
Laatste Overlegvergade-
ring met 'oude' raad
Bevoegdheden overgedragen
aan nieuwe OR

Op donderdag 6 januari, des morgens om 11 uur, opende de heer
Abbott de laatste overlegvergadering met de 'oude' Ondernemings-
raad.
Behalve de gebruikelijke bespreking van de verslagen en de rond-
vraag, stonden er slechts twee onderwerpen op de agenda: een af-
sluitend overleg over het beëindigen van de semi continudienst
bench scale en een afsluitend overleg over de taakomschrijvingen
van de veiligheids- en gezondheidsoverlegorganen.

Beëindiging semi-continudienst
bench scale
Namens de OR werd medege-
deeld dat de raad kan instem-
men met de beëindiging van
genoemde continudienst. AI
jaren is naar deze situatie toe-
gewerkt, zo werd opgemerkt, in
die zin dat steeds verder werd

-geautoma.tiseer-~el=.wer-d· de-

... dat zal een gevoel van tevredenheid geven

kanttekening geplaatst dat het
overleg over deze aangelegen-
heid niet zo veel heeft voorge-
steld, naar de mening van de
OR.
De bestuurder zegde naar aan-
leiding van deze laatste opmer-
king toe hierover met de Taakomschrijvingen veiligheids-
lijnfunctionarissen nog eens en gezondheidsoverlegorganen
\lan . gedachten -te wisselen.-· --Van harte kon -de Onder-ne-

mingsraad instemmen met wat
in een DA-notitie van 13 de-
cember '82 is vastgelegd over
de taakomschrijvingen van de
veiligheids- en gezondheids-
overlegorganen. De woord-
voerder haalde een uitspraak
aan van een ex OR-lid: "In dit
instituut wordt nooit krenterig
gedaan als het om veiligheid
gaat. Daar wordt nooit op be-
zuinigd."
Daarmee accentueerde hij het
feit, dat de opzet van de veilig-
heid bij KSLA heel bijzonder
is. Toch wees hij er op, dat er
elementen zijn waardoor de
veil igheidsvoorzieningen zou-
den kunnen 'verworden' tot

Een appeltje
voor de dorst

Het gebeurde eind vorig jaar,
maar we v inden het toch nog
de moeite van het vermelden
waard: Tijdens de Fe-avond op
17 december schonk de chef
van Fe een appel boompje aan
de heer Abbott, overigens bela-
den met namaakappels. Ruim
een week later heeft de heer
Abbott onder toezicht van een
aantal Fe-ers, het boompje ge-
plant in de nabijheid van Over-
hoeks. Wie weet, komen er ooit
appels aan ... als er een andere
appelboom in de buurt is!

De oude en de nieuwe OR bijeen voor het overdragen van de bevoegdheden

een bureaucratisch geheel. Met
de enorme papierwinkel raken
we met de- veiliqheidsorqanisa-
tie soms de grenzen van wat
nog werkbaar is.
In dit verband merkte de spre-
ker op dat het jaarverslag van
de regionale veiligheidsactivitei-
ten een kritische toetsing be-
hoort te zijn van wat er gedaan
is.

De heer Abbott sprak tenslotte
zijn dank en waardering uit
voor het-veie werk dat door
alle betrokkenen ten behoeve
van de taakomschrijvingen is
gedaan.

Dank
Daar er voor de rondvraag nie-
mand iets op te merken had,
naderde het einde van het over-
leg tussen de bestuurder en
deze Ondernemingsraad. De
heer Abbott sprak woorden
van dank en waardering, waarin
hij o.a. wees op de indrukwek-
kende lijst van onderwerpen,
die deze Ondernemingsraad
heeft behandeld én zeer inten-
sief heeft besproken. "1k zie

De bestuurder nam deze op-
merkingen gaarne ter harte.
"In dit instituut zitten we zó
aan de top van wat op veilig-
heidsgebied mogelijk is, dat er
in feite maar één weg over
blijft en dat is omlaag. We moe-
ten er voor zorgen dat dát niet
gebeurt en dat we de veiligheid
op dat hoge peil handhaven." zie verder pagA

Retraite OR Oeveraanleg voltooid
De leden van de nieuwe Onderne-
mingsraad zijn van 10 tot en met
14 januari in Bergen aan Zee in re-
traite geweest. In die dagen zijn zij
getraind in het hoe, wat en waarom
van de ondernemingsraad, hebben
zij zich in de KSLA-problematiek
verdiept en vele andere zaken, de
OR en de eOR betreffende, bespro-
ken en bestudeerd. Zij hebben bo-
vendien - en dat is heel belangrijk
- el kaar leren kennen; de functies
zijn verdeeld en de commissies be-
zet. Nu gaan ze voor de komende
drie jaar aan de slag.
Maarten de Meulder heeft één dag
van die retraite meegemaakt. Op
pagina 3 doet hij verslag van zijn
ervaringen.
Met ingang van het optreden van de
nieuwe Ondememingsraad heeft
Jules Schweppe de verslaggeving
van de overlegvergaderingen overge-
dragen aan Maarten de Meulder. Na
twaalf jaar OR- en OV-verslaggeving
en het intensief meemaken van het
wel en wee van de ondernemings-
raden sinds 1970, werd het tijd dat
'jonger bloed' zich met dit, soms zo
uitputtende, aspect van het redac-
tionele werk ging bezighouden!

Storm en sneeuwbuien ten spijt is de aansluiting in het Buiksloter-
kanaal op de nieuwe IJ-oever begin deze maand een feit geworden.

De oude houten steiger is afgebroken en de palen zijn uit de grond
getrokken. Daarvoor in de plaats staat nu een damwand, waartegen
in de toekomst een nieuwe steiger gebouwd kan worden.
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u voor

J. H. Keijzer

Drs. J. H. Keijzer, research-che-
micus op FS, ex SDC, Heuston.
USA,7/1.

Burgerlijke stand
Gehuwd
K. H. Lenauer - HCP, met mw.
B.G. 'nuv. 17/12.
J. C. Pool - MSE, met mw.
M.H.J. Helmink, 17/12.
C. Poel man - UC, met mw.
A.M. Donker, 29/12.

Geboren
Louise Ann, dochter van R.A.
Jordan - ADS, 18/12.
Stephan, zoon van A. F. G.
Wientjes - SE, 26/12.
Christian Daniël, zoon van J. G.
Winkel - SE, 26/12.
Johanna Maria, dochter van
F.G. van Dongen - EE, 30/12.

Einde dienstverband
Over naar Groep buiten Neder!.
Ir. G. E. Kerkveld - MR, naar
Shell Expro, Aberdeen, Schot-
land, 1/1.

Overleden
M . H .. \3. Hoogeveen - ADS-;-
8-1-1983, geboren 11-3-1934,
research- assistente detergents.

LabSpiegel, voortzetting van het
'Maandblad van de ASV 'SHELL',
dat op 1·11·1928 voor het eerst ver-
scheen en onder steeds wisselende
namen maandelijks uitkwam. In de-
cember 1953 werd de naam gewijzigd
in 'LabSpiegel'. Sinds 18 maart 1971
verschijnt dit periodiek als veertien-
daagspersoneelsblad.

Uitgave: PA-personeelsvoorlichting

Redactie:
Maarten J. de Meulder

Eindredactie:
Ju les Schweppe

Adres:
Overhoeks, 13e verd.,
kamers 5 en 7
tsl. 2123 en 3459

Postbus 3003
1003 AA Amsterdam
Telefoon: 020·303459

Premies Sociale Verzekeringen in 1983
Met ingang van 1 januari 1983
zijn door de Overheid een aan-
tal maatregelen getroffen in de
sfeer van de sociale verzeke-
ringswetten en de loonbelas-
ting. Het betreft met name een
forse verhoging van de in te
houden werknemerspremie
ZFW (Ziekenfondswet), WAO
(Wet op de Arbeidsongeschikt-
heidsverzekering) en WW (Werk-
loosheidswet), een verhoging
van de premie AOW (Algemene
Ouderdomswet) en het afschaf-
fen van de bejaarden- en ar-

Dank
Mijn afscheid is een onvergeetlijke
dag geworden.
Ook namens mijn vrouw wil ik allen
hartelijk dank die aan dit afscheid
meegewerkt hebben. Ook veel dank
voor de mooie cadeaus die we kre-
gen.
Graag tot ziens!

Toon Zuiver

Binnenkort jubileert
25 dienstjaren
P. de Bruin - RES, 17/2.
A. Verburg - RES, 17/2.

Salaris
Onvoorziene omstandigheden
voorbehouden zal het salaris
over de maand januari op dins-

25 januari-bij de giro, de
banken en de spaarbanken be-
schikbaar zijn.

Kopij inleveren vóór
26 januari

beidsongeschiktheidsaftrek.
Een verlaging van de loonbelas-
ting wordt gerealiseerd door
het vervallen van de solidari-
teitsheffing en het doorvoeren
van een gedeelte van de inflatie-
correktie (80%).

Als gevolg van deze wijzigingen
zal ondanks de verhoging van
het bruto salaris per 1 januari
1983 met de prijscompensatie,
een daling van het netto salaris
kunnen optreden.
De wijzigingen per sociale wet
zijn de volgende:

Week van 31/1 t/m 4/2

ma. 31/1 Kalfsragöut kerriesaus
Sperziebonen
Gekookte aardappelen

di. 1/2 Varkenskotelet
Bonne Femme

wo. 2/2 Piendang Ajam
Gebakken rijst

do. 3/2 Ru nderrollade peper-
saus

Gekookte aardappelen

vr. 4/2 Gestoofde kabeljauw
witte wijnsaus
Worteltjes
Aardappelpuree

Week van 7/2 t/m 11/2

ma. 7/2 Gebakken lever spek en
uien
Gemengde groenten
Gekookte aardappelen

di. 8/2 Stamppot peen en uien
Klapstuk

wo. 9/2 Nasi Goreng Speciaal

do. 10/2 Hamburger tomaten-
saus
Snijbonen
Gekookte aardappelen

vr. 11/2 Gebakken schar
Komkommersalade
Patates frites

Ziekenfondswet (Z FW)
Voor 1983 is de loongrens voor
de verplichte ziekenfondsverze-
kering verhoogd van f 43.450,-
tot f 46.550,-.
Dit houdt in dat iedere werkne-
mer wiens vaste loon (som van
het basissalaris, vakantietoeslag
en 13e maand) op 1 november
1982 (de zgn. peildatum) niet
meer bedroeg dan f 46.550,-
verplicht verzekerd is ingevolge
de ziekenfondswet, Overwerk,
kinderbijslag en/of ploegentoe-
slag tellen hierbij niet mee.

Als gevolg van de verschuiving
van de loongrens vallen er per
1 januari 1983 werknemers on-
der de verplichte verzekering,
die voordien niet verplicht ver-
zekerd waren. Daarentegen kan
het salaris van andere werkne-
mers zodanig gewijzigd zijn dat
zij -vanaf 1 januari niet meer
verplicht verzekerd zullen zijn.
Alle betrokkenen zijn inmid-
dels door de personeelsafdeling
op de hoogte gebracht van hun
nieuwe situatie en de gevolgen
ervan.

Het premiepercentage voor de
verplichte verzekering, die voor
1982 4,55% bedroeg, is voor
1983 op 4,90% gebracht, zodat
de maximum premie per
maand f 161,38 gaat bedragen
(in 1982: f 140,53).
Op jaarbasis bedraagt de pre-
mie f 1.936,48. Het werkgevers-
aandeel ZFW-premie is gelijk
aan het werknemersaandeel
(f 161,38, resp. f 1.936,48).
Het werkgeversaandeel Z FW-
premie is als een bijtelpost
meegenomen voor de vaststel-
ling van uw fiscaal loon.

Van het KSLA, tenzij anders
vermeld.

Werkloosheidswet (WW)

Adreswijzigingen:
Uitsluitend schriftelijk
(Voor werknemers aan de afdeling
PN/adm.; voor gepensioneerden
aan het secretariaat van het ASV
'SHELL')

Copyright:
Het geheel of gedeeltelijk over-
nemen of bewerken van artike-
len uit dit blad is slechts toeqe-
staan na overleg met de redactie.

Druk:
Drukkerij Presisto-Koop, A'darn

Oplage: 3850

Hoewel Shell-maatschappiien een ei-
gen identiteit hebben, worden zij in
dit blad soms gemakshalve met de
collectieve benaming 'SheW of
'Groep' aangeduid in passagesdie beo
trekking hebben op maatschappijen
der KoninklijkeiShelI Groep of wan-
neer vermelding van de naam van
de maatschappij{en) gevoeglijk ach-
terwege kan blijven.

epercentage voor
verhoogd van 3,425%

tot 4,69%. Het maximum be-
drag waarover alle werknemers
ingevolge de WW-premie ver-
schuldiqd zijn (de zgn. premie-
grens), wordt per die daturn

verhoogd van f 253,- tot f 262,-
per dag (f 68.120,- per jaar).
Als gevolg van deze wijzigingen
stijgt de maximaal per maand
te betalen WW-premie van
f 188,47 tot f 266,24 (per jaar
f 3.194,83). De ingehouden
premie is als een aftrekpost
meegenomen bij de vaststelling
van uw fiscaal loon.

Wet op de Arbeidsongeschikt-
heidsverzekering (WAO)
Het premiepercentage voor
deze wet is ingaande 1 januari
1983 verhoogd van 13,05% tot
17,25%. De premiegrens per
dag wordt eveneens verhoogd,
en wel van f 253,- tot f 262,-.

Hiervan moet nog worden afge-
trokken een prem ievrije voet
van f 94,-; De maximale premie
die de werknemer per maand
moet betalen bedraagt in 1983
derhalve f 627,90 (in 1982:
f 459,82). Op jaarbasis be-
draagt de premie maximaal
f 7.534,80. De ingehouden pre-
mie is als een aftrekpost meege-
nomen bij de vaststelling van
uw fiscaal loon.

Ziektewet (ZW)
Aangezien de maatschappij uit
eigen middelen het ziekengeld
betaalt (zgn. 'eigen risico dra-
ger') wordt van de werknemer
geen premie ziektewet geheven,
derhalve voor u ook geen af-
trekpost bij de vaststelling van
uw-fiseaal loon.

Algemene Ouderdomswet/
Algemene Weduwen- en Wezen-
wet (AOW/AWW)
De grens voor de premiebereke-
ning ingevolge de AOW en de
AWW wordt m. i. v. 1 januari
1983 verhoogd van f 57.050,-
tot f 61.150,- per jaar. Het pre-
miepercentage stijgt van 12,6%
tot 12,8%. De maximaal per
maand verschuldigde premie
bedraagt alsdan f 652,20 (in
1982: f 599,-). De premie, wel-
ke op jaarbasis dus maximaal
f 7.827,- kan bedragen, komt
in mindering op de stortingen
in het Shell Pensioenfonds.

en AWBZ:-
premies worden door de maat-
schappij betaald.

Samengevat in een tabel ziet
het er voor de werknemers als
volgt uit:

Verzekeringsloongrens
1983 1982

premiepercentage premieloongrens
1983 1982 1983 1982

AOW/AWW
WW
WAO
ZFW f 46.550,- f 43.450,-

12,8
4,69

17,25
4,90

12,6 f61.150,- f 57.050,-
3,425 f 68.120,- f 66.033,-

13,05 f 43.680,- f 43.056,-
4,55 f 39.520,- f 37.062,-

Maximum premie per
maand

1983 1982

f 652,20
f 266,24
f 627,90
f 161,38

f 599,- f 7.827,-f 7.131,-
f 188,47 f 3.194,83: f 1.935,26
f459,82 f7.534,80 f5.120,35
f 140,53 f 1.936,48 ·f 1.686,32

AOW/AWW
WW
WAO
ZFW

maximum premie per jaar

1983 1982

De
kinderbijslag
in 1983

De aanspraken op kinderbijslag
en de wijze van aanvragen er-
van zijn de laatste jaren ingrij-
pend aan verandering onder-
hevig geweest. Tegenwoordig
yindt immers geen uitbetaling
van de kinderbijslag meer
plaats via de werkgever. De ver-
zorgende ouder (waarbij de
wetgever voorrang laat uitgaan
naar de vrouw) moet de kinder-
bijslag rechtstreeks aanvragen
bij de Raad van Arbeid. Ten
aanzien van deze procedure zal
zich zo langzamerhand wel de
nodige gewenning hebben voor-
gedaan. Toch blijkt het in de
praktijk nogal veelvuldig voor
te komen, dat men verzuimt
(tijdig) de desbetreffende aan-
vraag in te dienen. Om deze re-
den willen wij een en ander in
het begin van een nieuw jaar op
deze plaats nog eens onder uw
aandacht brengen. Aanvraag-
formulieren voor de kwartalen
in 1983 zijn verkrijgbaar op de
postkantoren. Ook dit jaar zal
de maatschappij nog bemidde-
len bij de verstrekking van for-
mulieren. Hiervan zal geduren-
de het eerste kwartaal van dit
jaar ook een voorraad aanwezig
zijn bij de portiersloge van
Overhoeks.
Per werknemer kan een stel
formulieren voor alle kwartalen
in 1983 ongevraagd worden
meegenomen.

In memoriam
Gonny Hoogeveen

Wij weten nu zeker wat wij
steeds niet konden gelo-
ven: Onze Gon zal niet
meer terugkeren op haar
plekje op ADS/14. Zij is

op 8 januari overleden.
Wij missen in haar een toe-
gewijde, behulpzame en al-
tijd opgewekte collega. Wij
bewonderen de moed
waarmee zij haar ziekte
onder ogen heeft gezien.
Haar arbeidsvreugde in de
tijden dat haar toestand
werken mogelijk maakte,
is ons een voorbeeld.
Onze gedachten zijn bij
haar naaste familieleden
aan de Populierenlaan in
Katwijk, die haar tot het
allerlaatst met hun voort-
durende zorg omringd heb-
ben.

P.M.B.
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Bergen aan Zee in de winter, een kil en onwezenlijk oord. Slechts het flapperen van verbleekte en ver-
weerde zonneschermen ontbreekt om een link met een ghosttown te kunnen maken.
't Is zeven uur in de ochtend en nog donker. Ook aan het strand, waar het razen van de branding de
duisternis lijkt te willen verdrijven.
De wind is hard en snijdt in je kuiten; verzadigd met zand raast hij Noordwaarts.
Het zicht is kort, ook voor wie al aan het duister gewend is. Schijnbaar vanuit het niets komen plotse-
ling enkele schimmige figuren aanrennen ... Een aanval van strandrovers? Het eerste kontakt met bui-
tenaardsen? Hun pas vertraagt, een raspende ademhaling wordt hoorbaar en een baard van enkele dagen
komt in zicht. Pas bij het herkennen van hun stemgeluid wil de hartslag terug naar AF: 't zijn leden van
de nieuwe ondernemingsraad van KSLA. Een half uurtje trimmen in de vroege ochtend is hun voorbe-
reiding op een lange dag vergaderen. Ze zijn hier een volle week in retraite.

Om negen uur precies begint in
een van de vergaderzalen van
Hotel Bergen-Nassau (op dit
moment ongetwijfeld een van
de meest aangename plekjes
in Bergen aan Zee) de tweede
bijeenkomst van die week. Het
geheel wordt geleid door Arie
Langstraat en Karel Zinkhaan,
beiden van Shell Nederland
'Training', terwijl de zakelijke
begeleiding deze week in han-
den is van oud 0 R-secretaris
Wil van de Wiel.

mee dermate overladen dat er
voor het laatste onderwerp, de
relatie OR-COR, veel te weinig
tijd overbleef, zelfs nadat de
gestelde tijd van half tien 's
avonds al lang gepasseerd was.

Op maandag, de dag ervoor,
was men begonnen met vuist-
regels voor vergadertechniek en
voor tijdbewaking, essentiële
zaken voor wie nieuw is in dit
werk.

Vandaar dat men op deze twee-
de dag opnieuw begint met de
behandeling van de OR-COR-
relatie, wat echter vrij spoedig
plaats moet maken voor een
heel ander onderwerp, namelijk
het bepalen of de door de vori-
ge ondernemingsraad gemaakte
afspraken met de bestuurder
over de rol en taak van de be-
stuurder bij adviesplichtige on-
derwerpen' in de vastgelegde
vorm door de huidige OR kan
worden overgenomen, of dat
men veranderingen zou willen
voorstellen. Het plan is om dit
in kleine groepen te bespreken,
maar nog voor het zover komt
vi iegen de meningen al over en
weer. Arie Langstraat geeft ze
even de ruimte, maar roept
ieder dan weer tot de orde en
ruim een uur lang komt men in

Vervolgens hield de heer Van de
Stokker van de Industriebond
FNV een inleiding over de or-
ganisatie FNV/BLG en de re-
latie met de 0 R-Ieden. Over de
Wet op de OR sprak daarna mr.
Marius, van Shell Nederland.
Het dagprogramma was daar-

kleine kring tot vrij gedetail-
leerde argumentatie van de
voorstellen.

Over de uiteindelijke resultaten
wordt plenair nog lang gedis-
cussieerd en voor een stille ob-
servator klinken er dan beken-
de geluiden. Partijen laten door
de groepen heen hun meningen
horen, en tegengesteld daaraan
gaan sommige tot één partij be-
horende OR-leden juist tégen
elkaar in discussie ... Toch gaat
het allemaal vrij tam. Het Iijkt
er op of de meeste OR-leden el-
kaar al gevonden hebben. De
partijen staan open voor el-
kaars mening en zo nu en dan
verheft iemand z'n stem, maar
ze houden het gezell ig! Houdt
dit een belofte in voor de rest
van de week, of is het slechts
een stilte voor de storm?
Vlak voor de lunch wordt het
onderwerp afgerond en is ieder-
een in staat om het strand nu
nog even bij daglicht te zien ...

In de middagbijeenkomst geeft

Wil van de -Wiel een uitvoerig
overzicht van de gang van za-
ken bij de adviesaanvraag van
de directie aan de OR met be-
trekking tot de grote reorgani-
satie. Opnieuw verdeelt men
zich daarna in groepjes om te
gaan praten over welke te ne-
men maatregelen er volgens de
nieuwe OR aan de bestuurder
zouden moeten worden voor-
gesteld, maar ook over welke
eisen deze Raad op tafel zou
willen leggen. Bij de uiteinde-
lijke formulering van een en
ander blijkt de begeleiding
door het team van SN 'Training'
van essentieel belang om de
zaak zo overzichtelijk te krij-
gen dat er straks daadwerkelijk
mee gewerkt kan worden.

Om acht uur 's avonds wordt
begonnen met het op papier
zetten van vragen voor het be-
zoek van de directie, die is uit-
genodigd voor de volgende dag.

-'~n,'-m;ru>h.,ïrC'á,,:.t zo nu en dan
toch een woordje meespreken,
wat blijkt uit de manier waarop
sommige leden zich af en toe
even laten gaan. Als iemand op
een gegeven moment opmerkt
dat een bepaalde vraag meer
dan een vraag alleen is, name-
lijk een stelling plus een daaruit
voortkomende vraag, komt het
voorstel om de vraagsteIl ing
persoonlijk te houden.

Om half tien is er koffie en nog
een laatste gastspreker. Gast-
spreekster eigen Iijk, in de per-
soon van maatschappelijk
werkster van KSLA Marijke EI-
senburg. De interesse bij de OR
blijkt groot, gelet op het aantal
vragen dat haar verhaal tot ge-
volg heeft. De discussie gaat die
avond nog enige uren door,
maar dan bevindt het gezel-
schap zich niet meer in de ver-
gaderzaal ...

Half twee, op een paar mensen
na houdt iedereen het voor ge-
zien. Voor het bezoek van de
heren Abbott, De Groot en
Van der Vlis op woensdag, de

verkiezingen van voorzitter en
secretaris van de 0 R en die van
de diverse commissieleden op
donderdag en de eerste offici-
ele 0 R-vergadering op vrijdag
wordt er nog wel enige energie
en actie van de heren verwacht.
Straks om zeven uur rennen ze
weer over het donkere strand ...

AJ. van
Straten

M. J. Rosenkrantz

D__G. Op 't: __ B.-Meeboer
Eijnde

W. Hoogenboom D. E. Knibbe

C.H. van der
Loo

De OR-leden in retraite kozen
uit hun midden Arno van Stra-
ten als voorzitter. Martin Ro-
senkrantz werd vice-voorzitter.
Secretaris werd Don Op 't Eijn-
de en plaatsvervangend secreta-
ris Bob Meeboer.
Zitting in de Centrale Onderne-
mingsraad nemen Bob Meeboer,
Wim Hoogenboom en David
Knibbe. Plaatsvervangend COR-
lid werd Care I van der Loo.



LS 691 - 4

vervolg van pag. 1

Overdracht bevoegdheden OR

de OR als een onmisbare scha-
kel in de beleidsvorming", zo
zei hij. Sprekend over de zeer
belangrijke voorstellen die
afgehandeld werden, noemde
de heer Abbott de afgelopen
OR-periode zeer vormgevend.
Hij dankte de scheidende OR-
leden voor hun inbreng en toe-
wijding in de nu afgesloten pe-
riode en hij wenste hun veel
succes in de komende tijd.

De heer Wagner vertolkte als
voorzitter van de OR de gevoe-
lens van de Raad met de woor-
den: "Ik hoop dat uit al het
werk dat deze 0 R gedaan heeft,
zaken voortkomen die op lan-
gere termijn zinvol zijn. Dat zal
een gevoel van tevredenheid
geven."

Met de klap van de voorzitters-
hamer, door de bestuurder,
kwam het einde van deze over-
legvergadering met de OR
1979-1983.

De nieuwe Ondernemingsraad
Nadat de vergadering met de
'oude' raad was afgesloten,
kwamen de nieuwe OR-leden
de vergaderzaal binnen. De
heer Wagner heette hen van
harte welkom. Na enkele zake-
lijke mededelingen vond de
overdracht van de bevoegd-
heden plaats.
De heer Wagner, op dit mo-
ment even tijdelijk voorzitter
van de gehele vergadering, wees
er op dat de scheidende raad
tot het laatste ogenblik actief
is geweest met álle zaken, ook
de kleinere. Namens de heer
Meeboer, die ook voorzitter

was, dankte hij voor het ver-
trouwen en voor het ondervon-
den respect.

Sprekend tot de nieuwe 0 R-
Ieden zei hij o.m.: "Ik wil u
niet pessimistisch maken, maar
ik herinner aan de woorden die
mevrouw Koelewijn eens sprak:
"Als je zélf een probleem hebt,
begin er dan niet aan". Hij
wees er voorts op dat eensge-
zindheid van groot belang is en
dat een goede graad van onder-
linge vriendschap nodig is,
vooral als u straks met elkaar
van mening verschilt. "Geeste-
lijke veerkracht zult u hard
nodig hebben". Hij sprak
voorts de wens uit dat de nieu-
we OR een stabiel college zal
zijn. Mutaties in de OR zijn
nooit zo prettig, omdat er nu
eenmaal tradities en gewoontes
wor en gevorma.

Tot de heer Abbott zei de heer
Wagner ondermeer: "Ik wens u
toe, dat u in de komende drie
jaar de dageraad van betere tij-
den zult zien gloren. Als de
tijden van vooruitgang aanbre-
ken, zullen we erg gelukkig met
elkaar kunnen zijn".

De heer Wagner gaf de voorzit-
tershamer over aan de heer Van
de Wiel, op dit moment een
neutrale figuur. Tijdens de re-
traite zal hij de hamer aan de
nieuwe voorzitter overhandi-
gen.

De bestuurder sprak tenslotte
woorden van welkom tot de
leden van de nieuwe raad. "Ik
kijk vooruit naar een periode
van constructieve samenwer-
king. Ik wens u veel succes!"

Verhoging tegemoetkoming
kosten woon/werkverkeer
Met ingang van 1 januari 1983
zijn de tegemoetkomingen voor
reiskosten woning-werk aange-
past aan de nieuwe fiscaal toe-
gestane maxima.
De fiscale vrijstelling voor af-

Tot 10 km
daarboven voor elke km meer
van 11 t/m 15 km
van 16 t/m 20 km
van 21 t/m 30 km
van 31 t/m 40 km
van 41 t/m 50 km
van 51 tot 60 km

standen tot 10 km en voor af-
"'standen van 60 km of meer is
ongewijzigd gebleven.

Onderstaand overzicht geeft de
nieuwe en oude bedragen.

1983 1982

f 32,50 per maand f 32,50 per maand

f 16,50
f 5,50
f 5,08
f 5,00
f 5,00
f 5,16

f 15,34
f 5,16
f 4,75
f 5,50
f 4,25
f 6,50

met een maximum van f 345,- bij een afstand van 60 km of meer

Stan Kemp
Stan Kemp retires with pension
on 31 [anuarv. Contrary to
most of his KSLA-colleagues,
Stan had gathered quite a vaste
amount of experience in other
companies, before joining Shell
at their research laboratory at
Carrington in 1960.
Only few of his colleagues
knew that he had worked with
ICI Plastics on phenolic resins
and urea formaldehyde moul-
ding powder. Thereafter, he
worked for Vacuum Oil Co. on
oil and greases and than at Bri-
tish Geon Ltd. where he did
research on polymerisation of
vinylchloride and for a short
period worked as shift manager
on their Geon PVC plant. In
1956 he moved to Hardmann
and Holden Manchester, expan-
ding the R & D experience on
polymeric organic aluminium
compounds. His first assign-
ment at C. R. L. was process de-
velopment of toughened poly-
styrene, poly methyl metacry-
late ana ADP .
S ix years later, in 1966, he mo-
ved to product development
and technical service working
on LDPE.
His specific area was pipe grade
development, additives for
LDPE and the development of
cellular cabie.

Af ter the closure of CPL he
was transferred to KSPLD in
1974 and moved to KSLA in
1975, finishing up in the fore
front of the drive to promote
the use of polvbutvlene for a
wide variety of hot water pipe
applications.
With his broad and excellent
practical experience, Stan is
the focal point of information
for his colleagues.

An outstanding characteristic
was his great diligence and
strong sense of responsibility.
He was also known as an intre-
pid travelIer who was readyat-
the drop of a ticket to travel to
the remotest parts of W. Euro-
pe to defend the Shell business.
He also had acquired a formi-
dable reputation as a Dutch
committee man and his tech-
nical editorship of the Plastic
Technical Review set a stan-
dard which was never surpassed.
With regard to his hobbies, it
was told that in his young days
he was a judo fanatic reknow-
ned tor his ground work. He
was always been a keen phila-
telist whose real speciality was
in the early postage stamps of
Britain where his attention to
detail was put to good use,
identifying stam ps from diffe-
rent places.
Stan plans to return to Southern

eor v.d. Straeten
Op 1 februari legt Cor van de
Straeten, werktuigkundig mon-
teur van de uitvoerende dienst,
de sleutels en tangen erbij neer;
hij gaat met pensioen.
Op 3 september 1956 kwam hij
bij KSLA in dienst. Bij Zijn vo-
rige zes werkgevers had hij niet
stilgezeten, want behalve een
ervaren lasser bleek hij ook een
verdienstelijk bank-fplaatwer-
ker en installatiemonteur te
zijn.
Door deze brede vakkennis
werd hij in korte tijd een veel-
gevraagd monteur die aan de
bouw van vele procesinstalla-
ties heeft meegeholpen. Voor-
beelden daarvan zijn o.a. LlPP,
de installaties 618 en 627, de
RSF-plant, de DPA- en XPS-
plant.

met pensioen
Vaak ook gaf hij leiding aan
meerdere monteurs en lassers
of werden junge, onervaren
monteurs bij hem geplaatst om
het vak goed onder de knie te
krijgen.
Cor, de laatste jaren was je de
technische steun en toeverlaat
van de afdeling HCP in de hal-
len 6 en 7. Deze afdeling zal
net als wij van SE jouw aanwe-
ziqheid als een groot gemis
gaan voelen. Nu je met pen-
sioen gaat willen wij je dank-
zeggen voor je jarenlange, posi-
tieve inzet en collegialiteit en
jou en je familie een hele fijne
pensioentijd toewensen.

T.P.B.

Hans de Boer
Begin maart 1955 solliciteerde
Hans de Boer, tot dan machine-
bankwerker bij de scheepswerf
N. V. Verschure, bij het KSLA
om niet lang daarna te worden
aangenomen als machinist.
Reeds spoedig na zijn indienst-
treding bekwaamde hij zich
theoretisch verder in het werk-
tuigkundig vakgebied en volgde
in korte tijd en met succes de
opleidingen tot machinist
stoombedrijf, gezel machine-
bankwerker en meester in ma-
chinebankwerker.
Sindsdien heeft hij zijn kennis
naar beste kunnen ingezet als
PDO-machinist in de ploegen-
dienst. In deze funktie heeft hij
nagenoeg alle procesinstallaties
op het KSLA-terrein van dicht-
bij leren kennen en menige sto-
ring tot opluchting van de re-
searchwerkers snel verholpen.
Het is misschien wel het meest
kenmerkende voor Hans dat hij
bij zijn werkzaamheden, van
welke aard dan ook, altijd de
richting 1<oos die ijn eigen
kompas hem aangaf en het
moet gezegd dat dit technisch
nooit stof tot discussie gaf.
In 1979 werd de machinisten-
dienst gereorganiseerd en werd
Hans overgeplaatst naar de me-
chanische werkplaats van de
technische dienst.

Per 1 februari a.s. gaat Hans de
Boer met pensioen en wij van
SE, alsmede menigeen van de
afdeling HCP, wensen Hans en
zijn gezin een gezonde toe-
komst toe.

T.P.B.

In memoriam

Wij ontvingen het droeve be-
richt dat op 11 januari in de
leeftijd van 65 jaar is overle-
den onze oud-collega, de heer

E.J. van Wees

De heer Van Weeswas destijds
werkzaam op de voormalige
afdeling FM.

England and we wish his wife
and him many happy hours in
the garden of their house
which he still have to find. To-
gether with his latest hobby of
micro computers he is certainly
save to find his time fully occu-
pied.

PJ & LHG

Shell-journaals
Half december heeft iedere
Shell-medewerker het Shell-
journaal (1982) van de Neder-
landse d ierentu inen thu isge-
stuurd gekregen. Veel mensen

-bewaren hun oudeSheli-jour-
naals. Ze verzamelen ze en ko-
men daarbij vaak tot de ontdek-
king dat er een aantal boekjes
in hun collectie ontbreekt. Als
het om Journaals van de laatste
jaren gaat, is daar wel wat aan
te doen. Er is nog een beperkte
voorraad Shell-journaals over
de volgende onderwerpen aan-
wezig:

- Oude sporten
- Het waterlandschap
- Nederlandse stadspoorten
- Nederlandse bomen
- Nederlandse bruggen
- Nederlandse harmonie- en

fanfare-orkesten
De boekjes zijn schriftelijk aan
te vragen bij Shell Nederland
B.V., Rotterdam, PAG/ 4.
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Wat gebeurt er op het voetbal-
front in 1983? Stap voor stap
zullen wij (ik) vooruitlopen op
een sportief voetbaljaar.
• Ook in 1983 zal getracht
worden (met man en macht)
om F. C. WCW van een kam-
pioenschap af te houden. He-
laas is dat vorig jaar niet gelukt,
zodat wij dit jaar alle zeilen
dienen bij te zetten (misschien
heeft Ondineer nog een paar
voor ons).
• Wordt u wel regelmatig ge-
keurd voor het beoefenen van
topvoetbal? Ook uw huisarts
kan een eenvoudige (vaak vol-
doende) sportkeuring uitvoe-
ren. Denk erom maak van 1983
niet alleen een sportief, maar
ook een gezond voetbaljaar.
• Dit jaar zullen enige kleur-
rijke figuren het bestuur van
F.C. Shelltic verlaten, t.W. T.
Mc Creadie, Ton de Vette en
Frans van Lit. Ook u kunt zich
kandidaat stellen voor een be-
stuursfunctie.
• De jaarvergadering van F. C.
Shelltic is dit jaar gepland op
21 februari a. S., aanvang 18.30
uur op het Sportpark. Dus
heeft u nieuwe ideeën, kritiek
of suggesties dan zien wij u
graag verschijnen.
• Ambieert u een functie als
bijv. penningmeester, denk dan
niet 'dat is niets voor mij' maar
meldt u aan. Naar opleiding zal

De+expos it ie-ciuurr-n-o-g-·ot+r..--+--..rneTWOTctel1'1feke1<'el'f;lJok erva-
vrijdag 26 januari. ring is niet vereist.

• De aanvangstijd van het
zaalvoetbal is per 1 januari
1983 gewijzigd. Wij beginnen
nu om 17.00 uur. Zorg ervoor
dat u op tijd aanwezig bent,
want om 20.00 uur dienen wij
ons van het veld te begeven,
anders worden wij door een
andere ASV-sportvereniging uit
de Sporthal gezet.

Stephen Killick en Jo Davidson '
exposeren in Bedrijfsrestaurant
Gedurende de maand januari
is in de hal van het Bedrijfsres-
taurant het werk te zien van
twee jonge beroepskunstenaars,
Jo Davidson en Stephen Killick.
Zij zijn beiden afkomstig uit
Australië en maken sinds begin
'82 een studiereis door Europa
die nog tot '84 zal duren.
In Austral ië volgden zij een be-
roepsopleiding (aan de South
Australian School of Arts) en
zij hebben tot nu toe in hun
onderhoud voorzien door de
verkoop van hun werk en door
het geven van lessen op een
kunstacademie.

Hun studiereis door Europa
kunnen zij mede maken door
een toelage van de Australische
regering. Zij bezochten onder
andere ltai ië-;-Frankrijlç-Eng -

-land en Duitsland. Doordat

NNI-oorkonde voor
Rob Schonebaum
Voor een bedrijf als Shell is het
van levensbelang betrouwbare
analysemethoden te kunnen ge-
bruiken om ervaringen en con-
clusies uit te kunnen wisselen.
Rob Schonebaum heeft dit al
vroeg ingezien en zich er actief
voor ingezet. De wijze waarop
hij dat deed hebben we in
KSLA ervaren als effectief en
innemend. Dat heeft mogen
resulteren in vele deugdelijke
normen en voorschriften, waar
alle Shell-maatschappijen de
vruchten van plukken.
Ook in wijder verband is hij
een stimulerende kracht ge-
weest: In het Nederlands Nor-
malisatie Instituut (N NI) en
de Internationale Standardiza-
tion Organization (ISO).
In een vergadering van de Be-
leidscommissie Chemie van het
NNI, gehouden op 6 december
vorig jaar, is aan Rob Schone-
baum als blijk van erkentelijk-
heid daarvoor de 'Oorkonde
NNI' toegekend.

D.E.K.

Australië ongeveer evenveel in-
woners telt als Nederland en
bovendien qua bevolking nog
vrij jong is (ca. 200 jaar), is de
Australische produktie en voor-
raad aan kunstwerken veel klei-
ner dan de Europese. Daardoor
is een reis naar Europa voor
Australische kunstenaars een
unieke gelegenheid om nieuwe
inspiratie op te doen.

Van Jo Davidson zijn een aan-
tal aquarellen, olie-verfschilde-
rijen, houten figuren en hals-
kettingen te zien.
Stephen Killick toont ons enige
houten objecten en een aantal
ingelijste houten reliëfs, die
soms enigszins aan ouderwetse
kijkdozen doen denken.

Winter-
programma VU
Het winterprogramma van de
Volksuniversiteit Amsterdam is
uit. Vanaf heden kunt u zich
weer laten inschrijven voor het
bijwonen van tal van lezingen
en creatieve cursussen. Exem-
plaren van het programma lig-
gen ter inzage bij Lida van der
Horst, afdeling PA, tsl. 3559. U
kunt het programma natuurlijk
ook inzien op het secretariaat
van de Volksuniversiteit, Wes-
termarkt 6. Het kantoor is
dagelijks geopend van 10.00-
16.00 uur, 's zaterdags van
10.000-12.00 uur. tel. 020-
234071.

Energie in kort
bestek
Onder deze titel is in de Shell
Brochure Serie een aflevering
verschenen met acht grafieken
en bijbehorende cijfertabellen
die alle betrekking hebben op
energie in de wereld. Het is de
Nederlandse versie van 'Energy
in Profile'.
T ot de onderwerpen behoren
zaken als de olie-, gas- en ko-
lenreserves, de wereldvraag
naar energie, vraag en aanbod
van olie, produktie, inkomsten
en overschotten van de OPEC,
de opbouw van de consumen-
tenprijs van een vat olie en een
vergel ijking van energiekosten.
De brochure is te vinden in de
informatiestands.

F.C. Shelltic
1983

.In

De tussenstand van onze zaal-
voetbalcompetitie is als volgt:

Stand per 3 januari 1983:
1. Blue Birds 23 ptn
2. Stabilitas 22 ptn
3. F.C. WCW 17 ptn
4. White Spirit 15 ptn
5. Lady Di 13 ptn
6. Oranje 11 ptn
7. Tikkie Terug 10 ptn
8. V. V. Achteraf 1 punt

Zoals ik bij het begin van bo-
venstaande competitie reeds
had vermeld: Stabilitas staat
bijna bovenaan.
Weet iemand misschien waar
de naam Stabilitas vandaan
komt of wat het betekent?

Heren aanvoerders: Hopelijk
zult u dit jaar uw leven beteren
en mij aanmerkelijk meer voet-
bal verslagen doen toekomen
dan vorig jaar. Ik heb er toen
welgeteld 4 ontvangen. Ook
een verslagje van een zaalvoet-
balwedstrijd is wel eens aardig.

Heren scheidsrechters: Ook dit
jaar wensen wij u veel sterkte
maar ook veel plezier bij het
leiden (lees lijden) van onze
wedstrijden.

J. R.

Caurica opgeleverd
Op 24 december 1982 is de.i'Caurica'; de eerste van.twee bij
Verolme Scheepswerf Heusden gebouwde produktentankers, aan
Shell Tankers B. V. opgeleverd. Dit gebeurde tijdens een korte
plechtigheid aan boord van de 'Caurica', liggende te Rozenburg.
Het schip, dat een draagvermogen heeft van 19.990 ton, is ingezet
om diverse soorten vloeibare lading, waaronder smeeroiie, te ver-
voeren over de wereldzeeën.
Met de opdracht voor de 'Caurica' en het zusterschip 'Cardlssa',
thans in afbouw te IJsselmonde, is een bedrag gemoeid van in totaal
ongeveer 130 miljoen gulden.

Jaarvergadering Zwemmen
De jaarvergadering van de afde-
ling zwemmen zal op maandag
7 februari 1983, aanvang 19.30
uur, in de vergaderzaal van het
Floraparkbad te Amsterdam-
Noord plaatsvinden.
AGENDA:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Notulen vorige jaarverga-

dering
5. Verslag secretaris
6. Verslag penningmeester en

begroting 1983
7. Waterpolo
8. Onderwatersport
9. Recreatief- en elementair

zwemmen
10. Bestuursverkiezing
11. Rondvraag
12. Sluiting.

Gro-te-sehoonm-aak--S-hel~-Doe-h-e-t-ze-I-f-
Eind vorig jaar hebben wij onze
plannen geopenbaard voor een
grote schoonmaak- en opknap-
beurt in onze ruimten aan de
Westerdoksdijk. De ruimten
moeten worden schoonge-
maakt en geschilderd, diverse
machines moeten worden gerei-
nigd, nagezien en geschilderd
en er moeten wat gereedschaps-

borden, rekken en planken
worden aangebracht.
Het invulformulier dat wij toen
plaatsten treft u hierbij weer
aan. Wie zich nog niet opgege-
ven heeft, kan dat nu nog doen.
Stuurt u het formulier zo spoe-
diq mogelijk naar onze secreta-
ris? Bij voorbaat dank voor uw
bereidheid en medewerking!,----------

Ondergetekende geeft zich op om DOE HET ZELF te helpen.

Waarmee Wanneer
1011 1213141516171819202122 uur

)

)

)

)

)

ma. 31/1
di. 1/2
wo. 2/2
do. 3/2
vr. 4/2
za. 5/2

GROEP I

o

ma. 31/1
di. 1/2

GROEP 2 wo. 2/2 )

0 do. 3/2 )

vr. 4/2 )

za. 5/2 (

Indien geen werkvoorkeur, dan graag beide groepen aankruisen.
Individuele klussen op afwijkende tijden zijn ook mogelijk.
Gewenste onderwerpen, suggesties etc.: .

Belangstelling voor Groep 3: Ja/Nee
Voorkeur geen/ .

Naam: .
Afdeling: . _ Locatie: tsl.: . _ .

Handtekening:
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Jaarlijkse Algemene leden-
vergadering op 1 februari
Foto's en dia's van het jaar
Clubavond 4 januari:
Succesvolle oude meesters
Afgelopen dinsdag 4 januari
hield Jacob Olie zijn traditio-
nele nieuwjaarsreceptie. Er was
geen optreden van de Gysbreght
van Aemstel, maar wel traden
er vier oude meesters naar vo-
ren. Meer dan twintig aanwezi-
gen konden voor de pauze de
heel fraaie dia's bewonderen
van Peter de Leeuw ('De groot-
ste verdienste van een camera
is vaak dat je hem bij je heb!'),
Juul Veugelers en Arie Vlaming
('Belichting? Ik heb een auto-
matische camera').
Na de pauze, met een borrel,
pinda's en kaas (keurig Jos},
kwamen de foto's aan de beurt.

FOTO
CLUBJACO
OLIEJBZN
Deze waren van Juul Veugelers
('In Indonesië kon ik wél heel
vroeg opstaan om een mooie
zonsopkomst te fotograferen'),
van Arie Vlaming ('Ik werk al-
leen op normaal papier. Als een
negatief niet goed is, gooi ik 'm
weg').
Egbert Kunst besloot deze pa-
rade der gepensioneerden met
kleur- en zwart/wit-opnamen
('De mogelijkheden van het
huidige materiaal, f/l,4 en 400
ASA, zijn enorm').
Het was voor de meesten een
leerzame, maar vooral een sti-
mulerende avond. Zo' hoorden
we dat een aantal aanwezigen
zich (weer) op zwart/wit gaat
toeleggen.

Ter voorbereiding van de zwart/
wit-avond op 18 januari kwam

de zwart/wit-groep bijeen in
het Bedrijfsrestaurant. Bijna
iedereen had 1 of 2 eigen
zwart/wit foto's meegenomen.
Voor deze eerste keer hadden
we Egbert Kunst uitgenodigd
om eerst aan de hand van zijn
eigen werk te vertellen over 'de
zwart/wit foto'. Hierbij dach-
ten we aan compositie, lijnen-
spel, wat maakt een foto sterk
etc. Dit geldt uiteraard ook
voor kleurenfoto's.
Ook wilde Egbert meegebrach-
te foto's van anderen bespre-
ken. Dan niet in de zin van
goed of slecht, maar meer: wat
maakt die foto zwak of sterk?
Meer hierover in de volgende
LS.
Voor volgende avonden staat
bijv. het afwerken van foto's
op het programma, zoals re-
toucheren en opplakken.
Voor de kleurengroep staat
ook iets dergelijk op het pro-
gramma.
Verhuizing
Eind december zijn door een
aantal enthousiaste helpers de
spullen van Jacob Olie overge-
bracht naar onze nieuwe loka-
tie aan de Westerdoksdijk,
naast de Doe het zelf-club.
Er moet echter nog veel werk
verricht worden, zoals muur
metselen, verwarming, water
etc. Een groot aantal mensen
heeft zich al aangemeld voor
het kleine kluswerk dat we zelf
moeten doen. Hulde en dank.
De nieuwe doka hopen we de
3e week in januari in gebruik te
nemen, terwijl de studio annex
clubru imte half februari klaar
zou kunnen zijn.
JA-AR l:UKSE -At{i-EME NE
LEDENVERGADERING

Op dinsdag 1 februari is het
weer zover. Dan kunt u uw
grieven jegens het bestuur
kwijt op de jaarlijkse algemene
ledenvergadering.

Agenda

woensdag
dinsdag

26 januari
1 februari

Aanvangstijden: 18.15 uur
Locaties: worden nader bekend gemaakt

woensdag
dinsdag

9 februari
15 februari

woensdag 23 februari

5e lesStudiofotografie
ALGEMENE LEDENVER-
GADERING' - FOTO'S EN DIA
VAN HET JAAR 1982
6e lesStudiofotografie
Bondsdia-serie: Lijn, vlak en
kleur
Dia-Iadderwedstrijden
7e IesStudiofotografie

Algemene ledenvergadering Filatelie
De jaarlijkse Algemene Leden-
vergadering van de afdeling
Filatelie zal worden gehouden
op 15 maart a.s. op het Sport-
park aan de Valentijnkade.
Zoals gebruikelijk wordt na af-
loop van deze vergadering een
veiling georganiseerd die naar
wij verwachten weer veel ko-
pers en verkopers van filatelis-
tisch materiaal zal trekken.
Belangstellenden kunnen kavels

(van catalogusnummer voor-
zien en 'verkoopgereed') ter
veiling aanbieden aan W. de
Vries, HCP, tsl. 2977.
De inzendtermijn begint op 1
februari en sluit definitief op
18 februari.

Heeft u nog postzegels of ander
filatelistisch materiaal aan te
bieden, dan is dit een uitste-
kende gelegenheid!

Lokatie houden we: Wester-
doksdijk. Indien dit niet gaat:
VMB-gebouw. Aanvang 18.15
uur.
Tot de pauze (± 20.00 uur):
De ledenvergadering.
Na de pauze: Verkiezing foto's
en dia van het jaar 1982.
Een ieder kan 1 zwart/wit en/of
1 kleurenfoto en/of 1 dia mee-
nemen.
Reglement: pagina 8 van
Jacobstijdingen.
KOMT ALLEN TOT JACOB
EN LAAT EENS WAT VAN U
ZIEN.

Fotowedstrijden in 1982
(van de wedstrijdcommissaris)
Fotoclub Jacob Olie Jbzn heeft
aan twee wedstrijden voor ver-
enigingen meegedaan met in-
zendingen van dia's en foto's.
Voor de Regionale Foto Expo-
sitie 1982 (R. F. E.), georgani-
seerd door 'De Egmondse Foto-
amateur' werden foto's (zwart/
wit en kleur) en dia's ingezon-
den.
De zes ingezonden foto's wer-
den alle geëxposeerd. Van de
17 ingezonden dia's zijn de zes
beste uitgezocht door een jury,
om tijdens de expositie ver-
toond te worden.
De deelnemers zijn bij deze
wedstrijd niet in de prijzen ge-
vallen.

Voor de Bondsdiawedstrijd zijn
8 dia's van Jacob Olie-leden
ingezonden. Deze zijn door de
jury ingedeeld in klasse 6.

(Klasse 1 is het hoogst haal-
bare !)
Geen grote successen tot nu
toe, maar we blijven volhou-
den!

Individuele fotowedstrijd
Foton, de fotografenvereniging
van de TH Twente, organiseert
de zevende nationale Fotowed-
strijd. De inzending sluit 9 april
a.s. Er kunnen foto's (zwart/
wit en kleur) worden ingezon-
den in twee categorieën: vrij
onderwerp en serie.
De serie mag oplopend tot
maximaal 4 zijn, waarbij de
enige eis is, dat de foto's inhou-
delijk met elkaar in verband
staan. Zwart/wit en kleur zui-
len niet als afzonderlijke cate-
gorieën worden beoordeeld.
De aan deze wedstrijd verbon-
den tentoonstelling zal gehou-
den worden in de Vrijthof op
het terrein van de TH, van 24
april t/m 21 mei a.s.

Bij de foto:
Ton Heerooms scoorde met
bovenstaande foto hoog bij de
ladderwedstrijd.

Algemene
vergadering

ASV'SHELL'
dinsdag 22 maart 1983

19,00 uur
Sportpark

Valentijnkade

B. M. Grieveson Ph. D. - UC
25 dienstjaren op 3/2

Nieuwe leden
ASV'SHELL'
Begunstiger: A J. van der
Zeeuw. Badminton: B.S. de
Jong, R. van Noord, E. van
Noord, P. Pasman, AJ. van
Welsenes. Doe het zelf: T.
Booyen, H. M. J. Huveneers,
J. A. van der Kolk, W. Otten,
T. A Skrovanek. Foto: G. P.
Knibbe, A. van der Wiel. Har-
monie: P. A. Verbrugge. Hengel-
sport: R.J. Voorbij. Kegelen:
T. L. Brandjes. Mannenkoor:
J.H. van Deursen, J.A van de
Griend, G. Kabalt, A van de
Paverd, G. de Werdt. Squash:
mw. J. F. Bakker, AM. Batt,
l.G. Bromilow, W. Dam, C.J.
Hallett, H. Hölscher, B. L.
Jensen, C. S. John, G. O. Know-
les, R. L. Moss, B. P. J. van Oor-
schot, S. J. Paterson, J. R. Ped-
lev, H.C. Rijkens, P. Sangha,
J. Snel, R. L. Wife, mw. J. Y.
Williams. Tennis: mw. S. de _
Haas, J.J. van Meurs, E. Nicolai,
E. H. Nieuwkerk, L. H. Sijtsma.
Voetbal: J. Boes, E.J. van Elk,
H. Eveleens, B.J. M. Manshande,
J. de la Mar, R.J. Sa nou. Zwem-
men: A Boer, P. Bos, E. W. van
Ingen.

Reageerbuisjes S.V.p. niet toe-
zenden aan de redactie van de
LabSpiegel. U gelieve deze ad-
vertenties, uitsluitend schrifte-
lijk, toe te zenden aan het se-
cretariaat van PA, Overhoeks
15/12.

RENAULT 9 GTL, wegensomstan-

Aangeboden

Oude zwart-wit TV met klein onbe-
kend defect. gratis af te halen door
knutselaar of anderszins geïnteres-
seerden; Bevelander, tsl. 2894 of
tel. 020-767527 (na 18.30 uur).

STA-CARAVAN (9 rnl, merk Blue-
bird, vaste standplaats, ca. 150 m2,
te Callantsoog, vr. pro f 9000,-; tsl.
3608 of tel. 02513-14643 (na
18.00 uur).

LP's, alle onbeschadigd,f 5,- p.st.: ;
Veronica-CBS popfestival 1973,
K-Tel 20 power hits 1974, Beatles
'th e Beatles were bom' , Herman
Brood 'Cha cha', John Denver 'Live
in London', Procul Harum, Original
rock classics, Lou Reed, Slade 'Coz
I Love you', Slade 'Slade in flame',
Stevie Wonder 'Light my fire', Ste-
vie Wonder 'Looking back' (3 lp's,
f 10,-). Yes 'Tormato'; Riemersma,
tsl. 2105 of tel, 075-283912.

digh., 4 mnd. oud, 4500 km; tsl.
2112 of tel. 075-178141.

Manou DRAAISTOEL met bruinl
beige gebloemd kussen, f 150,-; tel.
02995-4563.

Fjellraven RUGZAK met snowlocks,
lang aluminium frame, weinig gebr.,
f 175,- (nw.pr. f 425,-); van 15/2
tot 15/12 1983 gestoff. 2-KAMER
AF'.PAECLin.A'darn-O (wegenLIlllI-
blijf in buitenland), moderne keu-
ken, WC, hal, opp. ca. 52 m2, huur
incl. vastrecht gas, electra, water,
tel., f 450,- p. rn., borgsom f 2000,-;
tel. 020-930032 (na 17.30 uur).

WONINGRUIL, wie wil mijn een-
gezinshuurwoning in Purmerend
ruilen voor eendergelijke woning in
A'dam, geenbuitenwijk; 2-persoons
CARAVAN, i. g.st., merk Karaat
type 320 T met Trumakachel en
voortent; tel. 02990-24306.

Luxe- stenen RECREATIE-BUN-
GALOW, voorzien van alle comfort
en CV, nabij park 'de Hoge Veluwe'
te Otterlo; tel. 070-662514.

Siemens GM 6100 INBOUW-GAS-
COMFOOR, nw., 4-pits, RVS bak,
vonkontsteking, pro n.o. t. k.; Blue
Air CIRCULATIEKAP met verlich-
Jing, i.z.g.st., f 50,-; Braun Quick
Style Duo HAARKRU LTANG/
BORSTEL, met stoom, eenmalig
gebr., f 35,-; 4 EETKAMER-STOE-

LEN (3 hetzelfde model, 1 ander
model, alle Oud-Hollands type),
f 5,- elk (of ruilen voor iets leuks;
STUURWIELHOES voor auto (van
Shell Shop), gratis voor de eerste
aanrnelotstler: Jensen,tsl. 2499.

AQUARIUM, 60x30x30 cm3, geh.
compl. op bijpassend onderstel,
f 75,-; 2 paar HOCKEYSCHAAT-
SEN, mt. 43, f 40,- p.p.; lederen
MOTORJACK, mt. 48/50, f 100,-;
tsl. 2854 of tel. 020-366142.

'WESTERLING DE EENLING',
boek der boeken, luxe editie, f 65,-,
de ware geschiedenisover voormalig
Indië; Breuker, tsl. 3576 of tel.
020-220164 (na 17.00 uur).

Avenhorn, Drecht 10, tussenHoorn,
Purmerend, AI kmaar, gr. goed on-
derhouden 5-kamer WONING, bj.
1975, met gezellige tuin op ZW,
voortuin grenzend aan parkje, CV,
plavuizen, balkenplafond, etc., vr.
pro f 128.000,- k. k.; tel. 02294-
2733.

Black genuine persian lamb full-
length COAT, with natural mink
col lar, size 40, excellent condition,
f 225,-; tel. 020-429576 (after
18.00 hours).

Gevraagd

AANHANGWAGEN; Colenbrander,
tsl. 3381.
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