen". 
Voor het gema k hebben we wind, deining, stromen en tijds
verschil maar buiten beschouwing ge laten. 

(overgenomen uit ,De Lloyd-mail") 



Kerstmis 1964 
in Melbourne 
Als u dit leest, ligt Kerstmis 1964 a/weer enige maanden 
achter ons - de tiid gaat snel. 
T och heelt het ons verheugd een verslag van de Kerstvie
ring te Melbourne aan board van het m.s. ,Straat Lom
bok" te ontvangen, omdat het een beeld geelt van de wii
ze waarap het Kerstfeest ver van huis, maar toch zo vee/ 
mogeliik aangepast aan de van huis uit vertrouwde ge
bruiken, kan worden gevierd. 

Het volt niet mee om in de echte Kerststemming le komen 
wonneer het kwik op zomerhoogte stoat en olles om je 
heen groen is, ofgewisseld mel de kleurenproch t von ol 
lerlei b loemen. 

En loch, in je hart verwochl je er iels van, wil ie deze 
dog niel voorbij Iaten goon zonder meer. Je denkt sterker 
c on thuis, con dagen von weleer, aon die inlieme sfeer 
in de beslolen huiselijke kring. Aon die verl ichte boom. Ook 
oon de betekenis von deze dog, de geboorte von Jezus 
Christus. En o llemaol wil je meehelpen om er loch iets 
von le maken. 
We logen von 20 tot 22 december in Devenport op de 
noordkust von Tasmania voor overname von fruit en Oval
tine voor de For East. De eersle Kerstboom kon hier op 
de kop worden getikl toen we met onze agent, de heer 
Marshall, een tochtje mookten londinwoarts. Een mooie 
stevige boom voor in de voortop. Welwillende honden 
toverden e r een aantol gekleurde lompjes in, een long 
snoer noor een der stopcontccten can het dekhuis en toen 
we de 23ste 's avonds tussen 8 en 9 uur de Melbourne 
rivier opstoomden was he! een feeslelijk gezicht deze ver
lichte boom, door hoog boven ons tegen de donkere he
mel. 
De boom voor de solon was reeds vanuit Sydney besteld 
e n die kwam de 24ste oan board. We hodden he t geluk, 
dot de echtgenote von onze le stuurmon en 4e W '.T.K. 
ons terzijde slonden met het versieren von boom en solon. 
Een vrouwenhond doe! het in deze altijd beler. En niel 
aileen wa s er bedriivigheid in de salon, moor oak in de 
keuken wear koks en bokker druk dcende waren met de 
voorbereidingen voor het Kerstdiner. 

Gewerkt werd er deze dogen niet. Melbourne hoven lag 
in diepe rust verzonken. Er wa s geen centimeter kode on
bezel. De schepen logen in rijen achier elkoar. Sommige 
eveneens met een Kerstboom in de voorlop. 
Wii kwomen de ovond von de 25ste Qlm holfzeven bii el
koor in de solon. Hel begin is oltijd wol onwennig. De 
Kerststemming durft nog niet goed ncar builen le treden. 
Het is even een zichzelf zoeken. Onze onderofficieren wa 
ren uilgenodigd voor een koele d rank. No verloop von 
een kwortiertje begin je loch iels te voelen van d ie Karst
stemming. De slemmig versierde solon, de verlichte boom 
met op de ochtergrond he t alti jd weer mooie kerstlied von 
Bing Crosby , I'm dreami ng of a white Christmas". Onder 
de boom het kerstpokket von de Mission to Seamen uit 
Singapore. Wot zou e r deze keer voor ieder inzitten? Je 
word! don weer kind met de kinderen. 
No een uurlje stonden de onderofficieren op en konden 
wij een korte kerslboodschap uitspreken. Soms is het dan 

moeilijk con tact le krijgen met de jongelui. Moor mel het 
claude Kerstverhoal wat meer stilgestoon bij de vrede in 
eigen hart, vrede in het eigen werk en woardering voor 
elkoor, word\ loch de onderlinge bond gevoeld, dot de 
een niel zonder de onder kon en wij semen het schip moe
ten voren. En wanneer wij hier even bij stil kun nen sloan 
dan zol ook deze Kerst ons allen wal hebben meegege
ven. 
Onze jongste sprui t mocht daorno het kerslpakket openen, 
terwijl andere honden de koarsjes in de solon oonstoken. 
Touw en popier woren spoedig ve rwijderd en tot ons aller 
verrossing kwom er een prachtige diaprojector te voor
schijn. Een Kerstcadeou voor het gehele schip. Een zeer 
gelukkige keus door er verscheidene diofotogrofen aon 
board zitten . Allen woren er werkelijk b lij mee en gaol 
er een woord van worme dank naor Singapore. 
lnmiddels woren de mogen goon jeuken e n zocht een ieder 
in prettige Kerststemming ziin plaots op in de door kaor
sen verlichte eetsalon. 
De kok/bakker had een meesterlijke teart geloverd me t 
een mooie kopel erop. Een kunstzinnig stukie werk. 
Het diner, dot met zorg en toewijding was bereid, smaok
te uitstekend aan de sierlijk gedekte kersttofels. 
Met een woord von dank von onze eerste Stuurmon werd 
het diner besloten. 
Mogen allen een blijde herinne ring houden aon de;~:e Ke rst · 
in Melbourne. 
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N.S. ,Savannah" 

in Rotterdam 

Als Secrelaris van het Neder/andsch Medisch Nautisch Ge
nootschap heeft onze Medisch-Adviseur een interessant 
verslag geschreven over het bezoek op 7 oktober 1964 van 
een aantal /eden van dit Genootschap aan he! toen te Rot
terdam /iggende Nuclear Ship .. Savannah". 
Wij zijn dokter Adamse zeer erkente/ijk dot wij dit ver
s/ag in .. de Uitloat" mogen publiceren. 

Bij het oan board komen werd het gezelschop opgevangen 
door de scheepsgeneesheer Clifford D. Nelson M.D. 
No de rondleiding over het schip longs een voor het pu
bliek vastgestelde route, die ons een beeld gaf von de in
richting van de statiehutten, de gewone hutten, de dekken, 
sa lons, eetzaal en zwembad - oak het niet nucleai re dee( 
van de mochinekamer met de stoomturbines en het cen
trale poneel voor het reguleren von de kernreactor was 
door een groat glosraam te zien - werd verzameld in de 
,instruction room", de leskomer, woor een , physics offi
cer" ens uitleg gaf van ·de bouw en werking von de kern
reactor en de bevei liging daarvon. 
De reactor is midden in het schip geploatst, juist voor de 
brug, in een groat sto len vat. De brandstof is verri jkt 
uranium oxide. Door een neutronen bombardement ant
stoat hierin otoomsplitsing in een kettingreactie, waarbij 
energie in de vorm van wormte wordt geproduceerd. De 
reactor is geladen met 682.000 vingerhoedgrote kogels von 
verrijkt uranium oxide. Het totale gewicht hiervon is 
17.000 lbs. Dit is voldoende om het schip 16.000 uur op 
val le krocht te Iaten varen. Bi j de kruissnelheid von het 
schip van 21 mijl per uur kon hierop 336.000 mijl gevo
ren worden. Een conventioneel oliestokend schip zou hier
voor 90.000 ton b randstofo li e nodig hebben. 
Het neutronbombordement in de nucleai re ruimte is con
tinu. Om de hoeveelheid energi.l die vrijkomt te kunnen 
reguleren ken men boronstolen slaven als dempers in de 
uroniumloding neerlaten. Wanneer deze sloven geheel 
neergelaten zij n obsorberen zi j aile neulronen, zodot de 
kettingreoctie onderbroken wordt. Het instellen von de 
steven gebeurt in de machinecontrolekomer door de , re
actor operator" zodonig, dot juist de benodigde tem
peratuur word! bereikt. 
Water in een primair circulotie systeem word! onder zo 
hoge druk (1735 lbs per inch2) gebracht dot het niet kan 
goon koken. Dit water wordt door de reactor geleid en 
absorbeert de gevormde warmte. Van de reactor word! het 
water ncar een wormteuitwisselaor gepompt, woar het wa
ter in een 2e circulatiesysteem in stoom word! omgezet 
door de wormte die in de uitwisseloor a onwezig is (508°F). 
De 2 wa tersystemen zi jn geheel gescheiden. 
De gevormde oververhitte stoom brengt de stoomlurbines 
in beweging die gekoppeld zi jn oo n de schroef. Von de 
tu rbines gaol de stoom noor een condenser, die met zee
water gekoeld word!. Het ontstone water word! weer te
ruggepompt naor de warmte uitwisseloor. De voortstuwing 
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von het schip geschiedt dus op de gewone conventionele 
monier: wormlevorming - sloomvorming - turbines, a ileen 
de warmtebron is niel conventioneel. 
Het geheel von reactor, 1 e circulotiesysteem, pam pen en 
machine voor de hoge druk , d ie hierbij behoren, wo rmte
uitwisseloar, pijpen en voten met b ijbehorende kleppen zijn 
opgesloten in een groat stolen val, dot holfbolvormig is. 
Het is bovendien noor bu iten ofgeschermd met 2.000 ton 
load, polyethyleen, beton en hout. De bodem von het vat 
is opgesloten in 4 voet d ik gewopend belen. De holfbol
vormige bovenkant is beschermd door 24 inch d ik gela
mineerd stool en omgeven door een , redwood" houten 
stootmantel. Deze mossieve ofsche rming van de reactor 
diant zowel om stroling en de produkten von de spli jting 
te isoleren als om te voorkomen do t radiooctief moterioal 
vrijkomt len gevolge von ongelukken bijv. een oonvaring. 
No deze uiteenzetting door de ,physics officer" werd nag 
het hospitaol bezichtigd en de naast het hospitool gelegen 
centrale medische controlekomer. In deze komer sloan ver
schillende oscillotoren opgesteld. De g rootste, d ie continu 
in bedri jf is, client ter cent rale von de werking von de 
nucleoire reactor. Op deze osci llator is een curve te zien, 
di e ofwijkingen von het normole direct te zien geeft. In 
het schip sloan verder in verschillende ruimten van het 
schip monitoren opgesteld, die op gezetle tijden verbonden 
worden mel een oscillator in de controlekomer en die elke 
vermeerdering von rodioocliviteit in d ie ruimten direct oan
geven. Vermeerdering von radioactiviteit in die ruimten is, 
in de tijd dot het N.S. ,Sava nnah" in de voart is, nag niet 
voorgekomen. 
In de vooravond sprok de scheepsgeneesheer in .. De Moos" 
no een gemeenschoppeli jke barrel en een eenvoudig d iner, 
over enkele ospecten waormee men op het schip te moken 
he eft. 
De rodiotie woaroon de mensheid word! blootgesteld volt 
uiteen in drieen: 

1. Natuurli jke radio tie : dot is rad iatie d ie van de oarde 

zelf uitgaol; 

2. Radio tie die ofkomstig is uit de wereldruimte: kosmische 

r _diatie; 

3. Rodiotie afkomstig von de mens zelf. 

De mens word! in toenemende mote blootgesteld oon ro
diati e door de toenome van de natuurlijke radiotie t.g.v. 
atoombom-explosies en a ndere factoren bijv. blootstelling 
aon radiatie in de industria en van diognostische doe lein
den. 
De dosis stro ling worcl~ meestol aongegeven a ls de dosis 
die de huid treft: skin dose. Deze word! uitgedrukt in 
rontgen eenheden (r). Een andere eenheid is de hoeveel
heid weefsel d ie door rodiotie getroffen word!: de volume 
dosis. Deze word! uitgedrukt in gram r. 
Tenslotte is de hoeveelheid stroli ng die men krijgt ofhon
kelijk van het oppervlak van de mens dot getroffen word!, 
de grootte en de a fstand von de bran, woa r de stroling 
von uitgaat. 
De radiatie neemt in intensiteit of met het kwodroat von 
de afstond, waarop de stralingsbron is opgesteld. 
De controle op de radia lia o p het schip geschiedt op ver
schillende manieren: 
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1. Centrale van de opvarenden. Dit gebeurt door het Ia
ten dragen van voor radiatie gevoelige fi lmbadges. 
2. Centrale van de verschillende ruimten in het schip door 
opstelling va n Geigertellers, die de radia tie in die ruimten 
continu registreren. 
3. Centrale van radia tie van dikke luchtlagen en op lucht
filters. 
4. Controle van de radiatie von het water. 
Ad 1: 
Radiatie aan board is, getoetst aan de gevoel ige filmbad
ges, zeer klein. Zij geven een indicatie omtrent de totale 
dosi s d ie de opvarenden aan board van het schip krijgen. 
Ad 2, 3 en 4 : 
De Geigertellers geven aan dot er aan board weinig ra
diatie aanwezig is. De meeste radiatieprodukten die geme
ten worden hebben een korte halveringstijd. Het onderzoek 
van wa ter gebeurt bij elke wisseling van de wacht. 

In Rotterdam werd chloride radiatie in het water in de 
. haven gemeten voordat het schip in de haven kwam. Het 
is goed dot d it onderzoek van de haven van Rotterdam 
gebeurd is, voordat het N.S. ,Savannah" binnenkwam. 
Anders zou de chloride activiteit zeker gescnoven zijn op 
lekkage van het schip, zoals in Malmo gebeurde, waar 
dl.l kranten met headlines hierover verschenen. 
Te r bescherming van havens die het schip aandoet, word! 
het steeds gereed gehouden voor vertrek, waarbij de sleep
boten oak klaar liggen. Er worden kosten noch moeilijk
heden gespaard om de veiligheid van de omgeving te 
waarborgen, en te bewijzen dot in de toekomst he t toe
passen van atoomkracht in de scheepvaart mogelijk is en 
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verantwoord. Het schip heeft nu 60.000 mi jl gevaren zon
der ongelukken. 
Soms moeten er reparoties verricht worden in de reoctor
ruimte (pompen, lekkende kleppen etc.). Aongezien tijdens 
het varen in de reaclorruimte een temperatuur van 
± 400 of heerst, mag de atmosfeer in die ruimte niet meer 
don 5% zuurstof beva lten. Er word! in die ruimten dan 
ook gewerkt met beschermende kleding tegen radiatie en 
met zuurstofmaskers op. Voordat het machinekamerper
soneel de ruimte binnenkomt, goat een physics officer de 
ruimte in met een Geigerteller e n markeert aile besmette 
gedeelten. De temperotuur die bi j werkzaomheden in de 
reoctorruimte ± 125 of is, moakt dot Ianger dan 30-45 
minuten werken niet mogelijk is. Er treed! bij de werkers 
een groat vocht- en zoutverlies op. Als zi j van hun werk 
komen, krijgen zi j fl inke hoeveelheden koele (niet koude) 
dranken en gebruiken extra zout. 
Voordat de werkers weer toegelaten wvrden op het scnip 
word! de radio-activitei t bi j hen bepaald om besmetting 
van de rest van het schi p te voorkomen . 
Lekwater in de machinekome r bevot b ijna uitsluitend ro 
dio-actieve elementen met korte halveringstijd. Tijdens de 
voorl word\ in valle zee dit lekwater gespuid . 

Economische ospecfen 

Het zol de eerste 15-20 jaar niet moge li jk zijn een nucleair 
schip economisch te Iaten varen, behalve don misschien 
ols ijsbreker. Men is echter o l bezig met projecten voor 
de bouw van reactoren, die veel minder wegen, maar he!· 
zelfde vermogen bezitten. 
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Van links naar rechts : 1e Ladingklerk, Storekeeper, Boots
man, Gezagvoerder, Nr. 1 Fireman, Chief Steward. 

Joss Flag 
De ouderen onder ons kennen deze vlag nog wei von on
ze voor-oorlogse China dienst met de motorschepen Cre
mer en Van Heutz. ledere reis een 2.000 dekpassagiers van 
Hong Kong naar de Oost. Seide schepen met de Joss vlag 
vrolijk wapperend aan de voorra als 11Guiding Angel". 
No de oorlog werd deze vlag niet veel meer gezien. Een 
dezer dagen werd de gezagvoerder van ons m.s. 11STRAAT 
LOMBOK" verrast met de Joss flag, hem aangeboden 
door de Chinese bemanning. 
Op de vertrekdag uit Fremontle ncar Singapore dd. 19 
februari jl. vond de officiele overhandiging pleats door 
de onderofficieren, waarna de vlag in bijzijn van de ge
hele crew werd voorgehesen. 
Reporters, persfotografen en T.V. gaven blijk van hun be
langstelling voor iels dot zij nog nimmer hodderi gezien, 
evenmin van hadden gehoord. 
De grote karaktertekens in het midden: Bon Voyage. 
De stoande koraktertekens oan het lijk : Aon Gezogv. D. 
Minnema. 
De karoktertekens onder: Van gehele Chinese crew ,Stroot 
Lombok". 

De vlag wordt voorgehesen. 



Beste foto 
van 
de maand 

Bedrijvigheid al b 
m.s. ,Stroot Fraz er" 

Opname: 4e Stuurman 
L. J. B. Lagendijk 

Scheepsposi ties N.T.P.M. 
m.s. ,Senegolkust" 
m.s. ,Congakust" 
m.s. ,Zuiderkerk" 
m.s. , Sloterkerk" 
s.s. , Munttoren" 
s.s. ,Westertaren" 

H.V.M. 
m.s. , Hollands Diep" 
m.s. , Hollands Duin" 
m.s. , Hollands Dreef" 

Freetown 
Freetown 
Koops tad 
Be ira 
Rio de Janeiro 
Calcutta 

Eta. Chino 
Etd. Nagoya 
Etd. Singapore 

± 14-3-65 
::!::: 28-3-65 
± 14-3-65 
± 27-3-65 

::!::: 24-2-65 
::!::: 5-3-65 

20-3-65 
1-3-65 
3-3-65 
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Personalia 

PROMOTIES: 

K.P.M. 

Per 1 januari 1965 werden de navolgende ladingklerken 
bevorderd: 
Tot ladingmeesler: de ladingsklerken 1e klos J. A. Ron
donuwu, A. R. Tumengkol, E. P. Kaslanja en M. G. laurens. 
Tot ladingklerk 1 e klas: de lodingklerken 2e klas W. Oppier 
en D. G. Runtukahu. 

N.T.P.M. 

A. J. Foken tot 4e Werktuigkundige m.i .v. 1- 1-65 
J. Huisman lot 4e Werktuigkundige m.i.v. 1- 1-65 
Y. Sijtema tot 5e Werkluigkundige m.i .v. 21- 9-64 
J. P. J. de Koster tot 5e Werktuigkundige m.i.v. 11 -11 -64 

Van harte ge/ukgewensf. 

MUTATIES GEZAGVOERDERS 

K.P.M. 

H. Veldkomp {dd. Gezagv.) ex m.s. ,Siberoet" 
naor m.s. ,Stroot lombok" (1 e Strm.) 22-1-65 

A. Bikker ex TTV/S'pore ncar m.s. ,Siberoet" 
(dd. Gezagv.) 22-1 -65 

Tj. Van der Molen ex m.s. ,Van Riebeeck" met RV 25-1-65 
J. J. Maoskant (1e Strm.) m.s. ,Van Riebeeck" 

(dd. Gezagv.) 25-1-65 
J. J. Maoskant {dd. Gezagv.) m.s. ,Von Riebeeck" 

(1 e Strm.) 6-2-65 

J. Ch. Beynon ex RV naar m.s. ,Van Riebeeck" 6-2-65 
H. N. l. Hoomans ex m.s. ,Stroot Frazer" met RV 2-2-65 
J. A. van den Broek Humphrey ex RV naar 

m.s. ,Stroot Frazer" 2-2-65 

H. l. van Dam ex RV naar m.s. ,Waiwerang" 
H. Buth ex m.s. ,Waiwerang" met RV 
l. J. Willems ex m.s. ,Schouten" met RV 
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15-2-65 
15-2-65 
15-2-65 

MUTATIES HOOFDWERKTUIGKUNDIGEN 

K.P.M. 

J. C. S. v. Bijsterveld ex RV naar m.s. ,Roggeveen" 22-1-65 
J . C. van Dinteren ex m.s. ,Roggeveen" 

noar H.V.M. (detochering) 22-1-65 
D. Snip ex RV no or m.s .. ,Van Spilbergen" 27-1 -65 
B. Claosz Coockson ex m.s. ,Van Spilbergen" 

met R.V. 27-1-65 
J. R. Holman ex RV naor m.s. ,Waingapoe" 3-2-65 
W . Sandburg {dd. Hfd.wtk.) ex. m.s. ,Woingapoe" 

met RV 3-2-65 
G. Doesburg (dd. Hfd.wtk.) ex m.s. ,Schouten" 

met RV 15·2-65 

Aile verlofgangers : een prettig verlof. 
Aile herplaatsten: goede voort. 

MET VERLOF GEGAAN 

K.P.M. 

22-1-65 4e Wtk. P. B. G. M. Wesseling uit Sydney RV/SV 
25-1-65 1e Strm. G. E. Koersenhout uit Antwerpen RV 

{detach. NTPM) 
uit Singapore RV 3-2-65 4e Strm. C. 0. Hindriks 

7-2-65 2e Wlk. W. Sandburg uit Hong Kong RV/SV 

N.T.P.M. 

28-1-65 5e Wtk. J. Snip ex m.s. ,Sioterkerk" 
4-2-65 3e Slm. F. Kuiper ex s.s. ,Munttoren" 

(Puerto Ia Cruz) 

zv 

sv 

fen prettig verlof toegewenst. 



NA YERLOF YERTROKKEN 

K.P.M. 

19-1-65 3e Wtk. G. M. van Kuyk (Sydney] 
m.s. ,Van linschoten" 

21-1-65 Hwtk. J . W. Verwey (Hong Kong) 
m.s. ,Woiwerong" (surveyor) 

23-1 -65 1e Strm. F. G . von Amersfoorth (Auckland} 
m.s. ,Von der Hogen" 

24-1-65 3e Wtk. H. H. Smulders [Hong Kong) 
surveyor Woiboot 

7-2-65 3e Wtk. C. A. N. Boers [Hong Kong} m.s. ,Woikelo" 
9-2-65 3e Wtk. A. J . Koomons (Bangkok) m.s. ,Silindoeng" 

Goede wacht en behouden vaarl. 

NA YERLOF GEPLAATST 

N.T.P.M. 

1-2-65 2e Wtk. W . G. Jacobs m.s. ,Sioterkerk" 
27-1-65 5e Wtk. B. de Groof m.s. ,Sioterkerk" 
2-2-65 3e Stm. M. v. d. Woude, m.s. "Zuiderkerk" 
2-2-65 4e Stm. A. B. Crooy (Puerto Ia Cruz} 

s.s. ,Munttoren" 
2-2-65 4e Wtk. E. Grootveld (Puerto Ia Cruz} 

s.s. ,Munttoren" 

2-2-65 4e Wtk. M. v. d. Steen, m.s. "Zuiderkerk" 
2-2-65 5e Wtk. Y. Sijtemo m.s ... Zuiderkerk" 
2-2-65 Ass.-Wtk. M. Meulenberg m.s. ,Zuiderkerk" 

14-2-65 2e Slm. D. C. l. v. Amson (Homburg) 
m.s. , Zuiderkerk" 

Goede wacht en behouden vaart. 

GESLAAGD YOOR HOGER DIPLOMA 

K.P.M. 

3e Strm. P. F. Bijl 
5e Wtk. P. G . H. Uges 
5e Wtk. H. D. Kwoytaal 
5e Wtk. J . G. Hoopmon 
5e Wtk. H. W. Potgieter 
5e Wtk. Tj. Veenstra 
5e Wtk. E. Tindol 
5e Wtk. l. l. A. Flem 

N.T.P.M. 

5e Wtk. Y. Sijtemo 

5e Wtk. J. P. J. de Koster 
3e Stm. M. v . d. Woude 
4e Wtk. E. Grootveld 

18-1-65 S II 
18-1-65 A 
2-2-65 A 
2-2-65 A 
4-2-65 A 
8-2-65 A 
8-2-65 A 
9-2-65 A 

21- 9-64 VD 
11-11-64 AS 
17- 1-65 S II 
29- 1-65 A 

Onze ge/ukwensen met het behaalde succes. 

NJEUWE K.P.M.·MERTJES 

Weesp 8-1-65: Nynke Boukje, dochter von Employe A'dam
kontoor P. Hoekstra en Mevrouw G. G. Hoekstro-Bi jl. 

Groningen 25-1 -65 : Richard Jon Reint, zoon von 2e Stuur
mon H. Stoltenkomp en Mevrouw J. D. Stoltenkomp_
Brons. 

Jubilea 

Cheoh Thye Hin 
H.K.I. Singapore 

25 years 
22nd April 1965 

Welkom in de familie . 

The editors herewith offer their congratulations to the cele
brator. 
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m.s. "Camphuys" 

m.s . "Silindoeng" 

m.s. ,Woibalong" 

Familie groeten 

Donderdag 11 februori j.l. hod een opnome von 
fomiliegroeten pleats, bestemd voor de mss. 
,Comphuys", ,Silindoeng" en ,W'Dibolong". 
De ,nieuwelingen" onder de fomilieleden wo
ren bij Teddy Scholten en Guus Weitzel in 
goede handen, die ze direct op hun gemak 
stelden. 
Heel wot nieuwtjes von thuis werden op de 
band vostgelegd, terwi jl het orkest ,De 
windmolens" o.l.v. Johnny Holshuijsen met 
zong von de Spelbrekers voor een muzikole 
omlijsting von het nieuws zorgden. 
Onder de ,Comphuys fomilieleden" hadden 
wij echter nag een musicus - een broer von 
2e stuurmon Von Loon - die een trompetsolo 
(,Non ho ('eta") ten beste gof, hetwelk hem 
no afloop een hortclijk opplaus van ons allen 
bezorgde. 
De ontvongst aan board was heloos niet 
goed, wont uit een telegram oon de Wereld
omroep lazen wij: 

, Teleurstelli ng groat door ui tzending nobij 
Aden tolool onverstoonboor. Groeten von 
ons a llen. Gezagvoerder Camphuys." 

Het bandje werd met de grootste spoed ncar 
Durban verzonden. 
Gelukkig had het m.s. ,Silindoeng", varende 
van Hong Kong ncar Bangkok een gunsliger 
resultoot; het telegram luidde ols volgt: 

,Groeten uitstekend ontvongen." 
Tenslotte het m.s. , Woibolong", reeds een 
oude bekende onder de groetenschepen, 
seinde de Wereldomroep in dichtvorm: 

,Op weg nca r Bimo 
hodden we een ontvongst die was prima 
onder het genal von een goed voorspeld 

gloosje drank 
brengen wij U allen onze dank." 

De foto von het m.s. ,Woibolong" verdient 
extra oondocht, de jongste op de t rap was 
wat je noemt ,een vreemde eend in de b ij t". 
Joapje de Jong, beho re nde bij de families von 
de K.N.S.M. was zoek, ne rgens te vinden. 
Hij vond echter de fo to' s zo mooi , dot hij 
maar weer op de trap was goon zitten voor 
de volgende foto. 
Zit er misschien een o.s. KPM-mertje in? 

ORUI' ,:1' 1(0Gllf.SC1"1 p-
4MST£R(\U,j 
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