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108, Sohoopabewegingen en Operatieve bijzonderheden ALRI-schepen,
(t/o 20 nei 1961; "" '•>-:, . "-
a. TOBPEDOBOOTJAGERS.

(1) SKÏÏADBUTORP.
- a) Jivisio BUTQSP l

"SILIWANGI"
"SINGAMANGARADJA"

zie onder "ST.12.3.2."
Op 15 apr, on 6 ooi op
Surabaja,

24 u. notice te

b) Divisie BUTORP II
"SAKDJAJA"

"SAmJUGGALING"

Op 15 apr,
Surabaja,

en 6 mei op 12 dagen notico in

6 mei op 12 dagen notico inOp 15 apr, en
) Surabaja.

In de loop van ooi zou een uit twaalf personen- bestaand tech-
nisch tean uit do USSR naar Surabaja komen voor herstelwerkzaam-
heden aan dit schip. Verblijf in Surabaja ged. -f 45 dagen,(zio
ook ISAM 5/61 r blz. 1), "~

..OHPEBZEBBOTEN,

(1) Divisie KASEL 101
; "TJAKRA" Bevond zich sedert 10 apr. op "shake down
cruise'3" naar en in/de Riouw-arch. Op 12 apr, in Tg.Pinang. Op
16 apr, N. van P.Bintan(zie vaarsphema ISAM 7/61» blz.l). Op 17
apr, bij Tafenpah (Anambas-eil.). Des, dag ged, édn uur onder
water gegaan om te trimmen, .(Terzijde zij vermeld, dat de batte-
rijen van de ozbt, om de drïe;.róoid,:';wordon ontladen, teneinde een
maz. capaciteit on "hot hoogste soortelijk gewicht" te verkrijgen,
wanneer zij op normale wijze worden opgoladon,) Op 20 apr, in
Sambu, Tg.Uban (brandst, on watof) en' Tg.Pinang (proviand). Onder-
weg verkonde hot schip een delta-straalvl. en oen Britse ozbt. Op
23 apr. uit Tg«Pinang op do terugweg naar Surabaja, Doz. dag door
hot Britse fregat F-61 over een..af s tand van twoo mijl ged» -g- u.
gevolgd. Op 24 apr. in Str.Karimata onder water gegaan on te trin-
inon. Aankomst Surabaja .op 26 apr,
Op 6 mei op 7 dagen nptioc te Surabaja,
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Op 15 apr; -on 6- mei in kloin onderhoud to. .
Surabaja. Op 8 moi word bekend, dat hot schip sou wordon gerood
gemaakt voor oen "shake down cruise" in do derdo «ook van mei»
Routo» Surabaja - Str.Sunda - Tik, Eatai *- Wijnkoopsbaai -

Tjilatjap - Patjotan .- Str.Lombok - Makaasar - Sangir
Talaud - Miangas - Balikpapan - Surabaja.

Noot t Waarschijnlijk moet worden aangenomen, dat do "shafco
down cruisê van DIVK̂ iSEL 101 eerder betrekking hobbon
op het opleiden vóór niouw ondorzoedionstpersonoel, dan
op het wederom in de vaart bronjon c.q. proofvaron met
do.boido boten om tochnischo rodenon»

C» FREGATTEN on KÓEVETTEH. ..... . . . .

(1) SKWAD ESKORTA U1 ' .

(a) Divisio ESKQRTA 121 • • - :,,i :; •
BONDJOL" Qp 1? a?r< uit ̂éïiakeui in formatie mo\o

"ECU", "LAJMG11" on "TJiüCAKMIG11 ter bogoloiding van
de "ILOILO"(lSJiM T/öl̂ l̂z. 13). Hiorna naar Surabaja (a/lj tfd.
D 3 Int. Kol» SUDOMO). jiankorast op 14 apr« Op 15 apr. Op 7
dagen notice. Op 20 apr. uit Surabaja naar Buloleng, Endeh,
Mekassar, Aiaponan, Benoa en t<?i?ug haar. Surabaja on da cdt.
KODAMAR IV met gezelschap té vervoeren. Op 21 apr, in Bulelengj
op 22 apr, in do baai van Endeh, op 23 apr. uit Endoh naar
Makaasar. Aankomst Makas.sar op, 25 apr. Bunkerde 180 ton MPO en
40 ton wator* Op 26 apr. in Ampehan, op 27 apr. in Bonoa, Op
28 apr. in Sur aba j a terug. Op 6 mei op 24 u. notice in S'baja.

SUEOPATI-' Op 15 apr< op

Op 20 apr. bleek bij: het demonteren van do SB turbogaaoratór*.
dat van een dor buitenste ri jon oon drietal loopschoopen bi,i
do "nok" was afgebroken. Er werd oen onderzoek ingesteld naa»,
do ooreaak daarvan. Op 6 mei '.op,, 7: dgn. .notioe to Surabaja. Op
18 mei werd bekend, dat; 1 do SB turbogenerator eind juni zou
zijn hersteld, 2 in (ketel?) I een ernstige lekkage was ont-
dekt in de leiding(en) van de "waterhouder TG 3"> 3 hot draai-
mechanismo van do sonar-oscillator defect was* Voor reparatie
-daarvan zou hot schip moe t on -dokken.

(b)Divisio ES&OETA 122
. "PATIMUSA" , .Op. 15 apr. *-. 6 mei nog steeds "niet vaar-

• . . . : . . • goroed" in Surabaja,

^̂ ASANUPDIH" . . . . - . . • - . Qp 15 apr^ ..+ 6 moi;nog steods in klein
onderhoud in Surabaja.. IJo vermoodelijke datum van gereedheid
werd verschövon naar 31 mei 1961 i. v, m. a) drie defocto sani-
tair pompon, b}- .defe.cto asbüs 'van de smoeroliepomp/hoofdmotor
on defect© rubber koppeling. ..;';•
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(2) Divisie KORVETTEN "A".

offioiool door

S.PURWOATMODJO van SKWAD ESKQRTA aan Kapt. A.P. MUNTU UNTÜ van
KODAMAR I overgedragen»
/Noot; Mog. word do "divisio Korvetten "A" evenals indertijd

de "diyisio Korvetten "B11 ontbonden en worden da schapen
genoemd onder (2) "bij SKWAD BSKORTA ingedeeld*

Op 15 april op 24 u. noticq te Surabaja.
Op 19 apr, uit Surabaja via Djakarta naar BelawanJbünigo tijd
na vertrok werd een lek in de SB-ketol ontdekt. Na onderzoek
bleken <5<5n pijp gesprongen en veertien verbogen te zijn.
Reparatie a/b was niot mogelijk. Reis werd voortgezet not al-
leen B.B. ketel."Op 22,23 en 24 apr, voor anker te Tg.Priok.
Op 25 apr. afgeiaeerd in afwachting van do reparaties. Door
oen beni.lid worden vijftien waterpijpen in Surabaja opgehaald.
Op 27 apr. werd bekond, dat voor 75 aan ged. do maanden ooi
en juni rantsoenen waren verstrekt. Op 2 mei arriveerden in to-
taal 40 waterpijpen on worden de defecte waterpijpen vervangen.
Vele pijpen bleken aan elkaar te zijn. vastgeroest (in totaal
werden 17 waterpijpen gedemonteerd). Op 16 oei echter naar
Surabaja teruggevaren? reis.naar Belawan werd technisch niot
verantwoord geacht. (De '"RADJAtfALI" werd in gereedheid gebracht
voor overdracht aan KODAMAR t) Do bemanning (zie ook ISAM 7/61»
blz.2) zou na aankomst op 19 inei a/b van do "RADJAHALI11 over-
gaan, p 77 colli munitie a/b bestemd voor ALRI»s±ation- ' üaoang.
"BAHTjijNG" ; Op 15 apr, + 6 mei nog steeds opgelegd to

Surabaja.

"RADJAWALI" Op 15 apr. en 6 mei nog steeds opgelegd to
15 raei word opdracht gegeven om hot schip inSurabaja. Op

gereedheid te brengen voor overdracht aan KODAMAR I.

d. KUST - OHDERZEEBOOTJAGERS.

(1) "ALÜ ALÜ"

(2) FLOT BUKAS I
(a)SOADIRA¥ BUKAS 10
- Divisie BUKAS 101

"LUMBA LUMBA"

Op 15 apr. nog steeds opgelegd to
Surabaja. Op 6 nei geen disloc.

Op 15 apr. op 7 dgn. notie c en op 6 raei
op i T Iga. notice Lo ourabaja.

"TJUTJUT"-

"TONGKOL"

Op 15 apr*
Surabaja.

en 6 mei op 7 dgn. notice te

Sedert 6 apr. met mach.schade to Belawan.
Op 3 raoi uit Belawan voor patrouillevaart tussen Lho Soumawt
on 'Labuan Bilik. Op 6 mei terug in Bolawan. Op 10 iaoi uit
Bolawan naar de watoren van Lho Seumawe tot aan Labuan Bilik
met a/b hot pel. "ALGO-I/B" (KKO) dat aan zuiveringsactios zou
deelnemen.(oper. "ROBOT" wordt in ADRI-verband behandeld).
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<ïp 1O- mei voor anker bij Kualangsa (bij Lan?sa) alwaar hot
.» ean land ging. Qp 11 mei voor ank-v bij Lho Souoawe
sr-ixet opor.cdo. aan ïa»a ging- iorug in Bolawan op -12—-̂
Op 16 taoi werd bekend» dat er een amphibischo operatie

»ou worden uitg©voerd(qp<!«-llEO:BQT") in samenwerking mot het
overbruggiiieacdo Suma.txs. Van JiLEI-aijde zou do "ST-205"
(ook wel genoemd "ST-20 mei", de dag van het Nationaal Reveil]
<teolnomon, dio zou bos-fcaan uit d© "TONGKOL"(cdo. amph. opsr)
ea do "LABJIIRU11, tor-wijl tevens een DKN-vaartuig, oon coastor;
eon oloopboot, drio lichters en vier LCVP's zouden deelnemen.
Zie vcrdor onder "ST-205".
Op 21 mei uit Bolawan naar Tg.Pinang vertrokken».

"MADIDIHAWG" ^ - . ,== Op 15 apr, op 7 dgn. notice te Surabaja.
Op 29 apr' bleek de stuurmachine n̂ ;̂ r.i:t sorecd to zijn.»
terwijl het aantal bemanningslociün onvoltallig was. Op 2£ pr.
werd bokond, dat hot schip por 1 mei naar KODAMH VI zou
worden gedirigeerd tor vervanging van do "KRAPU". Op 6 mei
echter nog op 7 dgn. notico to Surabaja. Op 18 mei nog goon
wijziging.(Koot: "KEAPU'r arriveerde op 19 mei in Surabaja uit
Ambon.)

Divisio BUKAS 102.

"MOMABE" ^
"ïiAPAl" } °P 15 apr. en 6 moi onveranderd" op 12 dgn.

)
"I4DJURU" Op 14 apr. uit Tg.Pinang voor patrouillo-
vaart in dn Riomr-arcliipsl. Op 16 apr. bij Tg.Balaî  Op 18
apr. te Sambu, Op 19 apr. to Tg.Uban voor het innomon van
brandstof. Op 24 apr. in Tg.Pinang teruggekeerd» Op 26 apr»
kwam oen defect aan do smeoroliepoiap van dieselgenerator nr-,
2 aan hot licht. Op 1 mei, uit Tg.Pinang naar de wateren van
Pulan Tudju voor oon patrouille vaart. Op 4 moi was dieselgon.
nr. 2 nog niet gereed, do smcerolio-druk was nog niet in rdo
Op 6 mei terug in Tg»Pinang. Op 8 mei drong water binnen in
de stuurmachinekamer/roorcompartimGntj om do vier uur werd
hot wator uitgoponpt. Op TO mei was lekkago opgeheven. Op 13
mei uit Tg.Pinang naar Belawan, aankomst op 15 mei. Zio ver-
der onder "ST-205",

SgWADIRM BUKAS -12 :

Divisie'"BUKA3" 121. .

"TENGGIEI " /— •—' Zowel op 15 apr. al a op 6 moi in groot/
klein onderhoud Hot zij opgemerkt, dat het schip niet togelij!
met do "TJ1KALANG" uit de Philippljnen teruggekeerde, doch
aldaar achterbleef^ T) n mogelijkheid "bestaat dat hot schip
(vroogor bouwjaar dan ''iJAKALANG") grotere 0.4. moordere rep
móost ondergaan.
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"LAJANG". • " Op 12 april word bekend , dat hot schip on-
dor opor.cdo van KODAMAR V zo.u..blijven(zie ook ISAM 7/6.1»
blz.4), Op 12 april uit Tarakan in formatie net "TOHANI", "KEU
en "TJAKALANG" tor begeleiding van de "ILOILO" (ISAM 7/61,
blz. 13)» vervolgens naar Makassar. Aankomst op 14 april. In
Makassar arriveerde de -"MOROTAI" met a/b 25 colli munitie voor
do "LAJANG". Op 23 apr» uit Makassar naar P.Sematan, Z.Soni
en Toli-Toli voor patrouillevaart i. v. n» opsporing van het
m. s. "SAYONARA", oen schip van het "GUN RUNNING SYNDICATE".
Op 26 april in Balikpapan. Op 27 apr, torug naar Makassar,
aankomst op 28 apr» Op 6 inoi uit Makassar naar Palopo voor een
patrouillovaart. Op doz, dag teruggekeerd na verlies van het
SB-roer on wogens oon gescheurde köelwatorleiding van do tur-
bino-BB. hoofdmotor.. Op 17 mol uit Makassar naar Surabaja te-
ruggekeerd i.v.m. hot bovenstaande. Aankomst op 10 mei»

"DORANG" f i— — — Op 15 apr« ©n 6 mei onveranderd in groot/
klein onderhoud te Surabaja»

"KRAPU"— — — Op 12 apr. "bij P.Kajoa (W. van Halnjaheira)
aan de grond gelopen» (De watordiepte bij laag water: 1.25 ra.
bij de boeg en 7«|>i3 bij de achtersteven). Na ong» 13 u kwam
hot schip, bij hoog water. los, waarna bleek dat : a) do BB-
schroef vorbogen was en b)' "db BB-machine niet trillingsvrij
liep. Op do SB-mach. voer de "KHAPU" naar Ternate, aankomst op
12 apr. Op 12 apr. werd bekend dat do '"TJAKALANG" de "KïïilPU"
zou aflossen, die in Surabaja een dokbeurt zou krijgen» Deze
aflossing ging niet door. Het plan on hot schip door do

| ' 'ïlADIDIHANGra te laton aflossen zou paa eind oei worden uitge-
voerd» Op 14 apr. uit Ternata vermoede!» voor oen proefvaart.
Zowel BB. -als SB-machine biekón" trillingsvrij te lopen. Op 16

' '' apr. to Ternate en te Soa-Siu«.: :0p 17 april naar Ambon, aankoms
\p 18 apr. Onderweg vertoonde ds BB. hoofdmotor bij eon toeren-
3 tal boven do 325 omwentelingen zware trillingen. Op 24 apr.
[• uit Arabon naar Kairatu voor instructies i.v»m. de lopende ADHI

/ - . operatic "IUSOHI".
/• :'; Dezo dag nog kanonvuur afgegeven op versch, R,M.:S. dooien. (zie

. . . "Operatip M/lSOHI" en bijgovoogdo oper.krt* in "aanvulling -
• ISAM 8/61"»). Op 25 apr» god. 2-| u. vuursteun afgegeven op
' ,;' doelon in het gebied aan de N, T? „kust van Geram(0por.krt, ) .
ƒ Vervolgens voor anker N» van Ta,niwel. Op 26 apr. terug in Am-

bon. Op 8 nepwees do cdt. van de "KRAPU" andermaal op do nooc
zakelijkheid van een dokbeurt (zie ook ISAM 7/61, blz> 5)»
Uitoindolijk op .14 mei uit • Anbon naar Surabaja teruggekeerd
(zonder te zijn afgelost). .Op 16 noi in Makassar en op 19
in Surabaja.

! Divisie BUKAS 122.
*

Op 12 apr. werd bekend, dat het schip na
aankomst in Surabaja ged. twee weken een stilligperioda zou
ondergaan en vervolgens naar KCÏDAMAR VI zou worden gedirigeerc
om do "KRAPU" te vervangen»
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**** Op 12~apr. in formatie» mot o.e "IMAM BOSTDJOL'S -"TORAHI", "HIU"
en "LAJANG" tor bogolciding van do "ILOILO" (ISAM 7/61, bla.
13) 'do havon van ârakan ui tgo var en. Vervolgens doorgevaron

; naar Surabaja, aankomst op 14 apr. Op 15 apr» op 12 dgn,
notico to Surabaja. Op 29 apr* op zo von dagon notico( tussen-
tijdse disloc»^ Tijdens hot proefdraaien op 26 apr» bleok do
pakking van ©en oylindorkop t o lokken, mot gevolg dat water
in hot cator binnendrong, Vermoed. datum van gereedkomen werd

: gestold op 4 mei» Op 6 moi bleek, dat zich. gedurende do terug-
reis uit Subic Day verscheiu-ono mank inonten hadden voorgedaan
'Do oorzaak, hiervan. zou zijn dat tijdens de reparaties in
Subic Bay geen systematische "check" -was toegepast en dat de
proefvaart niet volgens de procedure had plaatsgevonden» Op

• 6 mei waren alle defecten wöor hersteld. Op 8 mei waren er
wederom moeilijkheden mö;t de SB-pompen voor "brandblus en
èanitair. Op 6 mei nog op 7 d-gn. notie e te Surabaja» Op 23i
ooi uit Surabaja naar Tarakan via Makassar, in het kader van
do samenwerking mot do Philippijnse Marine (het plan om de
"KEAPU" door da. "TJAKAIu'iNG" te' laten aflossen, word geannuleerc

"TODAK"

"LEMADANG"

Op 15 apr, on 6 moi nog stoeds in kloin/
groot onderhoud te Surabaja»

; Op 15 apr. en 6 mei nog steeds in kloin
onderhoud te Surabaja*

"BTJBABA",.,..-...... Op 15 april en 6 mei onveranderd op 12 dgn,
_ ... notice to.Surabaja.

Indeling bij 7LOT BI3KAS I onbekend. •

"HIU"•r**- Sedert 5 apr. in Tarakan. Op o apr* worden
'bramon in hot carter van de EB diop̂ "1.-—-...̂ CT ontdekt. De
diosolgonarator werd hierna niet moor in bedrijf gesteld. .""•»,
12 apr» samen met de "IMAM BGHDJOL", ''TOEAHI", "LAJANG" en
"TJAKALANG" ter begeleiding van de "ILOILO" de haven van
Tarakan uitgevaren en vervolgens naar Surabaja gekoerst. Aan-
komst op 14 apr» Op 15 apr. op 7 dgn. notioe te Surabaja.
Op 19 apr» bleek na onderzoek van bovengenoemd defect dat do
cylinder nr* 4 was gescheurd t.g.v. oon afgebroken uitlaat-
klep» Voorgesteld werd om hot schip direct in klein onderhoud
to laten gaan» Op 6 mei echter op 12 dagen notice te Surabaja,

t " • ^
t
. "TORAHI" Sedert 6 april to Tarakan. Op 12 apr, in

formatie mot "IMAM I3CIÏDJOL", "HIU", "LAJANG" en "TJiiKALANG"
tor bogpleiding van de ""ILOILO" Tarakan uitgevaren» Vervol-
gons naar Monado mot a/b de niouwe en de oude cdt. van sta-
tion Bitung-Menado. Op 13 apr. in do Koeaadang Baai voor an-
ker om god, vier uur ffnaar proviand" te zookori. Hierna door-
gevaren naar Menado en na.dobarkatie cdtön Bitung-Menado weer
ui tg© varen, oin to trachten het ms. "SATOUAllfi." van de "GUN
RUMING SYNDICATB" te onderscheppen. Op 15 apr. aankomst in
het gebied Toli-Toli dat afgezocht moest worden.
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Dez, dag in Toli-Tol.i voor overdracht van oen smokkelprauw met
18 opvarenden. Op 17 apr. we or. in het zoekgebiod. Vervolgens
naar Tarakan, aankomst op 19 apr» Van hieruit zoudon 48 Indon1»
in Batu-Batu (Philippijnon) worden opgehaald» Op 22 apr. uit
Tarakan, op 23 apr. R/V mot oen Philipp. oorlogsschip op ong«
120 mijl van Tarakan (60 mijl uit do kust). De a. dag te
Batu-oBatu. Op 24 apr.-uit Batu-Batu mot a/b 48 Indon'a naar
Tarakan. Aankomst op 25 apr. op 27 apr. uit Tarakan naar .Am-
bon teneinde do "KHjiPU" af to lossen (aflossing door do
TJAyATiANQ" werd goannuicord). Buitengaats zijnde, naar Tarakan
teruggekeerd i,v.a. oen dofcct aan de SB hoofdmotor. Op 28 apr.
andermaal uitgevaren» Op 29 apr. worden gemotoriseerde smok-
keltongkangs onderzocht. (Vanaf 28 apr. aou een rep. lijst
voor klein onderhoud worden opgemaakt). Op 30 apr, in Toli-
Toli voor overdracht van drio smokkeltongkangs met kopra.
Vaarordor voor Ambon word geannuleerd i.v.ra, bovengenoemd de-
fect. Op 1 mei uit $>li-Toli naar Surabaja, aankomst op 3 mei.
Op 6 mei in voorbereiding klein onderhoud*

e. "
SKWADIKAN 10 (Squadron mi.lnendienst)
O J 1e Flottielje

"PR-101"
( FL RBS" 5; Te Tg<Ijban mot hulpmotor in reparatie. Op
"24 apr. te Tg.Pinang. Op 26 apr. te Tg.Uban. Voorstel op 29
apr, om i*v.m. herhaaldelijk optreden van defecten hot schip
voor groot/klein onderhoud naar Surabaja te dirigeren. Op i7
mei terug in Tg.Pinang. Op 18 mei in Tg.Uban. Op 20 mei on-
gewijzigd*

"PR-102"

"PR-10511

("RIMHJMI"-809)

"PR̂ IOJJ'
( "MERBABU"-? )

Op 15 apr. en 6 mei op 12 dagen notice te
Surabaja. ,

Nog steeds te Belawan (tot 20 mei).

Op 15 apr. ea 6 mei onveranderd op 12 dagen
notice te Surabaja. '

Geen meldingen ontvangen»

Sedert 2 april in dok te 3elawan(tot 20 mei)

Geen meldingen ontvangen.
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29 Flottielje.
"P%501"
'rPS*5CH"
"PR-.507"

"PR-503"

"PR-506"
"PRi-508"

"PH-5Q9"

Op 15"aP** en 6 mei in conservatie te
Surabaja,

Op 15 apr. en 6 mei op 24 u. notice te
Surabaja. '

-:0p 15 apr, on 6 mei op 12 dgn. notico te
Surabaja. ••

Op 15 apr, op 7 dgn. notice en op 6 mei
12 dgn. te Surabaja,

Op 15 apr, en .6 mei op 24 uur notico te
• L - Surabaja w '.'.'.

•;'-'Op 15 apr.. en 6 roei in #roct/klo.in onder-
::"' nóud": te- Surs/br,1 „,

patrouille vaartuigen .
"AMPIS" •::'- " ••-' •-' ' - •'•'" •'—— — • ^P,15 apr.. onveranderd op 7 dgn. notice te
Surabaja, Op ï"5 apr , werd b-okGnd?--."<ia'i: hot schip do"NlïïUSA" op
oen opl. vaart t. b. v. do tweede lichting nooddionstplichtigon
zou vergoaollon. '" ,
Route : Surabaja - Makassar::- Ambon - Dobo - Saumlaki - Banda —

Aobon.- Gebe_- Morotai - '̂ ernato - Soasiu - Bitung -
Donggola - Balikpapan - Sürabaja (21 apr. t/m 27 juni).

Zio vorder onder de "NAÈfÜSA".'

"AMPOK" Geen meldingen' ontvangen.

Sedert 6 apr. op patrouille in de Eiouw.
Op 20 apr, terug in Tg.Pinangj waarna reparatie aan de water-
pompleiding. Op 26 apr. to Tg.üban, gerood voor patrouille.
Op 28 apr* op patrouille. Op 20 mei nog steeds op patrouille»

"ARIJAT" Op 19 apr. van Tg.Uban naar Tg.Pinang, Op
22 apr. in Tg.Uban. Op 20 apr. word bekond? dat het schip in
Singapore zou dokken. Cp 1 moi nog steeds te Tg.Uban; thans
bezig met rep, nokkenas en kamwiel v/d hulpmotor. Op 20 mei
nog in Tg«Uban„

"ALgAI"

"ALÜLU"

"ALAP"

"AÏÏTAHG"

°':|el 1 ik no^ Fit^ods in Pontianak*

Gestationeerd te Bitung/Menado. Eigendom
van do dionst van Scheepvaart.

Dislocatie zowel op 15 apr. als op 6 inei
onbekend. .

Op 15 apr. en 6 moi onvorandord in groot/
klein onderhoud te Surabaja.

Geen meldingen ontvangen.
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g. AKA«a

"ÏIUSA TELU» Sodcrt 9 apr. "to Tg.Pinang. Op 12 apr. uit
Tg.Pinang naar Pakan Baru voor uitvoering operatie. "HEMAT".
Op doz.. dag in Tg.Uban voor hot bunkoren .van brandstof» Op 14
apr. do Siak-rivior opgovaron on op 15 apr. in Pakan Baru ge-
arriveerd. Op 18 apr. totTiggcvaren en op'20 apr. in'Tg.Uban
goarrivoord. Op 21 apr. naar Tg.Pinang on dez. dag aangekomen»
Op 25 apr» uit Tg.Pinang via Tg.Uban andermaal naar Pakan Baru»
Op 27 apr. do Siak-rivior opgevaren, acnfcomst op 28 apr» Op
1 mei uit Pakan Baru on op 3 mei in, Tg.Pinang gearriveerd. Op
6 mei to Tg.Uban. Op 7 cioi uit Tg.Uban voor do dordo maal naar
P«Baru. Op 8 mei do Siak opgevaren en op 9 BQi to P.Baru»
Op 12 moi vertrokken on op 13 mei te Tg.Pinang, na Tg.Uban ie
hebben overgeslagen. Op 18 mei voor do viordo maal naar P.Baru
Op 19 mei do Siak opvarend. Aankomst te P,Baru op doz. dag»
(Op 28 apr. diende het achip een reparatielijst voor groot
onderhoud op te maken.) •

" • — -Op.15 apr. en 6 mei onveranderd in groot
onderhoud te Surabja.

h. APA*B . . .

"MÖROTAI" i«uw uu. Qp 150ï730 QH/apr. op 24 u. notioo to
Surabaja» Op 151115 OH/april uit Surabaja vertrokken voor
"opbouw en goodorontransport naar Djakarta - Makassar -Ambon —
Morotai - Bitung » Makassar. Aankomst in Djakarta op 16 apr»
Bunkeren 400 ton MDF en 700 ton water. Op 23 apr. naar Makaa»
sar, aankomst op 26 apr. Losson van 2 kanons, 185 colli launi-
tio on 283 colli divorsen. Op 28 apr. naar Ambon, aankomst
op 1 moi.(Op 28 apr» diende, oen roparatiolijst voor groot on-
derhoud to worden opgemaakt..) To Anbon lossen van de lading.
Op 17 mei lossen beSindigd» Op 20 mei naar Bitung zondor
Morotai aan to doen. Aankomst Bitung op -21. mei.

"HALMAHEEA11 rt ^ .„ , ... fOp 15 apr. op 12 dgn. notioo, op 6 moi
op 7 dgn. notice te Surabaja.

.i. LANDINGSVAARTUIGEN.
(t) LST's

TELUK WADJ Qp 15 apr. on 6 moi onveranderd op 7 dgn.
notioe te Surabaja»

"TELUK '

apr. ean pel. KKO, acht LCVP's on 16 rubberboten naar KODAMAB
I zou transporteren. Op 15 apr. op 12:dgn. notico te Surabaja,
Op 28 apr. uit Surabaja(op 28 apr. diende het schip eon rep.
lijst voor klein onderhoud op te maken). Aankomst te Bolawan
op 4 moi. Op 8 moi uit Bolawan naar Tg.Pinang, aankomst op
10 mei. Op 13 mei naar D Jakarta, aankomst 15 moi» Op 19 roei
uit D Jakarta torug naar Surabaja, .aankomst op 21 zaoi, alwaar
lading (uit Belawan) word gelost.-
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"KARIGE" ; --r"—* - • • Op 15 apr. onveranderd op 24 uur notice to
• • ' SurabA-ja. Op.3 raoi worden de -voorbereidingen, voor do oplegging

J van hoit schip voltooid. Op 6 moi "niet vaargereed" te Surabaja.
r . r Op 8 moi. door KOMARMA aan 1lmatorieeldicnst ALHÎ ' overgedragen.

"PIHU" ) ;. Op 15 apr. onveranderd opgelegd te Surabaja,
Dislocatie op 6 mei onbekend, doch ver-

"BARÜHA" " moGdel:,-^- ongewijzigd

"UUNJU"•• ' "" Op 15 apr.. on 6 mei ongewijzigd in groot
onderhoud to Surabaja.

"TJEPU"——— Op 15 apr. en 6 moi onveranderd op 12 dgn»
notice te Surabaja.

"SAlfflU"
Op 11 apr. bleek do lading HSD mot MFO te

aijn vermengd, n.l. 485 ton HSD op 415 ton MFO. (Do HSD tank
(nr.5) ligt tusson do MFO-tanks nr.4 en nr.6). Als mogelijke
oorzaak werd genoemd: a) tijdons het "bjinkoron in S'baja was
do klop van tank nr* 5 niet goed gesloten (hetgoen al oorder
was voorgekomen), b) onoordeolkundig bediening van de klep-
pen door het nieuwe personeel. Het niveau van do ESD-tank
werd wogons tijdgebrek in Surabaja niot gepeild. 199 drums van
de mot MFO vermengde HSD worden in Bitung overgedragen} hot
restant zou in Balikpapan worden teruggegeven. Nadat tank nr.
5 was schoongemaakt, word 750 ton zoetwater ingenomen.* Do
tanker verstrekte uit oigen .voorraad 50 ton HSD en 5 *°n DCO-
30 uit Ambon . aan iri-cungClSAM 7/61, blz. 8). Op 16 apr. uit
Bitung naar Balikpapan vertrokken. Op 18 apr, werd een smok-
kolprauw op weg naar Tawao aangehouden en vervolgens naar
Balikpspan gesleept. Op 19 apr. echter zonk deze prauw tijd 3

• het slepen* Op 19 apr. aankomst in Balikpapan. Hier werd 750
ton ketelwater ingenomen. Op 22 apr. naar Surabaja, aankomst
op 24 apr. Op 6 noi op 24 u. notice te Surabaja. Op 11 mei
werden twee pompon, 36 nieter slang en appendages aangekocht
(o.e.a. in verband mot de• bevoorrading op zee van boide SKORY<-
jagers bij de Natuna-oilandon5 zie onder "ST.12.3.2."). Op
19 mei uit Surabaja naar Djakarta om zich bij "ST.12.3.2" te
vervoegen.

Op 15 apr. on. 6 niei onveranderd op 24 uur
notice te Surabaja.

k. MOTQRTORPKDOEOTM.

SKWADKATJEPEDO 10 (Squadron motortorpodoboten 10)

"SBHIGALA" "
1 Op 15 apr. en 6 mei nog Et^^r5 "niet vaar-

. .... . - - . . • • , gereed" t e Surabaja.

Op 15 apr-r- op 24 uur notico te Surabaja.
Op 6 moi op 7 dgn. notice te Surabaja,
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"MATJAK KUMBAKG" Op 15' apr. on 6 mei onveranderd op 24 u.
notioe te Surabaja»

"HARIMAU"•- ....... ••-• ' Op 1'5 apr. onveranderd op 24 uur notice to
Surabaja. Op 19 apr. uit Surabaja mot a/b vcrbindingsmatoriaal
'bestemd voor Tarakan. üp 20 apr. in Balikpapan gearriveerd mot
H«t reserve stuwblok dat zich a/b van do "SERIGALA" bevond,
wou naar Balikpapan worden overgebracht. (Bzz. onbokond of -
dit ook is geschied). Op 6 mei word de reparatie voltooid en
maakto hot schip oen proefvaart» Dez, dag vertrokken en na
onigo tijd in' 'aanvaring gekomen net een drijvend onbek, voor-
werp. Allo motoren wordon stopgezet. Bij hot ondersook bleok,
dat d© MTB ging slingeren zodra motor III werd aangezet. Hier-
op word doorgevaren op de motoren I» II en IV. Op 8 mei te
Lin̂ cas ("bij Tarakan). Op 9m'ei uitgevaren en op 10 mei in
Balikpapwi" gomóerd. Op 11 mei naar Surabaja, aankomst op 12
mei. Op 18 apr. bleek, dat da uitlaat van motor III een lek-
kage vertoonde . Als gevolg hiervan waren allo cylindera van
doae motor door zbówater aangetast on bleok corrosie in orn-
stigo raato te hebben plaatsgevonden. Le cyl.kop on cyl. voering
wordon uit do rosorvevoorraad vorvissold. F. met een1Tgescheui. . . . sTJuwbloï:. yan motor IV?
"SIHOA"•"•". •' Op 15 apr. nog steods op 24 uur notico . to
Surabaja. Dloefc zich op -19. apr. te Djakarta te bevinden( proef-
vaart?). Op 19 apr. uit 'Dj'akarta voor oen proefvaart terug
naar Surabaja, aanfcotist -üazelfdo dag. Op 6 raoi op 7 dgn. noti-
oo to Surabaja. : '

"ANOA"• •"•'••• Op 15 apr. op 12 dgn. notico to Surabaja»
Op 28 apr. uit Surabaja naar hot 'Gil* Sapudi tonoinde assis-
tentie to verionen aan hot hospltaalschip "HOPE"(lSAM 11/60,

• bla» 16). Vermoedelijk doz. dag in Surabaja teruggekeerd. Op
6 nioi op 7 dgn. notice t"- .̂ ur

— - ....... • • • Op 15 apr. on 6 mei on^ondjzigd op 7 dgn.
notico te Sura.baja.

"ADJAK" Op 15 apr. op 12 dgn. notice, op 6 moi op
7 dgn. notico to Surabaja.

l, OPLEIDINGSSCHEPEN.

"GADJAH MAM" Op 15 apr. en 6 moi onveranderd opgelegd te
Surabaja»

"NANUSA", .«_ . Qp 15 apr. nog steods op 7 dgn. notico to
Surabaja. Op 15 apr. werd bekend, dat het schip vergezeld van
do "AMPIS" van 21 apr. t/m 27 juni t.b.v» de tweede lichting
nooddienstplichiigon eon oploiclingsvaart' aou maken.
Routo: Surabaja - Makassar - Kisar - Ambon - Dobo - Saumlaki -

Banda - Ambon - Gobo - Morotai - Tornate - Soasiu r
Bitung - ô'/tjc-̂ -lsi - Balikpapan - Surabaja.

(opleiding: praĉ J.̂ c!ne zee vaar tkunde, taak van de off. v.d.
-wacht in zeö, karaktervorming e.d.)
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Op 21 Ojpr* met "AMPIS" uit Surab»ja naar Makasssr vertrokken»
AAnkoaat Makaasar op 24 apr. Ds "UlKUSA11 bunkerde 300 ton
HPO en 1000 ton water j --alsmede victualien t «b» v. 500 man voor
tien da^en» Op, 29 apr* uit Makassar naar Ambon (Kisar, oil.
9*0* van Tlmor werd overgoalagon)* aankomst op 5-̂ ei. Êo
"AMPIS11 vervolgde pas op 4 mei de roiè uit Makassar i.v.m. een
defecte compressor-drijfriem. Na aankomst in Ambon werd een
poging gedaan om een aantal vlampijpen van do SB ketel van de
"HAHUSA", iiio onderweg defect waren geraakt, te repareren. Doee
vlampijpen waren gesprongen, terwijl ook de toestand van de
pijpen in de rij A t/m 0-1 zorgwekkend was. In verband hiermede
word naar een inspectierapport van do "NANUS A" , ddo. 6 jan*
19(607) verwezen, waarin reeds was vermeld, dat de vlampijpen
van dit sohip niet langer betrouwbaar waren» Aankomst van de
"AMPIS» te Ambon onbekend, vermoedelijk op 10 mei. De "NANT'V»
vertrok op 13 mei uit Ambon. De "AMPIS" zou in Ambon blijvew
liggen van 13 mei t/m 29 mei teneinde de herstelwerkzaamheden
voort te zotten* De compressordrijfriem dio was vervangen» bleel
n«l. niet in orde to zijn. De "NANUSA" ging op16 mei bij Dobo
voor anker* Op 18 mei bleek dat de kooiing van het stutrblok
van de AMPIS" defect was en dat do koppeling van de hulpmotor
herhaaldelijk weigerde. Op 18 mei verliet do "NAÏÏTJSA" Dobo en
«privoerde op 21 mei in Saumlaki. Do oorzaak van hot dofoot
aan de hulpmotor van de "AMPIS11 kwam na eon onderzoek aan het
licht: het kogellager van de koppeling was gebroken. In S'baja
werden kogellagers en verscheidene appendages voor de hulpmo-
tor besteld*
Noot: Deze onderdelen werden met de "MA3IDIHANG" derwaarts ver»

zonden en waren op 5 Juni no£ niet in Ambon gearriveerd*
Terzijde zij vermeld, dat na beëindiging van de reie van de
"HAMUSA", een ranglijst van de nooddienstplichtigen zal worden
opgemaakt, in het bij zonderr omtrent de practischo kennis als
off* v.d. wacht, theoretische on praotische kennis als nav.off.
de taakvervulling als divisio-chef en het detail behoor* B 'm-
dion zullen do wensen dor nooddionstplichtigon t.a,v. een ai
dan niot vrijwillig dienstverband kenbaar worden gemaakt, Dozo
ranglijst zal op 3 juli a.s. bij het bur.pers. worden ingediend,

»TH8WJLRTTITITT»njHumuiJj. Disloc. op 15 apr* onbekend. Op 6 mei uit
Surabaja naar Djakarta. Na aankomst op 8 moi werden 10 ton
HSD, 400 liter OM-125 en 200 liter 00-270 gebunkerd on proviand
voor tien dagen t.b.v. 150 raan a/b genomen* Op 10 moi uitgeva-
ren voor een rois naar Australië1 (IŜ M 5/61, blz.12). De
"DEWARUTJI" zou Freemantle als oorsto haven aandoen en t.b.v*
film- en T,V. opnamen met volle zoilen biz.aoï.Ic-pon , Op 21 mei
aankomst Freemantle.

W. HYpROORAFISCHE VAARTUIGEN.

"BUBDJAMHAL" Op 22 apr» uit Djakarta vertrokken om het
echolood te controleren. Op 23 apr. bloek dat hot ocholood *
do accu van do zonder on do generator dofoct waron geraakt en
na aankomst in Surahaja zoudon wordon gerepareerd. Aankomst
in Surabaja op 24' apr.
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Daar do motorsloopen van hot schip in slechte staat vorkeerden»
wordow zi4 vervangen door die van do "DEWA KïïMBAR". Vermoede-
lijfc °P tó mei uitgevaren on op 18 moi in Djakarta teruggekeerd
Onderweg góraakton do (radio?) óntvangor on do radar defect*

van do »DEWA KBMBAR" gingen
.over naar de "BUKD JAMHAL".

»ST-12.3».2."(llSILIWANGIt't"§IATaA MAHGAMDJA" on "SAMBÜ") werd
gewijzigd in- "ATT-12" (tasfc-foroe-12). Op 26 apr, word do staf
van dozo öenhoid als volgt ssamengosteldt
I»tn«Kolf M/iRWIDJI - - cho^s.taf, tovons A. ( "administration and

' • • • • - supply")
' , ' M . /. A2("intelligettoo")

- . . - . A^( operaties en voor'bo—, , . 3 roidlngon
. . , ' . • . " • • ' . . . . ' . ' ; ; :- ".l- A6( "planning")
Lnt,Kol* (0?D ) $OBTIPJO - AA(lögis tiok ) . '
Kapt.(T3)).SOEBARTOJO - At(vor bindingen).

5ÖEPRAJIOJTO . » ofT* van administratie*
. Pr. IPRIS V. off, van gozondhoid.

Cdp. MÜLJApr " ; -: cdi. "ATT-12"
Coi, SÜBQBO . -r. cdt.. "SILniANGI11

TQTO ACHMAD . , -. cdt, "SINGA M^ÏITGARADJA»

. , BQmanning-*'SILIWANGI" ; 17 off», 58 ondoroff, , 225 maaeohappen,
/ Bemannning "SINGA MANGAEADJA" j 16 off.. 65 onder of f,. 207 ma»-. . ' / • v • , • • • • . " . . ... ' " 'scnappen>

"'t. Op' 19 mei vor trok do "SAMBi;" uit Surataja. Do SKORY-jagers volg
j don pp 20 oei» Aankomst dor schepen in Djakarta op JJ1 mei»

' \H Jakarta op 24 mei, VTA Natuna-Gilanden op' 26 m©i(olio la-
V Q̂» «i* 'do. "SAMBU"), VTA Hongkong op 1 juni (logistieke fce-

hoof ten aldaar* 9Ö1>7 ton MFO, 2 ton ESP, 4,7. ton sraoorolio,
60 ton water en verso levonsmiddclen t. "b. v. 611 man), VTV
Hongkong op 3 juni, VTA en VTV Nagasaki dzz. onbekend, VTA
Wladiwostok 11 juni, VTV Ifladiwostok 16 juni, VTA Hongkong das.
onbokend(vormoodGl, 19 juni)> 'Inname van logistieke "behoeften.
VTV Hongkong pp 21 juniy met 12 mijlsvaart naar do ïïatuna oil.
VTA pp 25 juni, R/V met de "SÂ IBU" voor hot laden van brand-

" ' stpf , VTV Natuna oil* op 27 juni, met 15 raijlsvaart naar
Djakarta, VTA 29 juni, na olie laden VTV op 1 juli met 1f> mijls
vaart naar Burabaja» VTA 2 julii ,

o *>ST » 205".^ Eind mei wqrd in samenwerking met het over-
1»ïUggingscdP» Suciatra een amphibischo operatie in ïïrd. Sumatra uit-
gevoerd. Van ALBI-zijde namen da volgende schepen doolt "TONGKOL"
(leiding amph» opor.), "LADJURU11, oen DKU-vaatuig, een kustvaarder,
eoó 'èlBepboot, drie liohters, acht "put boards "en vier LCVP's. Peae
schcpqn waren verenigd tot oen "ST-20 mei" (dag van hot Nationaal
Rovoillo) pfwel- »ST - 205". .
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De operatie waaraan begin mei reeds ean inleidende actie
waa voorafgegaan» ving aan op 18 mei onder;.de naam: "operatie
ROBOT", De tranaporteenheid (ai e "boven) vertrek op 18 mei
uit Bolawan mat a/b de cie "ALGO"(KKO-eenheid). De support-
oonhoid ("TONGKOL" en "LADJUBU") vertrokken do volgende dag,
Op 19 mei ging "ST-205" in eon tevoren overeengekomen R/V
positio in het moerasgebied N. van Langsa voor anker. D—day
was vastgesteld op 20 iaoi. Son tweede R/V vond plaats bij
Kuala Simpangolin • De cio "ALGO" .werd in dit gobied aan land
gezet* IJa de debarkatio werd hot cdo, over de operatio ter zee
on over da transport-c.q. support eenheid door do "TONGKOL"
aan de "llADJURU" overgedragen. Do "LADJURU" lag op 20 on 21
oei voor anker tor hoogte van Loksoniaawe;*. De "TONGKOL" koerde
naar Bolawan terug na do -cdo. overdracht', l)o vordore bijzon-
dorhoden omtrent dozo operatio worden in ADRI-verband behan-
deld,.

p. "ATT » Ij/ST - 13", Medio apr, word bekend, dat drie LST's in
Jün£ uit Guaa zullon worden op^ohaald, DG'ÈO LST's,'.verenigd

; tot de "ATT - 13"(angkatan tempur tugas) o.c.v, Lnt»Kol.
SD . HARJONO NIMPQNO, zijn:
LST »A", genaamd , "TELUK BAJUR»(ox. LST-6l6j,boegnr, 8?0,
LST "BV, genaamd VTBLüK .EAXT" :'-yox. LST-652),boognr. §71
LST "C", genaamd • "TÏDLUK MBNM>Ó*.|(ox«LST-657j,boognr. 872.
Mot hot ophalen.der LST'a wordt do operatie "G" uitgevoerd.
Eind apr, werd door KSAL'opdracht gegeven om de bezotting per
LST tot 60 man te beperken, t.̂ w. 7 off» en 53 onderoff. en
manschappen» Bovenstaande i.v.m. de door USA beschikbaar go-
stelde fondsen, die-oen grotere bemanning niet toelaten. Do
vaartuigen zijn.onbowapond, M.i.v. 5 mei vond ochter de op-
riohting plaats van do '"KPPK VIII" («eenheid belast mot do
voorbereidingen voor het ophalen van schepen)» Deze "KPPK
VIII11 die uit de bemanningen voor de drie LST's bestaat,
wordt ontbonden zodra deze vaartuigen zijn overgenomen on
officieel tqt de ALRI behoren, waarna do oenheid do naam
"ST - 13" krijgt,(i.p.v. "ATT - 13"). Het vertrek der LST's
werd vastgesteld op 14 juni 1961,

o» "ATT • 14"i» . i . . ' T * Binnenkort zullen eon borgingsvaartuig
voor de ALEl(ïïOOT: In dit verband is van belang, dat op 1
juni 1^61 de-DPP(]JlïïAS PENJEIuUvIAM DAN PENGÏÏMASAIU duik - en
bergingsdienst) officieel zal worden geïnstalleerd») en twee
LST's voor do.dienst van scheepvaart in Amerika worden opge-
haald. De schepen die verenigd worden in de "ATT - 14" zijns
"RAKATA" (ex.A.T.F, 73), "TG.RADJA" (ex.-LST - 887) on"TG.
NUSANIVE"-(ox, - LST -1090). Hiermee-wordt de operatie
"TRBMBANG"-uitgevoerd, cdt. : Lnt.Kol. .T), I^i



ISAM 9/61. -15,-. - - ' • ' • " ' • ' ' ZEJR GEHEIM»
• . ••- ' , .• Exempl.., no:/'

t09
a* Medio april word da volgende» ordonnantie uitgevaardigd tor

vervanging van do wet op- do Indon. wateren van 18 fobr. 1960 en
regeling van hot centrale oorl «gezag nr. 4 van 1960t

1» Po Indon» wateren omvatten het zeegbied van Indon» on allo
Indon» binnenwateren» •

2« Hot Indon. aeegbied omvat de zeestrook tor breedte van 12
zeemijl, welko wordt gemeten van hot buitenste punt of de
lijn» die twoe uiterste punten verbindt, bij de laagwaterlij:
van het eiland of een godoelte van het oiland,
Bij een seostrook, smaller dan 24 mijl, die aan 6<§n ai j do
aan Indon* grenst, loopt do grona precies in hot nidden van
de straat.

3* Indon, binnenwateren zijn alle watcrenj gelegen binnen do
: . , . • • ' ia punt 2 bedoelde lijn*

4. Een zoemijl is 1/60 doel van een breedtegraad.
5» Hot verkeer in do Indon* wateren is opengesteld voor buiten-

landse vaartuigen»
i •'• 6» Dit verkeer tfordt geregeld door de Indon. regering d.'m.v,

verordeningen.
7» Deze regeling gaat in op de dag van afkondiging 13 april

1961). M.i.v» die datum vervalt hoofdstuk 1, sub.1, de para-
, . graf on 1 t/n 4. van do "TEREITOEIALB ZEE en MARITIEME

KRINGEN OBpOM/iITTIB 19.39.(STATUUTBLM) A 939 nr. 442)",

b*-, M. i. v» 15 aPr.« 1961 word de ged&putoerde van de chofstaf ALRI,
Kol* JOS SUD-ARSQ tot commodore bevorderd . Op 17 apr, werd per
bekehdmakihg bepaald, dat cdr. JÖS .SUDARSO ged. hot verblijf
buitenslands van CS ALBI, met zijn dagelijkse werkzaamheden zou
worden belast»

o. .Begin raoi zou sultan EAMMGKO BUWOÏÏQ per vliegtuig oen be-
zoek aan Ambon brengen. Hot vliegtuig van do sultan landde echter
met motorstoring op Mandai, waarna do vorst per GIA naar- Java
terugkeerde. • ••

d« Voor het tweede kwartaal van dit jaar werden do volgende cro-
dioten boachikbaar gesteld t

SAR VI ^ 12.000.000 rp.
div. ozbtcn - 2.500.000
«HASüHUlJlJlil» - 471̂ 500
"MOHOTAI" -̂  660.000

... -.. • : ' "SANDJAJA" .r-.. - 700,000
. 400.000

» .- 1 .01 5.000( i )

o. Do besprekingen die -'begin april tussen CS' ARMADA en het bureau
•.personeel zijn gevoerd^ hebbon geleid.,. Jqt de volgende benoemingen :

(Deze 'Off * zijn bog..,a'pr. uit India .-teruggekeerd) la j. TOTO'ACHMAD
cdt. "SIIÖA I^JTGAR/iDJA'.', -maj. -SOEPARÏÏÓ - cdt. "U1ITU1TG ÜTJHDPATI» -
oaj, RAKU.SUIIAEDI - cdt, "M&tJTODDIÏÏ", niaj. SAHSÜ SUTJIPTQ - cdt. ?
maj. POERNOMO - E.O. "IMAM BOifl/JOL11» Maj. TBGU SS1ITOSO - off.
toegevoegd KOMARMA.
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f. In hot wostorvaarwater bij Surabaja bevindt ziclreen gebied
waarin door do .uLKr-vlicgdiQnst beschietingen inot rakotton en
oefeningen mot dieptebommen worden beoefend. ,

g. M.i.v. 3 mei zijn Kol. MULJ,aDI en Int'.Kol. F.SUAK reep. tot
commodore on Kol. bovbrderd(titulair).

h. Begin juni zal Kapt» (ED) KUSBAMDI naar Zwitserland vertrekken
voor hot volgen van eon "on the job training" bij do 'HAGELIN '-
fabriek in Zug. Do onkosten die worden gemaakt, zullen door de
ZW. regering wordon gedragen.

i. Begin mei werd melding genaakt van de aankoop van twee haven-
kranen tegen de Japanse oorl.heratellingsbotalingon»

j» Allo cdton mar. gewesten wordon opgedragen om op 20 mei ter
gelegenheid van de dag van hot Nationaal Reveille, een herdenkings-
plechtigheid té houden.

k, "Project SS"
Teneinde kot benodigde personeel te kunnen lovoren voor dit

project, werd een voorstel gedaan om 200 man dienstplichtigen in
juni op to leidon.
Eind apr» werd opdracht gegeven: tot bespoediging' van de aanwerving
van gegadigden met opleiding "STI" on "STN" voor dit projeet. Dit
i.v.n. het plan om in de loop van augustus/bog. september inet de
opleiding "LKP" tó beginnen*

KODAMAR I Geen meldingen.

KODAMAB II Medio apr. werd oen aanvang gemaakt net de verplichte op-
loiding van 33-overhoidsdionaronCjustitie, gevangeniswezen, enz.)*

• Deze dienstplichtigen die niet gekazerneerd, zullen god. 7 weken •
worden geoefend o.l»v. do off. operaties van KOüAMAR II.

Naar verwachting zullen in de loop van dit jaar nog drie groepen
van ong. 40 «an als zodanig worden geoefend*

-. Van 27 tot 29 apr. 1961 zou in Paleiabang door allo.ass.1
van Suraatra een vergadering worden belegd. Op deze vergadering
zoudon o.a. het Pol.Manifest, de taak van do TUI-on het apparaat
ôt handhaving van de orde worden behandeld. Dezo vergadering zou
worden bijgewoond door de kfdan van bur. I van de KODAMAU's "I,II
en III.
In DJakarta zullen 5 pontons van 250 ton worden gebouwd,

IV
1 Op 5 a.pr. vond in het Alri-opleidingskaiap Malang de off?. :1J1.
opening plaats van de tweede LKP-opleiding, waaraan 1000 leerlingen
zullen deelnenon, n.l. 700 voor do intendanoo, 250 voor de zeedienst
en 50 voor elsktrononteur en radio/radarmontour» Medio apr. werd
bekend, dat de LKP-oplöiding voor officieren, zowel beroeps als
nooddienstplichtig, titulair en gomilitairiseerd, voortaan in Malang
zal plaatsvinden. I)ezo opleiding geschiedde tot dusverre in Ljafcarta.
Medio apr. word opdracht „gegeven om do 300 man na beëindiging van
,do LKP-opleiding in hot. ALÏÏI-oplcidingskamp Batu Porong met spoed
..te doen vertrekken naar KOLj'JLui 111, daar zij wordon bestemd oni
schepen uit het buitenland te bornannon.1. . .
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Op de ITat» Mil. Academie to -MagGlang zullen 28 off.,. 14 o»off», 5
burgordqcenten en 417 cadetten van do irALRI -academie" worden ge-
plaatst. Binnenkort zullen ca, 90 raan van KPAIiM op hot vliegkanip
Morokrembangan worden opgeleid tot holicoptervlicger c.q.» toohnious.
Aangezien binnenkort oon aanvang zal worden gemaakt mot de voorbe-
reidende werkzaamheden voor het gcgravon dok(ISAM 13/60, blz.13),
zullen do werkzaamheden t.b.v» do aanlog-ponton aan de kust bij
Tjahaja -Scinoprfe «p korte termijn wordoh goaütdrieöord." Het plan'- be-
staat om in septoaber, 1961 mot do "bouw vua hét gegraven dok te be-
ginnen. Hiervoor is 100 miljoen RPÏÏ nodig»
Gedurende twee maanden zullen gegadigden van het ALRI -etablissement
Surabaja een opleiding in het AïTSCHUTZ--kompas ontvangen. Deze op-
loiding zal door JJJSCEUTZ-doskundigen a/b van een MTB worden gege-
ven»
Volgens eon molding van eind apr. bedraagt de capaciteit van de re-
genwaterbak op hot /iHI-otablissement Surabaja 6910 ton (per jaar)
Haar schatting wordt hot gobruik voor schop on in 1961 7200 ton on
in 1962 10800 ton p/ j. Sind mei arrivoerdo het schip "BEUHLAUT" in
Surabaja met a/b torpedo's voor do ALRI, Hot restant van do zending
torpcdo's word bogin mol uit Londen verscheept»
In mei zou een groop technici uit de USüR in Surabaja arrivoron ten-
einde de bouw van walfacilitoiten voor to bereiden, ̂ eze groop telt
13 personen en verblijft ca. 2 maanden in Surabaja. In moi werd
vlagdispensatie verleend aan de "MNGALOBiil'^awoedse vlagé DOT 7200
ton) i.v.m. hot lossen van de lading wapens -on bijbehorende munitie
uit Hew York in Tg.Priok̂  t. w. 6 kisten geweren, 1 kist revolvers
en pistolen, 125 kisten patronen en 72 dozen goroodschap. Deze la-
ding is bestemd voor het departement van Staatspolitio.

— •••"'''<̂ '. - Medio apr. word oen voorstel godaan tot overnamo van do BPM-
stoigers I en II in Balikpapan door de oorlogezaghobbcr aldao,r.
Hedenons do enige (gouvernement s) steiger is slechts 85 -motor 'lang,

beide BPM-stoigors zijn 300 motor .lang»
Op 19 apr. word het, cd-o. ovor het ALRI. station Bitung door

maj, SI GIT SOILARJADI aan majc R„S- 30EGI01IO overgodragon.
Eind apr. werden in Tawao bosprckingun gevoerd tussen do

Indön. en Philippijnso marino( aanwezig waren o, a. cdr. SUNGA, cdt
"task förce 31" van do Ph. raarino en do Inclon. consul in -Tawao.)
Hierna werden 48 .Indon's EDt' hün.'.bozittinGQn, wapens en 3 buiten-
boordmotoren overgedragen» Volgons plan zullen nog 1600 Indon's
naar Indon. mooton terugkeren. In verband hiermede zullen meerdere
bosprokingen volgen» . •
Begin mei vond O» van P.Sebatik con schietpartij plaats tussen eon
ASSI/politio-patrouilleboot en oon smokkolprauw. Do arnokkolprauw
bleek over moer vaart te beschikken on vluchtte naar Br,Bornco»

^ - i—- - Blijkens oen molding wordt hot vliegverbod boven de stad
Ambon nog vaak ovortredon «(iSAÏi 5/61» bla., 13)«

De staflöfficier inlichtingendienst
van de/4eemacht in

LTZ


