
SUNETTA M.S. SHELL TANKERS B.V. 
(DEEL I) 

- .  . .  . .* de eer& &new wrd ht 19% g e b o d  bij fie h ~ a m s e  -droogckk katschappij. 
$drip had een tonnage van $2.248 ton. Roepsein: M- Het sdrip w s  eigendom va 
NV. Pefmkwn Maats;chapplj La Corona. Het sch@ voer onder Nedertandse vkg en Hnwd 

In 1~-'3"% "it,de.=Ka!-,enRil-Pt, 

De Wede Sunetta begon haar bestaan in 1975 tot 1990 onder de naam Carolyn Jane als! 

een Sanko Line Tanker. 
k t  s h i p  werd door London (Shell UK) aan de Nederlandse Shell vloot toegevoegd ondet ' 
het mom van gelijke tonnage verdeling. Z j  de n i a y & ~ u ~ e n . ~ j  een uitgeleefd schip waar : 
van alles aan mankeerde. 

k t  h i p  met een tonnage van 87.81 3 ton, met het roepsein ELCW, varend onder de 
Liberiaanse vlag vewoerde m w  aardolie (crude oil). ' ' ' ' - ' - '-' - - ' -  

-. - .- . -. . - ,  , . . 
h - l k  ww;d het M i p ,  inhrssen wper ove@6@i"'n~a'e mk 'M ~,~u'r&i 
genomen en geskopt te Chlttapg te Wngiadesh.. 



Ik zou in totaal vier contracten aan boord van het m.s.Sunetta maken. Het was op 1 juni 

1991 toen ik voor het eerst kennis maakte met dit volledig uitgeleefde geschenk van onze 

Engelse collega's. Het werd een contract waarin we als een goed team er weer een vaar-, 
toon,- en leefbaar schip van maakten. Dit eerste contract beeindigde ik te Singapore. 

De volgende contracten waren van 19-08-1 992 tot 23-1 2-1 992, 28-03-1 993 tot 21 -08- 
1993 en 10-1 2-1 994 tot 09-03-1 995 met respectievelijk aflossingen te Sydney (Australie), 

Jeddah (Saudi Arabie) en Tees Bay (Engeland). Contracten met veel voor- en 

tegenspoed. 

Aan boord van dit schip ontbrak de kleine vitrine met daarin de schelp waarnaar het schip 

was vernoemd. Het is misschien zeemans bijgeloof; dat daarom dit schip en haar 

opvarenden achtewolgt werden door tegenspoed. 



SUNETTA M.S. SHELL TANKERS B.V. 
(DEEL 211) 
M.S.SlJBEITk 
1 1991 - 22 NOEWER 1991. 

- - - - - -  - , 

(Port Said aan de ingang van het Suez Kanaal.) 

eem rds m a r  Port Said'en verder via het'Suez KaMai naar de Golf van Sued 

.,KO& m . m m ~ & ~ R .  M m e e T m a l -  









Niet alleen in de machinekamer kampten we met problemen want ook aan de dekinstallatie 
mankeerde er het nodige. De lnertgas installatie, een niet explosief gas geleverd uit de 

stoomketel uitlaatgassen wat boven op de lading werd geperst na gewassen te zijn, werkte 

niet naar behoren. Met veel kunst en vliegwerk kregen we dit weer aan de praat. Het 
ladingtankwassen na het lossen op de ballastreis verliep ook niet vlekkeloos en was het 

vaak de ene tankwasmachine die niet goed werkte te verwisselen met een andere die we1 
goed werkte. 

Gebrek aan werk hadden we dus in het geheel niet. 



I i SUNEITA M.S. SHELL TANKERS B.V. ( 
I DEEL 212) 

I .riaKen met een enorme &l4roos die zkh W g d e  met m r ,  -ma het dan ook 
I =-.E!W$%. i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
I ( Ook het reserue anker on-k aan boord van dii sdrip.) 

1 Ha slechte user ves er vemoedeUfk de m-k van dat w een 0n-e pas~agier 

I am dek haddeir, '& fraale f l a - m .  



wrkzaarnheden door de barnanning. 

Door een waterafvoerpijp van het hoofddek af te stoppen creeerden w een 
zoetwaterplaats voor de vogel en de voeding w r d  aangevuld met verse groente en 
stukjes vis uit het scheepskombuis. Pas na het passeren van de Filippijnen, welke 
eilanden groep w wadg in de verte konden waarnernen, verliet begin juli 1991 de vogel in 
goede gezondheid het schip. 



SUNETTA M.S. SHELL TANKERS B.V ( 
DEEL 213 ) 

1 A N  1991 TIM 22 1991.. - , I , , -  .- c<-- :..:-,..,-,.-~.-.:.-~~;, :.:.:: 

Daar de boog n&d altijd gespannen !can djn en om even uit d+ d m  ~rksleur te , 
brew werd er voor de avond van 29-06-3991 een sate-party georganiseerd op het 

, rl .,:. . . . . .. - .- .- .- . .. . .- ..:, 1.:- I ,  .- 11' -.'.,I.-, ,= . ' : . .~ ' , - '~;;~, I .  ::-.-. ' , 
adibxdek'van het Mi. : 

ledereen leverde aijn Dgarage om het tot een ggeaelie avorrd te maken. Het m s  vooral w 
danken aan-de kok die er nog.van a b t e  eten erbij vemmgde. 





SUNETTA M.S. SHELL TANKERS B.V. ( 
DEEL 214 ) 

Te Blang Lancang gelegen in Atjeh op Word SumIra mest er geladen warden aan een 
boeimering, daar de raffinaderij geen natuurlijke haven had en de diepgang voor de kust 

Eer gering m s  voor de schepen. 
Eenrnaal gerneerd aan de ladingboei te Blang Lancang kmmen w e  er achter dat aan de 
wal niet alles op rolletjes liep en de lading in fases aan boord mu komen. Zodoende m s  
er voldoende tijd om onderhoud te plegen aan de hoofdmotor. De lading \nas besternd 

..,:. -. -.  - ., , .-. - - . i.7. 

voor Yantai (Shandong) in de Volksrepubliek China. 

Als eerste w s  het van belang een goede werkplannhg op te stelien om het schip mveel 
mogelijk operatioareel te houden tijdens het in nemen van de lading. 

AlhoemI het in dle tijd onruaig In dit QeMed door politieb en gekoi problemen. 
vemcht een deel van de benrannbg om toch de wl op mpm gaan om dhrerse l o w  
mrkten te bezoeken en inkupen te doen d t  voor de viering van hun nationaal feast de 





SUNETTA M.S. SHELL TANKERS B.V. ( 
DEEL 215 ) 
M.S.SUNElTA. 
1 Juw 1*1 la$22.-:$@1. 



SUNETI'A M.S. SHELL TANKERS B.V. ( 
DEEL 216 ) 
M S . S m k  
.I AM 1991 TIM22 P10- 1991. . - - . .. .:- . - - . I  ... 

:Onder w.rtasr o m  Maven Yantai (Shahq)  in Chlna paskrden we enige 
,Chinese visseqcheepjes mt hun met viaggetjes , ~ ~ e  markeerbc&i van hun 
.visnemn. 

figaie _ _..,. _ _ _  mmndergang ,, om van de genietea. 





/ SUNE'ITA.M.S. SHELL TANKERS B.V. ( 
I DEEL 217) 

16 november 1991 meerden we achter.de opslagtanker Chi Limb welke2ijn lading in 
Ton= ladingtanks mu pompen. 

Om te mtkomen. dat ve door de Mare -ang er er stond tegen de opslagtanker 
, gedrewn auden ~ r d e n  wrd van ens achterschip verbinding gernaald via een 

sleeptros met e q a a r e  supply-+t die ons in positie moest houden. .-. .-.. .7- 4 , .  ., .. . .r..:.- .-.-,.. . , . . . . --a*. .  T . , I . .  - ..... . :-., , -..,, . . 





i Het was een contract gewest met veel irnpoviseren, werk en het rnaken van de nodige 

I overuren, maar met een gewldige tearngeest aan boord. 



SUNETTA.M.S. SHELL TANKERS B.V. ( 
DEEL 311 ) 
M . S . S m k  

$4a W e  dagen (17118 augustus 1992) te hebben doorgebracht in het Dai-khi hotel in 
&ingapore en de stad weer te hebben verkend met de nodige inkopen stapte ik op de 

frede van Singapore aan boord van de Sunetta. k t  schip h r n  uit Australie en w s  
pnderweg naar de Arabische Golf om le  gaan laden. Op de rede werd het schip voorzien 
pan  verse proviand en de hoognodige reserve onderdelen. 

' Onderareg naar de Arabische Golf ( bij veel mensen Wet k k e n d  bij de woegey naam 
:lPersbhe GoR ) ontdekten HR dat er dieresten q~ het bhnetef voor'de iuigefs van de 
- h o o f d m  dreef en dat er een ~wveltucht u% de ontluchting van de de tank ham DR 
!~ 'mpelde  niet %el goeds! 





I De zuiger met de lekke kop in de takels om later gedemonteerd te worden. Nadat de 

I reserve zuiger was gemonteerd konden w onze reis voortzetten met de stille vraag 

I wat ons nog meer te wachten zou staan. 



SUNE?TA.M.S. SHELL TANKERS.B.V. ( 

M.S.SUNETl'k 
19 AUGUSTUS 1992 TIM 23 DECEMBER1 992. 

( Duidelfjk is hier een klein foutje gemaakt bij wrkzaamheden onder wterlijn van het 
schip.) 

Door het technische probleem van de slechte koelmter bochtstukken in het 
migerkoehmter systeem van de hoofdmotor bleven w e  voorlopig varen tussen Singapore 

en de Arabische Golf. 
De bochtstukken moesten geleverd wrden door de scheepwrf in Japan w a r  het schip 
was gebouvd en ook de motor w s  geplaatst. Dit ZDU dus enige tijd kunnen gaan duren. 









SUNETI:A.M.S. SHELL TANKERS B.V. ( 
DEEL 312 ) 

19 ~ l r m l J ~  1992 TIM 23.DECEMBER f992. ....................... 

( #U de carterdeuren van de motor geopend om naar de lakkage van het koelweter te 
meken.) 

htussen wren we er ook achfet gekomen dat desmeeroliecentrifuge .vow het reinigen 
van de snreerdie van de hoofdmotor meer.uwater dan gewonlijk aan het.afsdreklen urns 
Conclusie wbr tekkage in het carter van de hoofdmtor en wl zoetvmtet van het 

=ige-ht-w-fn 

( Enige van de opgelapte bochtstukken.) 



lntussen produceerde de centrifuge het nodige water en om dit te controleren werd er een 
tijdelijke open verbinding gemaakt naar de afvaltank. 
Bij nadere inspectie van de overige bochtstukken van de andere cilinders werden en nog 
de nodige zwaar gecaviteerde ontdekt en dover als het ging werden deze ook opgelapt. 
Na de laatste inspectie werd de hoofdmotorinstallatie weer opgestart en konden we onze 
reis vervolgen 
Deze bocht stukken waren niet reserve aan boor dus ging er een spoedbestelling de deur 
uit om deze zo snel mogelijk te leveren. 



I i SUNETI'A M.S. SHELL TANKERS B.V. ( 

kra' een f& aan nrijn antact adres in Jakarta kreeg ik het v e m k  om naarSingapore te 
vliegen om op 2% maart 1993 weer aan boord van de SunetIa te stappn om de 
:dokpe&de mee te tmken. Dat ik terug~keerde w s  een .-k van het 
mheepsrrianagment aan het hmfdkantoor g w s t  Na een hotelov&machting stapte' ik 
'op qe rede \lan .Singapare aan boord van het $chip,, w t  HR gelijk mar konden maken 
vbor het vertrek naar de &tong Shlpyard LM. voor een dok periode van enige weken.; 
Het mu een ObntrW wrden dat veef van de opvarenden nog heel lang aw geheugen 

.MO~ de rest van hun leven. 

Eenmaat in het dok v&d het bedtijf in de maeMn&mer afgebouwi en wrd er 
overgegaan op spanning van de wal voor het schip. 
'todra het ship droog lag w e d  er begonnen met het hogedruk reinigen van de 
Scheephuid en het b i jp leM mt de gmdverf. : 







Het hoofddek det er voor een leek uit als een grote wirwar van leidingen, slangen, draden 
en verplaatsbare units, maar alles heeft djn functie. 



.~a~ueyau!q3eu~ ap u! da!l a l l e m  uasseddo Jsaow al ua sJap!aqleyop 

apuaylw uen dooqua~a!lu uaa s m  $aH .uad~m~apuo  pnoqjapuo uee uapJaM uap6ioz 

ypn l s6~1pue~q~an  asJan ap loon alp sau1q~n~uasse6~eellin ap ua p~aaloi$uo3a6 uapjam. 

s~a6elseyn~y .~olow ap uen ualap anJasaJ ap yoo o~ .a!s!naj alaqa6 loon pa~sdaaq3s 

ap uen sleeldy~ann, ap ieeu sJah!njsJayolspuelq ua uaddalylazuee 'uaddaly&sel]uc 

'uaddoyiapul!3 ap sleuana ua6u16 azaa .uayyo~]a6 ua6u!~ao~~apu!l13 ua s~a6tm aF 

IE uaplwlh ~ o ~ o ~ p 4 o o q  ap u e ~  .pnouJapuo 10016 6aaly a!~e~~e~su!ial~leyau!~3t3~] ap yo0 
- -. 







SUNETI'A M.S. SHELL TANKERS B.V. ( 

Buiten aan de romp w r d  druk door gewrM om deze in de verf te krijgen, waarna het 
schip w e r  'nat' kon gaan en plaats rnaken voor een ander schip. Hema mu het schipi 

verhaald wrden naar een kade van de w r f  waar de wehamheden verder muden 
gaan. h de ladingtanks, de ladingpompkamer en in de rnachinekamer was het w r k  nog 
lang niet klaar. 

( Het adrterschip zit reeds net@ in de verf.) 

-. - 

( Er gingen de nodiie blikken verf op de huid.) 







SUNETTA M.S. SHELL TANKERS B.V. ( 
DEEL 414 ) 

MS. SANK0 HONER 
Vlak naast a*.droog&' @ &&&; &,-n-j-Hwrw:-& bij-,& ;iland . ~ i  bij ' 
de hgang van de Sbat  van MaJakka by NoorMi~matra een mvarlng had wroomakt. 
meteen tanker wn het Deem bedrljf Mearsk. % b@tmd djde van de scheepsrornp 

.* wwsd r n P d % I ! E  
' I - .  . ..- . I -  - .. ..P 

. . . . . . - - . . . . 
Het %mots& deel van de scheepsboeg moest wrden vemieund na deaanvarlng. 





Geruchten dat het schip verkocht zou worden na de reparatie aan een andere eigenaar 
wrden al snel bevestigd toen er begonnen w r d  met het overschilderen van de naam van 
het schip en haar thuishaven op de achtersteven. 



SUNETTA M.S. SHELL TANKERS BY. ( 
DEEL 415 ) 

( Een gedeelte van de staff offideren van de Sunetta en op de achtergrond h e  
dokspecialisten van de Shell maatschappij.) 







SUNETI'A MoS. SHELL TANKERS BoV. ( 
DEEL 416 ) 
M . S . S m k  
28 MAART ,993 TIM 21 AlGWUS 1993. 

'Op 1 mi 1993 was door Shell Tankers BX. een georganiseerd in het Dai IcM Hotel 
vww a1 de opvakden van liet m.s.Sunetta.en genodigden. daar het h i p  cle owltonde 
kreeg ui$m ~ r - ~ n  1-r ameva! . m n  Ghier een ~ m t i e  m g  
wrdea. 

( Er w s  gezorgt m r  een smkelijk buffet en een drankje.) 

( De gezagvoerder neernt de oorkonde in ontvangst van het hoofd van Nppon Kaiji 
Kyokai.) 







SUNETTA M.S. SHELL TANKERS B.V. ( 
DEEL 417 ) 
M.S.SUNElT-A, 
28 WART 1993 TIM 21 AUGUSTUS 1993- 

h 1991 stapte ik daags wMr mijn verjaardag aan bpord van het m.s.Sunetta en nu in 
1993 had ik wederom het genoegen dit aan boonl te mogen .&wen. 
I k deed dii $amen met de hdonesische nrerktuiiundii die op 6 juni jarig nas. 

Utewrd w s  een ieder am boord uitgenodigd en de &&-steward had een feestelijk 
menu opgesteld. 

( Het ko- personeel druk in de wer me? de worbmidingen VMN de feestelm 

a'fond.) 

( Enkele schotels met heerlijke gerechten.) 





Uiteindelijk gingen w laden voor de havenstad Mornbasa in Kenya.We keken na die 

rnaand ten anker te hebben gelegen allernaal uit naar deze haven, rnaar het was rnaar 
goed dat niernand enig idee had wat ons daar te wachten zou staan. lets wat voor veel 

opvarenden een zeer pijnlijk niet te vergeten periode uit hun vaartijd m u  wrden. 
Ik zal van dit gebeuren een eerlijk verslag geven zonder het noernen van de namen van 

rnensen aan boord. 
Dit onder de titel; SUNETTA AGROUND ( deel5 ) 



SUNE7TA.M.S. SHELL TANKERS B.V. ( 
DEEL 611 ) 

28 MAART 1,993 TIM 21 AUGUSTUS 1993. 

Tqdens de reis naar Bahrein werden al de Whgtanks, wamnder de bodem ksdhadrgd 
ws, gewessen .en gashnjj gen\aakt m r  het g d  en nieuwe staalplaten in gel& 

Op 14 juli 1993 arriveerden bij de drijvende reparatiedokken te Bahrein. Her zou 

nadat het schip weer droog lag in het dok duidelijk wrden hoe m a r  de bodemplaten 
waren beschadigd. Ook mu er weer het nodige schilderwerk gedaan moeten wrden aan 
de bodern en de scheepshuid die w a r  te lijden had gekregen van de lichtertankertjes en 

deze veer toonbaar te rnaken. k t  nerd voor mj de heede dokeriode in dit contract. 

( De aanvaart op het vetzinkbare scheepsdok.) 









I 
I SUNETI:A.M.S. SHELL TANKERS B.V. ( 
I DEEL 612) 
I M . S S m k  

W T  1993 T/M 21. AlJGWUS 1993. 

( k g  en droog lag de Sunetta in het reparatiedok te Bahrein ) 

( Met hcgedruispiten md de scheepshuid gereinigd.) 

,( Aan beide tijden rat de scheepshuid onder de anarte strepen van het rubber van de 
autobanden die de lichtertankertjes gebRIiMen als stooMllen.) 











Na veilig onze lading gelost te hebben lieten we deze onheilshaven op 8 augustus 

1993 achter ons liggen en gingen naar Jeddah in Saudi Arabie om te gaan laden. Het was 

opvallend dater niemand van de opvarenden er behoefte aan had tijdens het 
binnenliggen om in Mombasa de wal op te gaan. We hadden erg allemaal nog een vieze 
smaak van in onze mond. In Jeddah S.A. m u  ik met verlof gaan. 

Dat dit allemaal nog een staartje m u  hebben, en we1 een heel lang staartje, was we1 
duidelijk. Want vie was er uitendelijk schuldig aan het feit dat het schip aan de grond liep 

en Me ging er voor de kosten opdraaien van 3,5 miljoen US dollar? 



I SUNETTA M.S. SHELL TANKERS B.V. ( I 
! i DEEL7/1) 

10-1~-1994 TIM 09-03-.?995. 
- ...- .... ., ,, , m .  . . 

1 

-Dt is het laaste artikel ove'r mijn vaart aanboord van ha ms.Suntjtta. hla dlt contfaU.2w 
[p het.schip n& mq?er tegenkomn. h tegenstelling tot tie veri$e drie mimtm in de 
wmme subttopische en/& troprsche gebieden w s  dii ha&& cantract op een ijdge 
i:*ter$ENoow*. 

( Het trieste en grauure landschap bg Sulom Voe op de Shetland ellanden. 14-12-1994.) 

I ( De Shetland Jlanden L sen eihn,dengmp ten noorden van,SchoLnd UC) 





Bij een reis naar Hamburg was het weer buitengaats zo slecht dat er geen loodsboot naar 
buiten kwam en de zeeloods en de rivierloods voor de rivier de Elbe per helicopter aan 
boord werden gezet. 



SUNETTA M.S. SHELL TANKERS B.V. ( 
DEEL 712 ) 

10-1 2-1 994 TIM 09-03-1 995. 

Op zondagochtend 29 januari 1995 sloeg het noodlot weer toe bif het gereed maken van 
het rmnoeuvreer bedrijf voor het binnenlopen van een haven. Bij het opstarten van de 

twede(voorste) dieselmtor-generator w r d  vergeten om eerst de smeeroliepomp van de 
motor te starten. Di ging aan boord van dit ship niet allemaal vol automatisch. k t  gevolg 
w s  dat de lagers van de drijstangen van de migers vast liepen op de krukas. Einde 

verhaal! 

( Met eigen personeel begonnen we a h s t  aan het voHedig afbouwen van de motor.) 

( Ondanks het vele w r k  bleef de wrksfeer in de machinekamer goed.) 









de tegenslagen met pleder heb gevaren. Tegenslagen die we wisten op te lossen dank zij 

het goede t e a m r k  en de goede verstandhouding van de officieren onderling, rnaar niet 
te vergeten ook met de lndonesische bemanning. Het schip w r d  later weer toegevoegd 

aan de Engelse Shell vloot en werd in 1998 uit de vaart genomen voor de sloop te 
Chittagong in Bangladesh.. 
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