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101. Scheepsbewegingjsnen operatieve M jzondBrheden_^AltRI •- schepen.
(t/m 15 april 196Ï)

a. TORPEDO BOOT JAGERS.

( 1 ) SKWADBUTORP ,
a) Divisie BTJTORP I

"SILIWM'QI" . ) . , llc!n, .0 -, ^ n
aie onder "ST-12-3.i."

b) jryjsi_e jUTOEP II
''gANDJAJA1' ) Maakte op 15 mrij.. een -korte proefvaart,

) Op 1 april ,op .12 .dagen notioe te Surabaja,

"SM/UNGGALIIJG" Op 1 april op 12 dagen notioe ta Surabaja.
(ex.-"SARWADJALA")

b. ONDIüRZEEBOTSff.

101
Hield op 27 mrt. een korte proefvaart,
Op 1 april op 12 dagen notice te Surabaja.

Op 5 april uit Surabaja naar D Jakarta, Op 6 april onder water
en weer boven^ekomen 0. van het Boompjes Eil, Aankomst
Djakarta op 6/7 april. Sier werd 35 ton brandstof en 8 ton
drinkwater ingenomen. Op 10 apr.'uit Djakarta voor een "shake
down. cruise" naar en in de Riouw-archipel, De vaa^route v 1̂1 '
het schip was als volgt: a) Djakarta-Str. Bangka-Str. Durian~
3tr. S'pore- Str. Riouw-Tg,Pinang| b) Tg,Pinang-Str, Eiouw-
Str, S'pore-Anambas-'-Natuna Eilf-Pandjang Kulan-Str« S'pore-
Tg,Pinang5 c) Tg.Pinang-Str, S'poré-Str. Karimata-Surabaja,
A/b bevonden zich 7 off , , 12 o. off. en 40 manschappen. Volgens
een draaiurenrapport bedroeg het aantal draaiuren t/m 7 apr*
en sedert het groot onderhoud resp,

SB dieselmotor 39 u, 40 min, 234 u. 25 mini
BB dieselmotor 13 u, 121 u. 35 min;
SB hfd, motor 38 u, 50 min, . 180 u. 12 min,
BB hfd, motor 42 u, 04 min. 206 u, 52 min. .

De brandstofvoorraad bedroeg 85 ton, dé smeerolie 5*7 ton.
Bevond zich op 11 april in Str. Bangka,
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. •• 'Op H.mrbi. "arrival conference11 in Surabaja
onderhoud(20 mrt . -20 juni ) . . Ti !1 dens of na .k. o.

zouden -de "batterijen worden verwisseld» Op 28 mrt. ging KSAL ao-
coord met de werkzaamheden 'die g'ed. het klein onderhoud zouden
worden uitgevoerd. Op 1 apr. in k,o« té S'baja,

c , FREGATTEN e n KORVETTEN, ' . . - : . "

(1) SKWAD ESKORTA
U)

(Escort Squadron)
121

'|IMAM BONDJOLf
<*^~-K**mmtf,t«*-:-<>^' Op \l op 7 dgn. notie© te Surabaja*
Op 5 april werd "bekend, dat het schip naar Tarakan zou worden
gedirigeerd. Aantal keteluren op 7 apr, sedert groot onderhoud
en sedert de in ge"bruikstelling resp„ t voorste ketel 618}2934
en achterste ketel 42052634. Op 7 apr, uit S'baja via Wester-
vaarwater naar Tarakan teneinde 1 deel te nemen aan "bespre-
kingen i, v. m, het ge zanten l i j k patrouilleren door Indon* on
Phil. marine tegen de smokkel en zeeroverij, 2 ) te oefenen,
Op 8 apr» sloeg tijdens zwaar weer een matroos overboord, ïïa
ged. '8 uur de zee te hebben afgezocht, vervolgde hetschip zijn

• rei-Si -Aankomst Tarakan op 9 aPr« Na- aankomst werd 180" ton MFO
en 30 ton water ingenomen. Zie verder onder "TORANI",

SÜROPATI" zie onder "ST, 12,3.1."

Op 1 apr.. "niet vaargereed" te Surabaja. .

Op 1 apr, in klein onderhoud te Surabaja*

Divisie ESKORTA 1.22
. "PATIMJRA"

"gA.SAMJJDDJN"

(2) Divisie Korvetten "A"

1 ' P AT IIINII S " Zou in mrt. gereed worden gemaakt om ter
beschikking te. worden gesteld van KODAMAR I, De bem, sou door
KODAMAR I worden gelsverd. Op 1 april op 7 dagen notice ta
Surabaja* Maakte op 6 apr, een korte proefvaart in Str, Madura,
op 7 apri in Surabaja terug.

"BAFTENa"

"RADJAWALI"
Op 1 apr,. opgelegd te Surabaja.

'KUST - Q1DEEZEBBOOTJAGERS.

(1) "ALU ALU"

(2) FLOT BÏÏKAS I
TaTSKWADjaAK BUKAS 10

Divisie BUKAS 101

Op 1 apr, opgele.gd te Surabaja,

"LülIBA-LUÜEBA"

"TJUTJUT"

C'TOH
v»̂ -...
'TOÏÏGKOL

,-'

/

Op 1 apr, op 12 dagen notice te Surabaja,

Op 28 febr. hield het schip een proefvaart
- * • M ^ _

erTlJêïeningen met A(nti) A(ircraft) geschut en dleptö'bonaasn
ged. ses uur in Str.- Malakka,
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De oefeningen mat'liet A. A» geschut slate-'gde», die met de - '
'dieptebommen echter niet. De "bommen.werden gswórpen.met de ' •
B,B,"th,rowér11 en waren afgesteld op- 45 meter M j. een diepte
van 52 meter. Geen der "bommen kwam tot ontplof f ing( in pers-
bericht werd dit verzwegen). Dé oefeningen werden bij-gewoond
dopr odt. KODAMAR I en de ALRI-voorliohtingsdienst(i)
_ . Op.1 maart te Belawan. Dezelfd» dag'uitgevaren voor-
een patrouillevaart in de Aru-baai, Süngei Tamiang en Langea*
Baai. Op 4 nirt, i» Belawan teruggekeerd. Op 13 mrt uit
Belawan. naar de Aru-Baai, Tg,Tamiang en de baai van Langsa en
Sabang voor patrouillediensten. Op 13 mrt, bij Langsa lucht»'
afweeroefeningen gehouden niet goed resultaat. Op 14 mrt, aan-
komst Sabang, Op 15 mrt» teruggekeerd naar Belawan en op
16 mrt, gearriveerd. Op 17 nirti werd het schip voorzien van
proviand voor 1 maand. Op 23 mrt. naar Tg,Balai fO.kuat Snnatra),
Op 24 prf;« U* vau, Tg.Balai voor anker en op 25 mrt, in Tg, Bal ai
evenals op 26 mrt. Op 28 mrt, teruggekeerd in Belawan,
Op 5 apr« uit Belawan naar de wateren van Lho Seumaweh(Nrd, Sum)
en Labuan Bilik(Z. van Belawan) voor een patrouillevaart. Op
6 apr, in Langsa met cdt, KODAMAR I a/b teruggekeerd naar
Belawan, Op 8 apr, bedroeg het aantal draaiuren van'de ufd,
motor BB, SB en midsch, resp» 219.25, 219,10 en 190,00 en
y/arên de diesel-generatoren II en III in reparatie.

*'IIADIDIHANG" Op 23 mrt. uitgevaren en het zeegebied
van'Madura met SOÏÏAR afgezocht, mpgelijk naar de vermiste
CTA-dakota(ISAM 5/61, o. a, -BLAM BOUD JOL), Op 25 mrt. in Sura-
baja teruggekeerd. Op 31 mrt, uitgevaren naar een R/V punt
zes nijl O, van het eii, Masalembu Besar om het begeleiden van
de "HONGKONG FIR" (a/b. 5 permesta cieSn) over te nemen van de •
"TORANI"(2ie onder "TORANI") op de route Toli-Toli-Kaap William-
Masalembu Besar-Surabaja, Aankomst R/V plaats dezelfde dag.
Op 1 apr, met de; "HONGKONG FIR" in ,Surabaja_ teruggekeerd,

Divisie BUKAS 102
"MOjJAHE'f - Op 1 april op 12 dagen notica te Surabaja,

"LAPAI"

"KATULA*
Op 1 april op 1.2 dagen notioe ts Surabaja*

"LADJURU" Op 28 febr, voor anker te Moro, op 2 mrt,-
voor anker te Tg,Balai Karimun tot 6 mrt. Op 7 mrt, voor anker
te Selat Pandjang. Op 9 mrt, in Tg.üban, op 11 mrt* idem. Op
14 mrt, uit Tg.Pinang naar Djakarta vQrtrpkk0n(VTA 16 mrt,)
voor uitvoering van'egn spec, opdracht. (Vernoedelijk luister
bijzetten aan het begoek op 29 mrt-. door SÜKARNO aan Pontianak)
Hierna.zou het sohip weer operationeel onder KODAMAR II vallen»
Aankomst te Djakarta op 16 mrt. Op 18 mrt, weer uitgevaren en
pp 21 mrt. in Pontianak gearriveerd, met a/b 3 colli wapens en
1 ool]« voertuigveren.bostemd voor Pontianak, Op 28 mrt, uit-
gevaren en vermoedelijk op 30 mrt. in Djakarta teruggekeerd,
Op 7 apr, uit Djakarta naar Teluk Ratai(bij Pandjang) voor een
opdracht. Aankomst in Pandang op 8 apr, voor pi, dienst t,b.v.
Tik, Ratai ged, 5 u. Hierna naar de Riouw-archipel, aankomst
te Tg.Pinang op 10 april«
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SKWADIRAN 3TJKAS.12 .
'Divisie BUEAS .121

"TENGGIRI" ''
Geen meldingen ontvangen; Bevindt•zich
momenteel•in de 'Philippijnen voor reparatie
en opleiding "bij USÏT» • •.

Op 6 mrt, uit Tarakan naar. Makassar terug-
gélceerd, aankomst op 8 mrt. Op 9 mrt. uit Makassar naar de
Golf van Bone voor s-"-auaveTlo;.ir:rt,̂  "t-i.j de operaJ-.r,o"BADAl"(orkaan).
De ADRI ageerde in de richting van de kust- met de kans dat ds
vijand in prauwan naar Z„0. Celebes zou vluchten. De "LAJANG"
diende dit te voorkomen. Qp 10 mrt, .te Palopo; Op 12 mrt.- in
Makassar terug met.een techn, defect. Op 23 mrtc uit Makassar
ora in de wateren van Balikpapan en Tarakan de smokkel te be-
strijden. Op 24'mrt in Balikpapan, Op 24 mrtc strandde het
Engelse Koopvaardijschip "MARINE EXPLORER" bij Pulau Bananwa:
(Postiljon Eilanden). Op 26 mrt, vertrok de flLAJANG" uit
Balikpapan teneinde assistentie te verlenen en arriveerde op-
27 mrt. bij het schip dat van de boeg tot midscheeps aan de
grond was gelopen. De "MARINE EXPLORSR" had een bemanning van

• 4Q man 'a/b., terwijl de lading uit. steenkool,-bestond. Daar het
• schip geen assistentie nodig had aangezien een sleepboot uit
Singapore .onderweg was, voer de. "LAJANG" door naar Makaasar om
brandstof te laden,: Aankomst op 2(3 mrt5- Zou aanvankelijk op
30 mrt, een begeleidingstaak van de "TORANI"(zie aldaar) over—

: nemen, hetgeen door een fout in de coördinatie niet doorging;
i Op 31 mrt. uit Makassar.terug naar de "MARINE EXPLORSR" ten-

• einde de pogingen om het schip vlot 'te Trekkeaiite controleren.
Na aankomst (des. dag) bleek het schip reeds door een sleepboo.t
te zijn vrijgemaakt. Op 1 april in Makassar teruggekeerd^

.. Op 5 april uit Makassar naar Tarakan voor transport van het
j gezelschap van cdt. KODAMAR V i;v.m- liet bezoek van eon Philip,
l ozb.jager. Op 7 apr* aankomst Tarakan, Op 8 apr, werd bekend,
$ dat het schip na voltooiing der opdracht waarsch, voor de duur
van twee weken naar Surabaja zou terugkeren voor "technical
check" en completering van reserve onderdelen-,
Zie ook onder "TORANI1,;

"DORA1IG" Op 1 apr, in groot/klein onderhoud te
Surabaja-

1KRAPU"^•••' ' Op 3 mrt. uit Ambon voor een patrouillevaart
door̂ Str, Kelang langs P,Gebe? Lolopa, Soasiu, Batjan en terug
naar Ambon. .Op 5 rart. voor anker bij .P„Gebe, Op 7 mrt, te
Tobelo. Op 8 mrt, te T e mat e en op 9 mrt, voor anker bij Soasiu
Op 10 mrt. anker gelicht» Op 11 mrt, terug in Ambon, Op 22 mrt.
uitgevaren'-voor patrouille naar Sanana(SüLA Eilanden), Ceram-
zee, 'Gorom-archipel, Watubela-archipel en Banda. Op 23 mrt.
voor anker bij Sanana, Op 2S nrt.' in Aabon terug. Op 29 mrt.
uit Ambon naar de'.Banda-Eil „ en -Tual(Kni-Eilanden) voor een
patrouillevaart 'en bewakingsdiensten,' Op 30 mrt- te Banda en

| 31 mrt.'te Tual- Op 1 april terug te Banda, Aankomst Ambon op
3 april.
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ij .Aah SB-zjijde.wërd' een lek o-p en, '2'm, pri'der de water lijn. ont-
\\t tussen 'de 39-s"te en.41 ste spant. Dit gat werd als voor-
}<• lopige maatregel dicht gecèmenteerd(in ju-li 1.960 werden tijdens
J ' een dokbeurt 3 gaten aan BB-zij.de gevonden)* Ondanks een voor——
* ' stel on.he.t schip ten spoedigste tó laten 'dokken, •waï'd-eïr'd'e
i patroïiille__dien3ien toch voortgezet. Op TÓ april uit Ambon voor
l ' patrouille- en bewakingsdienst naar ^orotai,'Ternate en Batjan,
J Bevond zicti op. 11 april in Str, Jatinti. . • " ' • . ' .

Divisie BÜKA5 122. . • '. .

"TJAKALANG" • • •
.--'--.—;— Op 7 april werd bekend, dat-het schip van»
uit de Philippijnen(Subic Bay) op de terugreis.was. Bevond
zich op 8 april N,O, van Borneo en op 10 april bij Tarakan»

MTODAK"
•••" •—! Geen meldingen ontvangen. Bevindt zich zeer

waarschijnlijk in groot/klein onderhoud te
Surabaja,

"LfflAPANG11

"BUBARA"

f»K

Op 1 april in klein onderhoud te Surabaja.

Op 1 april op 12 dagen notice te Surabaja»

Indeling bij FLOT BUKA.S I onbekend.

Nadat de sonar was gerepareerd, op 27'febr,
anker gelicht en het Westervaarwater weer uitgevaren. Op '

27 mrt, werd bekend, dat het schip naar Tarakan zou,v/orden gö*-
zonden. Op 1 april op 24 uur notice te Surabaja, Op 2 apr, naar
Tarakan vertrokken ter uitvoering van de overeengekomen geza-
menlijke operatie door de ALRI en de Filippijnse marine.
Aankomst Tarakan op 5 april.
Zie ook onder "TORANI".

"TORANI"
———— Op 1 mrt. werd de -reparatie aan de zoet-
VTateïponp vaP de SB-generator in Bitung beëindigd. Dezelfde
dag geraakte echter ds radar-ontvanger defect. Op 3 mrt. uit
Bitung naar Gorontalo, aankcmèt 4 mrt. Op 5 mrt. teruggekeerd
naar Bitung, aankomst 6 mrt. Zou aanvankelijk hierna naar de '
Qolf van Bone W0rden gedirrigeerd voor steunverlening bij ope-
ratie "BADAI", Operatieopdracht werd echter geannuleerd. Op
7 mrté naar Bölang voor transport voor twee officierenj^Dszelfde
dag terug in Bitung. Vermoedelijk op 9 flirt, ontving het schip
onderdelen, voor de zoetwaterpomp. Op 10 mrt, naar Toli-Toli,
aankomst de volgende dag. Op 12 mrt., naar Tarakan gevaren en
op 14 mrt, gearriveerd. Op 16 mrt, uit Tarakan vertrokken en
enige uren later voor anker gegaan in de Sibuko-baai, Op 17 mrt,
naar Tarakan teruggekeerd met een smokkelprauw op sleeptouw.
Op 25 mrt* uit Tarakan en op 27 mrt. voor anker gegaan bij
Menadp» Op 28 rnrt« van Menado naar Bitung teneinde olie te laden»
Drie uur leter met de "HONGKONG FIR" uit Bitung vertrokken tsr
eskortering van dit schip dat 5 cieën permesta a/b vervoerde
en langs de vaarroute Toli-Toli - Kaap William - Masaleinbo -
tot aan Surabaja moest worden begeleid,. Op een R/V punt zes
mijl W, van Kaap William zou de "LAJANG" de taak van de
"TORANI" overnemen*
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;0p'3p inrt.. Qado.-rwiGr-:;.. 'dé '"T-ORAN!" een viertal Japanse vissers-
vaartuigen ter hoogte van Toli-Toli nan een onderzoek. Op 30
iort. t'bleek'de' "LAJANG" zich niet .op .hét R/V punt te "bevinden»
'Hierop1doorgevaren naar hét eil* Masalembo Besar. Op 31 mrt*
aldaar R/V gemaakt met de "lïlADIDIHMG" dié.de begeleidingstaak
overnam. De "TORAÏÏI" -stevende ook'naar Surabaja om brandstof
(20 tön.HSD, 3-ton DCO 30), water(!5 ton) en proviand a/b te
nemen. Tevens zou de radar worden .gerepareerd,, Aankomst op 1
april. Op 4 april uit Surabaja naar Tarakan, aankomst op 6 apr,
Op Öapr, werd bekend, dat het schip voor de duur van twee we-
ken toestemming had om i.v,m, reparaties naar Surabaja terug
te keren. De taak van ds "TORAÏÏI" zou door de "HIU" worden over-
genomen.
De "TORANI"f "HIU", BIAM BOSTDJOL" en "LAJANG" kregen begin
april, opdracht om de voorraad dieptebomrnen Mark 9j MODt 2 en 3
zo snel mogelijk bij oefeningen te verbruiken, dan wel in te
leveren. Beschadigde bommen dienden in 500 voet diep water ov
boord te worden gezet.

e-»: MiJNEUVEGEBS,
SKWADIRAH 1Q_(^qUadron jnijn̂ ndienst)

(1) le.Ploti'lls.

"FRf.101".
(Plores - 805)

"PR̂ .102"
(Dj orabang-80 6)

"FR-103"-
(Djarapea-807)

"PR-104"'
(Enggano-t808)

(Badalc-927?)

"PB-1.06" '
(Rindjani-809)

"PR-1Q7" '
(Merbabu -?)

Bevond' zich.' op 1 mrt,.op patrouillovaart iri.
in de Riouw-archipel , Op 2 mrt„ te Liowos.
Op 7 Eirt,, te TgfUbanj evenals op 10 mrt. Op
11 mrt. te Tg,Pinang, Op 14 mrt* te Tg.Uban,-
Het schip had herhaaldelijk moeilijkheden
met de elektrische installatie.-, Óp 21 mrt.
in K, O, Bevond zich op "l 4 '&'j?~..- nog steeds te
Tg, Uban met. de hulpmoter. in reparatie,

Op 1 april op 7 dagen notice te Surabaja.
Op 3 apr* naar Probolinggó - vertrokken ter
bewaking en bevoorrading van een eenheid
nooddienstplichtigen van de "NANUSA" , Op
4 april terug in SurabajaP

De gehele maand mrt» in. Belav:an.c Tot 14
idem,

Op 1 april op 12 dagen notice te Surabaja,

Geen meldingen ontvangenp

Te Bela?/an, Zou(op 28 mrt ?) in dok gaan,
Sedert 2 april in drk,,

Geen meldingen ontvangen,,



. _ . _ _ _ . • . - 7 ;-. • 'V . ' - . • - • . ZEER.
. . . , . . • ' • . - . ' . Ëxempl». nos / •

(2) 2e;Flpttile . - . . . ' " ; .

. : "PR-301/504/507".. .Op 1 -april in conservatie. rbe-Surabaja,

"PB-502" . . . - 'Veegde begin,.mrt,;in het ni-jnengebied„
• - • ' • - ' " ' . • • - . ' (zie .ook ISAÏ.J; 5/61,.PR-508)

.1 f~ . , - • -.-v . . . - > * • - '" - • • " • . . • •' •_ ff-' '

"PR-5Q3" . - ' • ' . ;-'"'Geen'rléldingen'ontvangen.. Bevindt aich ver-
. - ' 'moedeli-jk' dp ; 7 ;of .-1 2''dagen noti.ce.'te S'baja,,

"PRr-^O^" Op 1 april, .pp 7: dag'e'nj notice te Surabaja.

• * "PR-506" - ^ : ' . Op 1 april op ,J dagen notice te Surabaja»
• , ,. Veegde op 4 en 5 o:pTs over een af stand van

P met 8 'mij l het rnijnengeMedj? HFG-Materiaal«,

"PR^5Q8" Op 3 nrt* v/orden 1 6 op-r irendea -~r.u een omge-
slagen zeilprauw in Str,, .Madura door schip
gered; Op 8 nrt, vrerd het 'mi jnengeTjied ge-
veegd( 7ië ook ~ISM_ '5/ 6'\ Op 13, mrt,

• • andernaair Op 1 april op 7 dagen notice te
Surabaja. . . .-

"PR-509" J • ••• • - • : . .
"PR-ci10" - t Op 1 apr. in groot/k-lein onderhoti-'". te S'baja,

f« "AJ'^klasse patrouille vaartuigeji.,

Op 1 apr- óp 7 dagen'; no'-cice t£ Surabaja,.

• -' . Geen meldingen ontvangen,.

Bevond zich op 1 mrt,. op patrouillova.;irt in
.. .de. Riouw-^archipel. Op 4 nrtr te Tg^ Uban vcor routin^-ondcrhr-'''^

Op' 6 mrt'. uit Tg. Uban vertrokken voor -patrouille in de v/at eren
rond'oni Singapore en werd omstr'. .17 nr't^ in Tg,Pinang-tervigver-
v/acht. Op 16 mrt,'voor anker bij P0Tarabelan., Op 21 mrta te
Tg.Uban(,routine : ónd3fhöud) , -Op-25 n:rt, -te Tg,.Uban eet de anker-
machine • en.'.hböfdpómp in-reparatie; Op -6 april gereed voor pa--
.trpuilie en vertrokken naar Str, Singapore, Tg,Berakit, Bintan
Timuf,'Linggö, eh Oostkust' Singlcep tot- ï'g„Djabung,. Werd op 20
april in Tg.Pinang terugverwacht,

"ARIJAT"
: " ' . ' ' Op 1 mrt. te -Tg, Uban( schip v, d, wacht). Op

23 mrt, naar 3 en <?V f i " a ri(r>+ "3n olietongkang,
. , • Op 28 nrt. te Tg,Uban niet de nokkenas van ds

hulpinotor in reparatie,, Op 1.3 april rep«
beeiioTigd an overheidspers,: vervoerd na.ar
Tg.,Pinang, Op 14 apr, schip v, cU wacht in
Tg,Uban,.

"ALKAI" Vernoedeli.jk nog st-eeds:.,.in„ Pon'tio,nakT.

' ' ' • • • Op 7 mrt, t e l'arakan.,
' . Hierna ,<een m^ldingari nieer ontvangen»

- "ALAP'-' • . . . . Geen ac-ilaingcii ontv.'".ng-eu.,

"AN'TANG" ) ' ^ • Op:1 apr, in. groc't;/k1 ei - -
11 A T? nVliTi? C! 11 A - . ' 'i •JJ.Q.VA.vy_i-jQ ) ' ' ' ' - '

•"ATTAT" Geen meldingen
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TELU"
Op 1J mrt, werd bekend, dat het schip eind

naar Tg.Pinang zou worden gedirigeerd,i+v.m. het bezoek van
eeifi"INTBm)Epl'-coaoiBsi9. Vermoeden ;jk op 29 rarW uit^Surabaja
naar Diakarta, aankomst op 30 rart. Op 5 april uit Djafcarta naar
Tg.Pinang ter voortzetting van de operatlf "HEMAT", Op 9 apr.
i». Tg.Pinang* . '" ' . / ' ; ' " " . • •

"BAUGGAI" Op 21 BIT t, werd bekend» dat het schip enkele
' ' . • . verbouvdhgen zou ondergaan. Op l.apr. in

.groot onderhoud te Surabaja»

f

°P 28 mrt* uit Sura"baja naar Makaasarj
Horötaji., Ditung ?Maksassar en Surahaja vertrekken t."b;v,

"opljoUw" ea troepentranspprt. De vaarorder werd echtor inge-
trokken qci dzz. onbekende (waarsclx. technische) redenen. Op 1
april op 7 dag?" noties te Surabo^at

OP 1 apr. in groot/klein onderhoud te S'baja.

Op 1 april op.,7' dagen notice te Surabaja.

Op 1 inrt. te Belawan* In Sambu(Eiouw) aou
eeh lading(w»p, "armaoeDt GAJINBT 3") gereed worden gemaakt voor
Verscheping.naai I>jakarta« Op 7 mrt* vertrokken naar Sabang
»et a/T? 4? druras MT-7*} aankomst op 8;-mrtf Op 21 mrt* uit Sabang
ttaar Djak-arta» Op 2^4 mrt«' ^SacVbu binnengelopen.Op 25 mrt, naar
ltgiPi»ang voor «dö4.9rèlitr'öri0ppTti' Op 28 mrt* uit TgiPinang en
op 30 ortf ia Pjajcar'xa goarriveerd. Op 5 apr, uit DjaJcarta en
twee dagen later in Sürabaja teruggekeerd.

Op 1 apr. op 24 uiir notice- te Surabaja.

Op 1 apr» opgelegd te Surabaja*
"PIW"

"B/IHJTJA" )

4,
Op 1 apr. i» groot/klein onderhoud te S?baja«

Op 1 apr» op 12 dagen notice te Surabaja»

: zie onder l'ST-12*3.1 .".(tot 6 april)
met "STM2.3.1«" uit Atabpn vertrokken» Na vertrek ver-

I volgde, de tanker zijn veg naar Bitung. Op 7 a-P̂ . werd niet het '
l lupktdoelgeschut geoefend. Aankomst p apr, VerstrekttÏÏSD en DCO-
!30. : •:.' : - : • • ' ' . " • : ' • ' ' : ' ' ' • • • v' ' ' •

"TJÉPU"

•SATÔ
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Hierna, werd 750 ton zoet water ingenomen(tajtik V), Na vertrek,
uit Bitung(2e.helft april) zou de ''SAMBU" .Balikpapan aandoen,
voor het i»nemen van 750 ton keteïwatér(tank l) i»v,in.-In-et a,s»
beleefdheidsbezoek aan Wladiwostok. Oj> 14 april nog te Bitungv
"PLAMG" Op 1 apr, op 24 uur notice te Surabaja.

k. MOTORTORPEDOBOTEK.
SKWADKATJEPEJO 10 (Squadron aotortorpedob» 10)'

"SBRIGAM"

' .".MATJAN TUWL"
"MATJAK KUMBANG"

"SIUGA"

"ANOA"
"BIRUANG"
"ADJAK"

Op 'V apr, ''niet vaargereed" te Surabaja,

Op 1 apr» op 24 uur . notice te Surabaja,

Op 1 apr. op 7 dagen notice te Surabaja.

_"_GADJAH

"NANUSA"

Op 1 apr, opgelegd te Surabaja*

Op 1 nrt, uit Ambon vertrokken en op 5 nirt.
in Makassar gearriveerd* Op 9 cirt,- naar
Surabaja vertroklcen, aankomst op 12 nirti.
Op 1 apr. pp .7 dagen notioe te Surabaja*

Geen meldingen ontvangen.

ÏVSILIWANGI. "SINGA MANGARADJA1.'
SÜHOPA'PI"1uSALfl3U")<

l Lat, Kol» R;,SUBONO»

Ka reiooedelijk voor een proefvaart op 6 mrt» te zijn uitgevaren, keer-
de "ÜBTUIJG SUROPATI" dez, dag. terug in Surabaja met een uitgevallen
S.B, turbo-dynamo en een defecte dieselmotor. De "SIUGA MANGARABJA" .
vertrok op 7 tartè vermoedelijk ook voor- een proefvaart-uit de havsn.
Bevond zich op'8 mrt. O), van Arends-Eil. en op 9 ctrt, voor de O.Kust
Yan Madura, alv/aar wegejw tv/ee lekke ketels de twee overige'ketels in
bedrijf werden gestêla. Op 10 mrt. in Surabaja teruggekeerd, pe
"SILIWANGI1,1 voer op 8 mrt. uit en dez. dag'vóór anker in het Westervaar-
watar* Op 9 mrt. anker gelicht en langs ïf**-^0,- en Z-Kust van Madura
op 10 mrt> in Surabaja teruggekeerd(zonder defectenj)i Deze tochten
waren vermoedelijk proefvaarten i«,Vi]a* het a4s, beleefdheidsbeaoek van
ST^12»3*1«" aan Portugees Timpr, Hierna zou "ST*12,3.1." gaan oefenen
in de wateren van KODAIIAB VI* Het eerst vertrok de "SAMBU" op 23 mrt*
uit Surabaja en zou op 27 mrt. E/V maken bij Pulau Alor met de overige
schepen* Op 24 mrt. vertrokken de "SILIWANGI"(cdo.) en de "UUTW3
SIJROPATI11* De "3ÏNGA MANGARADJA" volgde pac een dag later nadat een
technische moeilijkheid was•overwonnen. Op 25 mrt, voeren de "SILIWAÏÏGI"
on de "UITTÜNG SÜROPATI" ter hoogte van Bali,Lombpk en Sumbawa en oefen-
den van 09*00 GH tot 11*00 GH in hot manoeuvreren en "zigzagvaren" en
van 15»OOGH tot 17,00 GH in "range and inclinatioa", het richten op
bpvenv/aterdoelen. én vuurleiding in teatn-verbana en het afstand bepalen
m*b*v« radar.
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"SJMBU." ter hoogte van Pi
zich- M j de eenheid. '

Op'26 'mr-t i-i maakten beide schepen -E/V '.met
Aloi>; Dezelfde dag slpot de "SIKFGA MGAI
aan. Het schip had1' daartoe 'sedert'het • vertrek-' op :?5 'mrt, de vaart
gevoèjd'yan 12 tot 20.mijl,, Qp 27 mrt,' arriveerde, .de 'eenheid te Dilly •
(Portugees _Timor), Eert uur na aankomst werd een salvo van 21 saluut- •'
schoten-af gegeven,' Hierna kon de- o.dt» •%'-, 12«3* 1 = constateren dat "men',
gereed bleek te zijn voor het beantwoorden der saluutschoten". De een-'
heid ging voor""anker .„' Op 29 mrt. lichtten, do. sch.epeji'ket anker en zet-
ten de reis voort. Op. 30 mït„ bevonden dé "SILIWAH.GI'1'.» "UNTTBfG SÜROPATI"
en '"SINGA MAJJGARADJA'1" zich bij 'P< Se"ar^u?an:'09»00 H tot 10,00 II werden

ïmanoeuvreer-oefeningen gehouden, van i'5»"48'ÏF:tot 17,08 H "range and
l inclination" oefeningen, RUI (?) en AKSv(.?) , en van 19,00 H tot 19.30 H
l "CRAA'FIRE" (mogelijk'"Controlled'Radar Anti'.Aircraf t Fire"?)f

l'Op 31' mrt, gingen'de "SILIWAlGI:f'; "ÜNTUNG .-SüSQPATI" en "SIÏÏGA MNGARADJA"
| voor Dobo ten anker. De "SAMBU" die alleen'y-ó.er? bevond zich op 30 mrt,
|; tussen de Tanimbar- en Kei Eilanden.:. De tanken arriveerde, op 31 mrt,
lenige tijd v<5ór de andere schepen in Dobo,) „-Op 2 apr, vertrok de tanker
f,een.kalf uur eerder .uit Dobo naar Amboii om^al-d'aar de eenheid van brand-
| stof te voorzien. De "SAMBTJ" voer aan dé Z^i'jde van Ceram naar Ambor.
l en de overige schepen aan de Jl.sijde, Op 3 apr, hielden de schepen

CRAA11- oefeningen» De "SILIWANGI" verbruikte•daarbij aan munitie t
7 st, 130 mm,, 6 st., 85 mm, ; 475 st.,' '37''mms de''irSÏlTGA• ffiLÜJGARADJA" :
7 st. ,t30 mm,, ,18 st, 85 nmp, 52.3 'st.,, 37-; mi eii de "UMUNG SOEOPATI" J
192 st» 30, mme , 60 st,' 20 IBEU Aankomst in Anibpn- op 4 apr. Hier werden
de oyèrige'schepen" door de "SA1D3U" van brandstof voorzien. De tanker
•i»urfkerdé zelf. 5 ton'D'CO~30, bestemd voor'Bitunge

O'p'.é'apr',"'t'è ."T6.30 EE v.ertrok "St-12;, 3,1." uit Ambon, Ha het vertrek
s scheidde 'de "SAI'IBII"" aich van de eenheid af en koerste naar Bitüng voofr

™he,t .verstrekken-van ÏÏSD en DCO-30( zie- verder,, onder, de "SM-IBU"),
.Bij het vertrek had de "ÜMïOTG SÜROPATI1^ enige moeilijkheden van tech-
nische aard» De "regulation (govanor?)",'..eraergency -gpvenor" en.
'centrifu'gal' govehör" werden' ten di«'neinde""'ha'gekë]l*eïf i!ën bijgesteld. Met
het oog op "dez:e móeili'jkheden voeren de schepen pet^ e^n 13 mijls vaart,
De "UNTUH'Q SÜROPATI" voer volgens s'chena('zie bi jïage""G"). ''Tijdens de

P door | t^rugreia.. naar Surabaja'werdenPde "SI1IGA ]1IAWGARA.DMI!/,;MISILIWMGI" en'
-::'üw:J-ul\[G 3ÜROPATI'" andermaal proeven 'genetlet!. metr-diverse omwentelings»*
snelhedenj . teneinde^',het minimale b'randstofverbrftik-'V'Obr elke omi'/en—

; telingssnelheid ta kunnen "öepalenj- '6,^3,. ai, om de- kaï-akteristieken der
- sjchepen te Jlch.ecke-n-''. Ven .mede- i», v,-m, het a. sc 'beleefdheidsbezoek aan
: Rusland,( zie vogr ges*, van. deaëjjgrQeyen'j. bijlage "A^t/m'^D"^,

Op 7 apr.,. Ö, van-Tukangbesi Silancïen en bij P^Kómba, -op 8 apre N» van
Flores en 'bi j P.Sangeang .fen op 9 apr< ÏT-* van-Bal i e-n'in Str. Madura.
Op deze-dag-hielden de schepen van 1 6,.30 GH to t r l8 ,30-GH schietoefenin-
geji..met. het rif Gun tur. als .doel,• Aankomst, Suiraba j a op 9 apr. Op 11 apr,
werd.'"ST, 32. 3.1. " 'doof KOMP1IA. ontbonden* De C.,Sa-ALRI sprak zijn bij-
zon,der5 waardering üdt.. voor ",het welPÜn,.op:-.\, het' beleef dheidsbezoek
en de oefeningen .door. de aënheid", - - - -^- •.

. Na aankomst op de b.as'ie y/erd een norainatieve opgave ingediend van de
offipiereh,. o ,off» en manschappen die aan>het beleefdheidsbezoek aan
Rusland zullen deelnemen, .overeenkomstig de "sTandaardbezetting".
Het overige personeel,-dat niet voor-.de reis In aanmerking k^am werd
overgeplaatst naar de "SANDJAJA": en "SAiTUNGGALIKG"., • • ' .
Uaar Wladiwos'tok gaan o,a. mee. : Kol, MOSLJADI(KOMARIiA.) en Lntr Kol.

'MARWID<n:(odt, FLOT: BUKAS l),,. ,,. • .. .. ' ' ':';'. . -. . -
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Van 2 tot' 10 mei zuJLlen rep, werkzaamheden aan de "SÏNGA MAHGARADJA", ' ••
"SILIWANGI" 'en'"SAMBtr" worden uitgevoerd, waarvoor de-schepen niet behoev
yen te dokken. Tvjssen 10 en 19 mei worden zij gereed gemaakt voor de
uitvaart. Daartoe zal een nieuwe eenheid worden gevormd, de "ST-12,3.2.11,
estaande uit de schepen "SILIWAÏTGI", '"SliTGA MANGABADJA" en (als hulp-
schip) de "SAHBEJ" en die doorJCQMAJRMA zal worden goinetalleerd. Het
beleefdheidsbezoek die deze eenheid aan Wladiwostok zal "brengen, aal-,
worden uitgevoerd als "belangrijkste onderdeel van operatie "TABAH"
(= vastberaden)* De eenheid zal via Hongkong en Nagasaki Varen, terwijl
de beide jagers;waarschijn!ijk gebruik zullen maken van êên ketel en
vier "branders M j 140 omwentelingen en een 12 mi j Is vaart,

ALRI • alge_meen« . .

KODAMAR I

In KQDAUAR I zal op 3 km, afstand van P.Belawan een munitie-
magazijn v/orden ge"bouwd»

Begin mrtt vond de cdoi. overdracht over Belawan plaats door
Lnt> Kol, MANAPLUBIS (cdt. KODAM 2) aan Maj, R. SOESAEDJO, cdt,

.. KODAMAR ï* ' ' : - < : . ' : • . :

Begin apr» werd bij P.Pisang een drijvende mijn waargenomen,
waarna dooj? de PEKÜPEE Teluk Bajar een gebied van een hfclve zee-
mijl Q, vaa h;et eiland voor de scheepvaart werd gesloten.

KODAMAR II . :

' Geen meldingen ontvangen,

KODAMAR III ' ; . V "• '

Van 13 t/m 15 apr, werd door KOMARMA.f alle cdten mar. ge-»
westen en alle cdten mar» Stations in Djakarta een dienstbijeenkomst
gehouden. De bijeenkomst diende als "briefing" van de operationele'
staf en het departement ALEI betr» de groei, van de ALRI en de plan-
nen voor de toekomst,
Medio rart. keerden 7 Alri-off. na een "oriëntatie-bezoek" van 4
mnd, uit de 7,3, terugr alwaar zij versch* onderwijs- én logistieke
instellingen van de Am. marine hebben bezocht,

KDDAMAR IV . . -
Bogin oaajt v;erd Lnt, Kol> DJAELAHI' door vico-adu,

A 'gai»b«oïlö'ö3>a tot. aarina at,ta,oh5 voor ITov/ Delhi(india)
v;olko benoonihg D,i,v, 1 april van kracht vordt. Betrokkene is
reods "officier belast met de samenwerking tussen de Indon. en
Indische zeemachten" (zie ook ISAM 5/61» blz, 14).» • .. .;
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: -, , 'Op g^v'mrtv.' js.trëndde, het> Engel se Koop'va.ir'dij-schip '"MARI-ïïfEv •
.EXPLORER"" bij ..PvBanan'waja, Deaélfds'-aag nog vertrokken' dé • '
schepen .HMg:.,''mTOÏ)1 *(hulpsoh"ip)': en EMS.' "ENÜORE" (sleepboot}'

..Uit Singapore via S'tr.; Karimata ora. assistentie - te verlenen, Bög«
april liepen de-drie schepen iïakas s ar binnen "voor "refreshment"',
(totf ïf bemanning ca. 100 man}> ; ' ; , . • ' •. ' • " . • ; • • : ; .

•Eind mrt. zuilen" 84, .man uit .^Jakarta voor opleiding ALRI-;.
vliegdienst .en vervulling, nooddi1311^?^!0^^. iw Ma'lang'arrive.ren, .

. . Begin april vextiJbk'de'ël;eepboot '*TD-lT"'ui't Surabaja om
een"'kameel"(scheepslichter) naar Bitung té' slepen. Onderweg
Makassar Mnneng'elopen .vqor reparaties waterpomp'. BB,.

Op 11 mei zullen de vijf beste darididaat-vliegers"van da
ALRI-aoademie/Surabaja'voor een opleiding naar de TIfSrA-» worden
gezonden. ; ' •'. -^^ :','•,'•''/:. '•''

Vv • . KOPAMR -t

Volgens ontvangen meldingen jaeerst vï' personoelsgebrek en
een groot telcort aan materiaal in .Bitung. Te 'haven beschikt mo-

, nenteel over. een defecte. sieep]?opt_ren een lekke liohter voor
HSD(zie ook onder KOD/ilvIAR ÏV), De elektriscüe verlichting in
hst havencoaplex is sedert twee rnaanuen "buiten werking wegenö '
een defect aan het aggregaat, _.-Op 7 i^irt, werden dé bewalcingspos--
ten in de .haven en de-1 öve'rige'.poston zonder voorafgaande kennis-
geving door de ±\DRI verlaten. Gezien reedswas overeengekomen dat cU
ALRI. deze posten zou overnemen doch daarvOö.r_ geèmcpersoneel. ter
beschikking^waiS, werden verlofgangers alsraede de bemanning van
de "TORAlfl" opgedragen..om.'t'ijdelijk 'bewakingsdiensten te ver-
richten-aan de wal. Intussen \verden als.voorlopige maatregel

• door het pol, ,,eomiaiss.ariaat.ÏTrd,- en Midden;Celebes een aantal
regu's veiligheids'pol. naar Bitung. geclirigeerd in afwachting

" van de kom^t van een afdeling KKO,- Volgen^ plan zal medio apr,
een •regu^ptÖ ul^; Liakassar naar B.itung worden gedirigeerd» Begin

,. april .werd door'de post H'-TEcultcia (bij Ta3?sican).;een motorprauw
'onder Britse 'vlag aangehouden,' die tiet koopwaar uit Tawao
(Br»Bprneo) op weg was, Bemanning (üajaksj v;erd naar Tarakan
overgebracht, -

oen melding van de ALRI-'attachê in Kanilla zou het "GüU
S.THPICATE". (intern, smokkelorg») een poging ondernemen

on 250. .st, "high .powder'.gun!1.' en 5000. kg, explosieven de Indon,
wateren.- binnen t e" smokkelt n, .
In verband Mermede zouden, de ."B,IAM EO NDJÖL" t "LA JAN G", "HIÏJ"
en "TORMÏ" all© vaartuigen uit de richting van Tawao ao.ii een
onderzoek*noeten onderwerpen. Volgens'.een Indon, persbericht
maakten Philipp, oorlogsschepen begin apr, jacht in de Sulu-aroh,,
op een smokkelvaartuig, dat in Sulu 200 vuurwapens en 5000kg.
fiunitie a/b zou nemen. Het vaartuig zou vocrts in Sulu een aan-
vullende levering van nog enkoIe wapens van Philipp. leden van
het ''GUN.RUMING SYNPICATB" ontvangen.



ISAM 7/61

Ij i
/

Ctf ZEER GEHEIM,
Exempl. noi "T

l Begin apr. arriveerde de Philippijnse ozb, jager
|"3SrEGROS ORIMTAL"(de "C-26"; ex.PC-type) in Tarakan voor een
l bezoek van vier dagen; e. e, a, in het kader van de overeengeko-
fraen samenwerïing inaake operaties tegen smokkel en zeeroverij
| (ISAM 5/61 » blz. 12). N. a. v. dit bezoek werden de ALRI-schepen
|"HIU",d̂ TORAïri" en "LAJANG" naar Tarakan gedirigeerd. Onderwijl
werden pogingen door het VB-station Tarakan voortgezet o m de
verbinding met het VB-station in de Ph. tot stand te brengen,
M. i. v. 1 april werd ÏTunukan(N. van Tarakan) als controle-post
aangewezen. Op 8 april arriveerde Lnt, Kol, B,SUDOHQ(hfd,D.IIl)
per "ALBATROS"-vliegtuig in Tarakan. Be cdt. KDDAMAR V, cdt.
Station Bitung(Maj . SIGIT) en zijn a. s. vervanger (maj, SÜGIOÜO )
bevonden zich reeds in Tarakan, Dezelfde dag arriveerde de
"ILOILLO"0 de "E-32", ex.-PG-type) met a/b Kapt. MAGLUTAN"(bev-r
Philipp, mar.) en cdr. SinTGA(cdt. "task-force 31"), Op 9 apr,
vond een bijeenkomst plaats, die leidde tot a) stationering in de
toekomst van verb, off. op diverse plaatsen? b) het overdragen van
4 Philippino's aan de "ILOILLO"; c) het a. s, vertrek van een Indon.
ozbj. om in Batu-Batu 48 Indon's op te halen(w,o. 4 «3-ie beweren tot
de ADEI te behoren; d) het uitwisselen van INTELL-gegevens. Op 9
april arriveerde de "IMAM BOÏÏDJOL" die op de Philippino's een grote
indruk zou hebben' gemaakt( J ), Volgens laatste geg, zou de verbinding
tussen St, Tarakan en Batu-Batu goed zijn,
Begin april werd bekend, dat de N, V, Scheepvaartmi j . "DJAWA—
KALIMANTAN" t, b, v. een vlotte scheepvaartverbinding een agentscahp
in Samarinda opende,
De kosten der reparaties aan de steiger van Palopo bedragen
7.000,000 rupiah. Thans kunnen weer schapen langszij de steiger
komen,
ïïog dit jaar zou een aanvang worden gemaakt met de aanleg van
een KPM-helling te Saraarinda,

KODAMAR VI . Geen meldingen ontvangen,

"£roject SS"
| Medio mrt, werd bekend, dat het "project SS"(ISAM 4/61,.
l Alri-algemeen) uit vier gedeelten blijkt te bestaan. Sik gedeelte
f zal in totaal zestig man omvatten. Hiertoe werd het personeel
I medio mrt. aangevuld met 14 man v.v/.b. de dienstvakken "NAGI", torp,
l elektriciteit, "ASDIC", Tech. dienst ("machinist"), "motorist" en arts,
l Volgend meldingen xiit andere bronnen zou Indon, nog dit jaar vier
l ozbten van de USSR krijgen.
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Indon, persberichten maken melding vani

De kiellegging van drie (van de tien) schepen die door Yugo-
SlaviS voor Indon. zullen v/orden gebouwd;

De aanbiedingen van ong. 4500 boeken m, b. -t, zeevaartkun.de en
soheepsbouwkunde door de V, 3. (l. C. A.) aan de Academie voor scheepvaart-
kunde (Akademie Ilmu PalajaranQ, Deze boeken maken deel uit van een
totaal van 8000 st.(scheRp3bouwkunde, zeevaartkunde, voortstuwing, diesel-
motoren, thermo-dynamica etc.) welke een onderdeel vormen van een econ.
projeet tot bijdrage in de ontwikkeling van de Indon, Koopvaardijvloot.

De aanbieding van Russische marineboeken door Kol, M.A.SHITIKOV
(mil, at.) aan Lnt.Kol. HAEJONO ÏJIMPWO.

De bestelling van een 15.000 tond drijf dok bij "GUTE-
HOFFMJÏTGSHUTTE- STBBKADE AG" (af levering voorjaar 1962).

De a. s. aflevering van de in Japan gebouwde "GUHuTïG KERHTJI"
(5000 ton; HAKODATE scheepsw. ) Het eerste schip "GONUNG GUHTDR" ver-
trok op 18 mrt. uit Japan. Het derde en laatste rrwordt momenteel nog
gebouwd. Alle drie bestemd voor de Djakarta Lloyd Soheepvrt. Mij".
E, e. a. in het kader van de Japanse oorlogsherstellingsbetalingen.

De aanvulling bij de Indon. Koopvaardijvloot van 12 schepen
uit Polen die nog dit jaar zullen arriveren( totaal 26.500 DWT). Deze
maken deel uit van 24 schepen die besteld zijn in Polen(tot, 65.000
DWT). Aflevering reeds in 1960 aangevangen.

De tewaterlating van de "TËLUK AMK>INA"(LST, 4000 DWT, SASUSM
SCH.".) in Japan.

De Stafofficier inlichtingendienst
van. de/̂ zè-emacht in ÏFed. Hw« Guinea,

/

Vermeulen.



" " /brandstofver. iik

8200.L, p/u

7000 l» p/u

25 maart
(ho-enweg

Port. limor}
• • ? •

2 6. maart .
(heènwag S'.ba-j-a-

Pór-t.. Jümor) : "
• •« •

29 t/m 31 maart '
(heenweg' "Por-t. Timor-
Dobp)

Wo&krappÓH'"SILIWAHGI" van 24 t/m 31 maart.

onwentelingen branders Aart overige bijzonderheden

lekke reservetank nr.
t&estand machines t goed.

190 7 16 "O lekke reservetank nr. 1 in rep,
2)

19O

niet constant, verbruik
veranderde
voortdurend.

16 t) brandstofverbr. van S*baja tot
Port, Timori (ong) 4fX> ton.

2) leldce re servetank nr. 1 nog in rep.,
3) to&stand mach, en hulpapp.: goed..

1) brandstofverbr» van Port. Timor
tot Dobo:- 257 ton.

2} Door "S.AMHJ'1 verstrekte ketelwater
onbruikbaar(zoutgehalte 15 branta)

Weekrapport van 1 t/m 7 april.

' . - . * -: • . • u* min.
stookuren ---t- ketel ï 658 34

' ' ..ketel II 1769 21
" .- ketel III 953 49

- • -. ' ketel IV 1463 15
' hul pketelx 1324 12

* • • <r

.draaiureni . hootfdmo-tor voor
; hoofdmotor: achter

• ' dieselgenerator I I I
• dieselgenerator 17

• dieselgenerator V
• * • • diesel brandblus

• '" cdt's ëloep
. " . werfcsloep

• ' . . ' .. verdamper

zoutgeh.
3

13
4

35
11

Uren
1596
1552
2160
1778
138
938
(£3m1966

"SILIWAHGI" ," * . brandstofverbruik

'9 apri-ï ' . 6000 !>• p/u.
(terugweg Ambon*7 .' " 65001. p/u.

Surabaja)- ' 7000 i. pv

8200 1. &
'u»
/u."

9500 1. p/u.
hulpappar at en *
1 turbx» — biandblus
1 turbo - dynamo

al c al i f c
30
60 ••
50

100
60
minuten

55
-
15
10
20
05
15
15
16

jsfas
25
50
40
50
40

omwentelingen

160
170
190
200
240

3300
10.00O

15
30
25.
50
30

u..
658

1836
1026
H63
1326

1661
1656

min,
34
19
20
15
22

28
24"

branders vaart overige bijzonderheden

1) alle proeven vonden raet 2 ketels
plaats,

2) cap* van S-êh brander is ong. 1170
l* P/U| een -3 brander ong, 40O 1.

3) hoofdmotoren on hulpapp, in goadö
staat*

2BER GBSEIM.
esempl, no»

13
H
15
16
20



Bijlage "BV

"SIHGA MANGARAPJA"

3O maart
(heenweg Port. —

Tin» r—- Döbo)

-brandstofvei ulk onwentelingen "branders aart overig© bijzonderheden

12,000 1. p/u,
8,200 1. p/u.

230
190

10
7

20
15

1) 3 ketels.
2) 2 ketels.
3) totale voorr. brandst. welke kan

worden ingenomen: 698 ton.
4) dieselmotor III en smeeroliepomp

van machékamer nr. 1 in reparatie
toestand machine: goed.5)

7 april . .
(terugweg Ambon-

Süiabaja)
verbruik voor
é"Sn brander
is ongeveer
1170 1. p/u.

160
170
190
200
240

4 l 5
5 S 6
7

7^8
10

13
U
15
16
20

1) 2 ketels
2}

3̂4S

2 ketels
2 ketels
2 ketels
3 ketels

6) toestand mach., ketela en hulpappi
goed.

Zèar waarschijnlijk werden "SIKGA MANGARADJA", "SILIWAKGI" en "UHTÜKG SUROPATI"
ook in Dobo door de "SAMBU" van brandstof voorzien.

ZEER GEHEIM.
ëxempl.



Bijlage ".C" brandstofverbruik

'WTUNG SÜEOPATI"

6 t/m 9 april
(terugweg Ambon—

• Surabaja)

schemai gedurende
• ' ' •

+

45
26
3
?

u.
u.
u.
u.

2750
1850

1850
2750
500.

1850

1.
1.

1.
1.
1.
1,

P/u. 245
P/u. 210

P/u,
P/u.
P/u.
P/u,

2
1

i
2

15
vy

13
15

11

- — o-
— — ij w^'^wj.^t^u.i;

met ketel nr. 2
brandatofverbr. per
2500 1. p/u.

7AJI

etmaal

voor anker
"H 13

terugweg Ambon—
Surabaja

Waekrapport "UMTUHG SUROPATI" van 1 t/m 7 april,

,279.56
sinds in
gebruikstel-
ling.

1) boofd-inatallatie over
het alg. in goede staai»

draaiuren t diesel aggregaat nr. 1
" " nr. 2
" " nr. 3

1399,5 )
1408r? '
364,5

4091,5
sinds groot 46̂ 6,7
onderhoud» 4489,5

sinds in
gcbruikstelling»

ZEER GEHEIM.
exempl. no*



Bijlage "J".
t̂̂ !̂ S3î ^3pr̂ *TTT^CB>S5T^^^^

draai-._en_ketel'uren

"SAMBU"

periode 240361 t/m

. . 300361

sedert laatste g.o.
t/m 300361 .

periode 310361 t/m
0.60461

hoofdmotor SB-generator BB-generator SB-ketel BB-ketel overige bijzonderheden

134 u»04 min. 152 u.- 10u. 19 min. 19 u.~- HSD
II OM 32
III OM 290
III OM 210
III OM 125
iv oc 270

322.580 l v
100. 1.

2.773 l.
U 949 1.

330 1.
490 l.

toest. motoren j goed,
608 u. 21 min, 993 vu 42 nin... J017u. 15 m. 298u. 42m. 237u. 45 min.

61 u.23 min. 113 u. 39u. : 9ü. 55 min.
H SB
II
III
III
III
IV

• 28
OM 32
OM 290
OM 210
OM 125
oc 270

O^OOfr 1.
100 1.

2457 1.
1100 1.
330 1.
475 1.

toestand motoren en
hulpapp: goed.

sedert laatste g.o,
t/m 060461

669 u.44 min. 1106 u. 42 min, 1056u. 15. m. 340u. 12m. 24?u. 40 min.

ZESS GEHEIM.
exempl. no» 7


