
PERSONEELSORGAAN VAN I.H.C. HOLLAND 

23e JAARGANG NO. 11 - NOVEMBER 1969 H E T Z E S K A N T 



INHOUD lliilHMIIIIIIP NOVEMBER 1 9 6 9 ^ 

m 
N i e u w e p r o d u k t e n v a n P o l y b o a t 150 

B o u w Maria Carolina v o l t o o i d 152- , 

D e Chazar in d e K a s p i s c h e z e e 1£ 

D e Yolanda w e e r a a n h e t w e r k 15^ 

V a n h o o g t o t l a a g o p r e c e p t i e en u i t v o e r i n g v a n d e G u s t o 

m u z i e k v e r e n i g i n g 15^ 

V a n B e v e r s e n R e u z e n 158 

V e r s c h u r e v r o e g a a n d a c h t o p „ Z a a n d a c h t " 159 . 

Jub i i ea 1£ 

G e s l a a g d e n g e f e l i c i t e e r d 1 6 0 " 

B e k e n d m a k i n g i n s t e l l i n g „ S t u d i e g r o e p B a g g e r w e r k t u i g e n " 161 

C o n t a c t a v o n d i e e r s c h o l e n S m i t K i n d e r d i j k 'iSm 

L i n t j e s r e g e n b i j D e K l o p 162 

G é d é g é 1 6 2 . 

P e r s o n a l i a 1f 

In m e m o r i a m 1 6 3 ' 

H e t S o c i a a l C u l t u r e e l F o n d s v a n V e r s c h u r e 163 

V a n a n d e r m a n ' s ( W ) e r f IC 

HET ZESKANT 
R E D A C T I E A D R E S : 

I .H.C. H O L L A N D — M a r c o n i s t r a a t 2 — P o s t b u s 6141 — R o t t e r d a m 

Oit b l a d is h e t p e r s o n e e l s o r g a a n v a n N.V . I n d u s t r i e e l e H a n d e l s c ö r t i -

b l n a t i e H o l l a n d , g e v e s t i g d in R o t t e r d a m . H e t v e r s c h i j n t i e d e r e m a a n d 

o p d e 1e w o e n s d a g na d e v i j f t i e n d e . U i t r e i k i n g a a n p e r s o n e e i s i e d e n 

^ a n d e in I .H.C. H o l l a n d v e r e n i g d e b e d r i j v e n v i n d t g r a t i s p l a a t s . D e 

i n h o u d is b e s c h e r m d k r a c h t e n s d e A u t e u r s w e t . 

R e d a c t e u r e n : 

W . C . B o e r ( D e K l o p ) 

R. G e b h a r d ( I .H .C . ) 

J. K o u t s t a a l ( S m i t K i n d e r d i j k ) 

E. K o l l e r i e ( G u s t o ) 

P. J. M e i j e r ( V e r s c h u r e ) 

C . M u l d e r ( S m i t & B o l n e s ) 

BIJ D E VOORPAGINA G l u n d e r e n d e g e z i c h t e n o p o n z e b e d r i j v e n , t o e n d a a r in d e a f g e i o p e n w e k e n t i j d e n s f e e s t e l i j k e b i j e e n k o m s t e n 

v a k - d i p l o m a ' s w e r d e n u i t g e r e i k t . M e e r o v e r d i t b e l a n g r i j k e g e b e u r e n in he t l e v e n v a n o n z e j o n g e n s o p b iz . 160. 

d e 

X 
IPOIYMI POIYMARIN NIEUWE PRODUKTEN VAN POLYBOAT 

De afdeling Polyboat van Verschure heeft in de afgelopen tien jaar 
een ruime ervaring opgedaan met het toepassen van gewapend 
polyester produkten voor het gebruik in water. 
De afdeling is oorspronkeli jk opgericht voor de vervaardiging van 
één type polyester jacht. Daaraan dankt Polyboat ook zijn naam. 
Toen bleek, dat deze basis te smal was, is Polyboat zich gaan 
toeleggen op de serie-bouw van gewapend polyester casco's; de 
af- en inbouw van de jachten gebeurt elders. 
Deze formule Is een succes gebleken, vooral nu de jachtbouw 
een versnelde ontwikkeling doormaakt van staal- en houtbouw 
naar polyester, want Polyboat komt handen en vooral ruimte tekort 
om de grote casco's voor zeiljachten en kruisers op tijd de deur 
uit te werken. 

Kleuterbaden, 
verstelbare zwembadvloeren en 
schroefasmutsen 

Daarnaast Is In de afgelopen tijd een aantal nieuwe produkten 
ontwikkeld, dat nu onder de naam POLYMARIN op de markt wordt 
gebracht; over gewapend polyester zwembadwanden schreven 
wij reeds In het ,,Zeskant" van november 19681 

Spetteren en spelen 
Polyester Is een produkt, dat zich uitstekend leent voor ,,waterige" 
toepassingen. Kleuters spelen bijzonder graag met water. Twee 
gedachten, één conclusie: Het Kleuterbad. Het Gemeentebestuur 
van Amsterdam was gaarne bereid de spits af te bijten. Dit voor
jaar werden drie kleuterbaden bij Amsterdamse zwembaden in de 
openlucht geïnstalleerd. 
Voor de vorm van het bad is een zeskant gekozen. In het midden 

Afvoerrooster 

•Aansluiting op de waterleiding 
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van het gele bad staat een mooie rood met wit gestipte paddestoel. 
Daarin is een sproeier aangebracht. 
De oppervlakte van het bad is 50 m^. Zoals U op de foto's kunt 
zien, is er nauwelijks een plezieriger speelplaats voor de kleuters 
te denken. 
Er is veel belangstell ing voor, maar in herfst en winter natuurlijk 
minder. Polyboat vertrouwt, dat tegen het aanbreken van de 
nieuwe lente in ons land op vele plaatsen zo'n ideale speelplaats 
zal verschijnen. 

Zwemgenoegen voor iedereen 
,,AI wat met bewegen te maken heeft, vooral licht bewegen in 
water, verschaft levensvreugde aan de mens, en vooral aan de 
gehandicapte mens." Deze woorden sprak de geneesheer-directeur 
Dr. Hoejenbos ti jdens de opening op 1 oktober jongstleden van 
een overdekt oefenbad in het revalidatiecentrum van de Hendrik 
van Boeijenoord Stichting te Assen. 
In dit bad Is door Polyboat de eerste verstelbare gewapend 
polyester vloer aangebracht van geheel eigen ontwerp. Deze 
vloer maakt het mogelijk de waterdiepte aan te passen aan de 
gebruikers van het bad. Hij kan zelfs geheel boven water ge
bracht worden. 
Bewegingsoefeningen voor gehandicapten vereisen een vrij ge
ringe waterdiepte, meer getrainden kunnen in dieper water 
zwemmen. 
Elke gewenste stand van de vloer kan zeer eenvoudig worden in
gesteld. Het spreekt vanzelf, dat zulke vloeren ook ideaal zijn 
voor instructiezwemmen in elk wil lekeurig bad. 
De behoefte aan zwemonderricht aan kinderen neemt meer en 
meer toe en er is dan ook geen gemeente in ons land, die geen 
plannen heeft voor een zwembad. 
Alles doet verwachten, dat we in de toekomst méér van de 
POLYMARIN-zwembad-vloeren zullen horen. 

Hendrik-ldo-Ambacht krijgt ook een POLYMARIN verstelbare 
zwembadvloer. Voor de Kinderdijkers misschien een aanleiding 
om daar het volgend jaar eens te gaan kijken. 

Zo licht als een veertje 
Een van de laatste vindingen van Polyboat is de uit Polyester ge
maakte schroefasmuts. Tot voor kort was het een fl inke hijs om 
de uit brons vervaardigde mutsen aan het einde van de schroefas 
aan te brengen. 
Ingrid Koutstaal — dochter van Oranje Werf 's bedrijfsleider — 
laat hier zien hoe licht een POLYMARIN schroefasmuts is. 
Op de achtergrond een casco van het kajuitjacht ,,Banjer", ge
reed voor transport naar de opdrachtgever. 
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B O U W >>MARI 
De cutterzuigers, die wij op deze bladzijden aan U voorstel len, 
behoren meestal tot de ,,bevers en reuzen". Het bouwen van een 
grote cutterzuiger komt minder vaak voor. Bij Smit Kinderdijk heb
ben ze er zojuist een vol tooid: de Maria Carolina. 
Gebaseerd op de ,,I.H.C. Stancutter 8000" — een van de drie 
standaardtypen niet-demonteerbare cutterzuigers — is de nieuwe 
zuiger een sterk geautomatiseerd baggervaartuig. Behalve de ge
bruikeli jke apparatuur als snelheids- en concentratiemeter en de 
daarop aangesloten produktiemeter, heeft de Maria Carolina de 
door ons ontwikkelde cutterautomaat. Deze automaat bedient de 
zijl ieren en de bresklep zo, dat een maximale produktie wordt 
behaald, zonder dat de cuttermotoren en de zijlieren overbelast 
worden, er depot in de persleiding ontstaat, de baggerpomp 
afslaat door te hoog vacuüm, de te baggeren kanaalbreedte wordt 
overschreden, en het vallen van bressen aanleiding geeft tot sto
ringen in het baggerproces. Daartoe kri jgt de automaat verschi l
lende signalen (gegevens) toegevoerd, die door de automaat ver
geleken worden met de gewenste instellingen. Daarna beslist de 

A C A R O L I N A « 
computer al of niet ,,in te gr i jpen", d.w.z. de controllers van de 
zijl ieren en/of bresklep al dan niet van stand te doen veranderen. 
De Maria Carolina heeft ook een gyrokompas, waarop een zwaai-
hoek- en profielcomputer is aangesloten. Samen met de cutter
automaat betekent dit, dat de zuiger vri jwel alle soorten werk 
automatisch kan uitvoeren. 

1200 pk op de cutter 

Met een continuvermogen van maar liefst 1200 pk op de cutter, 
kan de zuiger werken tot op een diepte van 22 meter. Twee 
elektromotoren bovenaan de ladder drijven de cutter aan. In het 
bijna 55 meter lange en 13 meter brede ponton staan twee I.H.C. 
Standaard baggerpompen. Elke pomp wordt direct aangedreven 
door een 2950 pk SMIT-M.A.N. motor. 
Nog een paar ci j fers: de spuds zijn 33 meter lang, de ankerbomen 
hebben een bereik van 25,50 meter, er is accommodatie voor 
18 man. 
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Foto 1. De „Maria Carolina" aan het proefbaggeren bij Moerdijk. 
Foto 2 . Woest zand/water geweld op het Hollands Diep. 
Foto 3 . Een kijkje in de cabine met rechts het gyrokompas plus 
zwaaihoek- en profielcomputer. 
Foto 4. Een boeiende operatie tijdens de beproeving was het strij
ken van de spuds, noodzakelijk wanneer de zuiger over zee ver
sleept wordt. De bakboordspud wordt gereedgemaakt voor het 
aan dek trekken. 
Foto 5. De spud wordt „binnengehaald". 
Foto 6. Een flink eind, 33 meter ! 

V O L T O O I D 
Er waren overigens wel een paar man méér aan boord, toen de 
Maria Carolina ligplaats koos op het Hollands Diep bij Moerdi jk 
voor de beproeving. In de buurt lagen nog twee l.H.C.-produkten, 
de cutterzuigers Mercator en Ortelius, druk aan het werk bij het 
opspuiten van het terrein voor Shellchemle. (Hierover vertellen wij 
t.z.t. wel eens wat meer). 

Er was overigens nóg iets op het Hollands Diep: het pechduiveltjel 
Hij was er de oorzaak van, dat de beproevingen niet achter elkaar 
konden worden afgewerkt, zodat de Maria Carolina nog twee maal 
terugkwam op het Hollands Diep. Tensotte ,,liep het als een 
t re in" , zoals wij aan boord hoorden. 

Op het moment dat wij dit schrijven, is het nog niet bekend, waar 
de Maria Carolina voor haar Panamese opdrachtgevers heen gaat. 
Well icht zien wij deze cutterzuiger op deze bladzijden nog eens 
terug, ergens in de wereld aan het werk. 
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In november 1967 arriveerde de sleep In 
Baku. Het gevaarte zat op 28 mei 1968 weer 
geheel in elkaar, klaar voor de beproevin
gen. Dit beproeven zou geschieden op de 
locatie ,,Glinjany" waar de Russen, onder 
toezicht van Gustomensen, een gat zouden 
boren van circa 2000 meter diepte. Na deze 
proefboring werd de Chazar naar Baku te
ruggebracht voor bevoorrading en op 29 no
vember 1968 kon de Chazar naar z'n eerste 
echte werklocatie gaan. Die locatie bevond 
zich in het rayon ,,Neftlany Kamny" (d.i. 
olierotsen) dat berucht is om zijn slechte 
weers omstandigheden. Het ligt 41/2 uur va
ren van Baku. Het klimaat in Baku zou men 
,,subtropisch" kunnen noemen, met mini
mum temperaturen in de winter van —5° C 
en maximum temperaturen in de zomer van 
40 tot 42° C. Er valt weinig regen, maar het 
kan er behoorli jk stormen. De naam Baku 
zegt het al: Baku = stad der winden. Deze 
stad is berucht om de meestal zeer snel tot 

DE 'CHAZAR' IN DE 
In augustus 1967 werd het 4-potig boor
eiland Chazar door drie Sovjet sleepboten 
vanaf Gusto naar Leningrad versleept. Het 
ponton moest in drie gedeelten getranspor
teerd worden, omdat het geheel na Lenin
grad door talloze kanalen en meren en uit
eindelijk via de Wolga in de Kaspische Zee 
moest aankomen. De hele reis heeft ± drie 
en halve maand geduurd. 

K A S P I S C H E Z E E 
stormkracht aangewakkerde winden. Onze 
mensen hebben meerdere malen meege
maakt, dat de wind binnen 12 uur draaide 
van windkracht 8 uit het noorden naar wind
kracht 9 uit het zuiden en dan kan het zo 
weer bladstil zijn. 

Hier volgt een deel van het verhaal van de 
heer Wittmaekers van Gusto: 

,,De locatie Neftiany Kamny heeft een water
diepte van 43 meter. Daarbij hadden de 4 pa
len van de Chazar nog een penetratie van 
circa 19 meter, zodat het ponton slechts 12 
meter boven water stond. Van de 94 meter 
lange palen hielden wij slechts 1 meter als re
serve over. Voordat men met de eigenlijke 
boorwerkzaamheden startte, plaatste men 
een ,,blockconductor". Dit Is een pljpcon-
structie, die boven het te boren gat wordt 
geplaatst, om steun te geven aan de, op 
deze locatie circa 65 meter boven de bodem 
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van de zee uitstekende boorpijp. De afme
tingen van deze constructie waren zodanig, 
dat wi j , als het ponton met een diepgang 
van 6,5 meter te water lag, slechts een spe
ling hadden van 0,5 meter. 

Normaal, op geringere waterdiepten, waar 
men werkt met alleen maarde boorpijp, heeft 
men een veel grotere speling, zodat men bij 
een dergelijke grote penetratie de palen met 
behulp van het door de deining heen en 
weer schommelende ponton, al trekkend, 
kan loswrikken. 

Deze methode was hier niet mogelijk, zelfs 
een geringe horizontale beweging van het 
ponton, ten gevolge van een te grote dei
ning, was beslist ongewenst." 

Toen onze mensen, o.a. de heer Vriezen en 
de heer Wittmaekers, de Chazar moesten 
verplaatsen, hadden zij dan ook vele moei
li jkheden te overwinnen. Over die verplaat
sing zullen wij in een volgend nummer van 
Het Zeskant meer vertellen. 

DE 'YOLANDA' WEER AAN HET WERK 

Bijna tien meter langer en in- en uitwendig 
flink opgeknapt door onze collega's bij Ver
schure, is de sleepzuiger Yolanda weer aan 
het werk gegaan. Ditmaal dicht bij huis, bij 
IJmuiden. Zand halen uit de Noordzee, maar 
vooral slibzuigen tussen de pieren. Het 
schip kan nu max. 4100 m^ bergen in plaats 
van vroeger 3150 m^. 
U weet het, de Yolanda is een zusje van de 
Luisa. Dit schip heet echter al geruime ti jd 
W;7/emsfad en was veel bij IJmuiden werk
zaam. Ook de Yolanda gaat van ,,ouderlijk 
huis" veranderen. Onder haar nieuwe naam 
Oranjestad zal de sleepzuiger nog wel enige 
weken bezig zijn bij IJmuiden. 

De „Yolanda", zoals zij er nü uitziet! 
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OP RECEPTIE EN UITVOERING VAN 

Bij de zeer druk bezochte receptie op zaterdag 27 september zijn 
veel woorden van lof gesproken aan het adres van de jubilerende 
Gusto Muziekvereniging. Burgemeester H. Roelfsema van Schie
dam herinnerde aan het feit dat de Gusto Muziekvereniging niet 
weg te denken is bij manifestaties in Schiedam en ook de voor
zitter J. M. P. Wiegers van de Alg. Ned. Unie van Muziekver
enigingen stak zijn bewondering niet onder stoelen of banken. 
Doch bij woorden alleen is het niet gebleven, er waren ook tal 

van onderscheidingen. De hoogste was voor de penningmeester 
A. de Mol, die nu reeds 40 jaar lid is van Gusto's Muziekvereni
ging. Burgemeester Roelfsema heeft hem daarvoor de zilveren 
medaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau opgespeld. 
Ook de Alg. Ned. Unie van Muziekverenigingen verleende onder
scheidingen, die werden uitgereikt door de heer Wiegers. 
Gouden spelden met oorkonde waren voor voorzitter K. J. Veld
huizen, secretaris P. Krommenhoek, penningmeester A. Mol en 
vice-voorzitter A. J. Hendriks. 

De leden van het orkest T. H. Dinkelaar (trombone), M. Dinkelaar 
(bas) en O. Ruseier (fluit), en de heer O. Abrahamse, die door 
ziekte verhinderd was, deelden In deze eer. 

De zilveren speld met oorkonde voor 25 jaar lidmaatschap waren 

voor tambour-maitre J. Altorf, B. van Veen (overslagtrom) en F. 
Friederich (tambour). 
Onder de velen die de receptie bezochten waren ook de directeu
ren van Gusto met hun echtgenotes. Het geheel was echter een 
voorproef van het grootse gebeuren op zaterdagavond 4 oktober. 
Op die dag hield de Gusto Muziekvereniging een uitvoering voor 
genodigden in de Grote Zaal van De Doelen. Behalve de jubile
rende vereniging werkten mee het Kon. Schiedams Mannenkoor 
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DE GUSTO MUZIEKVERENIGING 

„Orpheus" o.l.v. Chris Verhoog, de sopraan Ank Reinders, de 
bariton Robert Hol en een balletgroep van de Rotterdamse Dans-
academie. 
Nadat het Harmonie-orkest samen met een drumband een Herau
tenmars van Joh. Wichers had laten horen, sprak Mr. H. 
Smulders, beschermheer van het korps, een hartelijk openings
woord, waarna het orkest een programma van verschil lende com
posities afwerkte. De Muziekvereniging, die na deelname aan 

verschil lende concoursen tot de hoogste afdeling is toegetreden, 
heeft haar rangschikking in die afdeling deze avond waargemaakt. 
Het Kon. Schiedams Mannenkoor liet de talri jke aanwezigen ge
nieten van verzorgde koorzang van o.a. een koorcomposit ie van 
Dvorak. ,,Orpheus" heeft ook deze avond haar reputatie weer 
eens bevestigd. Het derde evenement bestond uit het geweldig 
optreden van een balletgroep van de Rotterdamse Dansacademie. 
Na de pauze werd een voor het herdenkingsjaar 1969 toepasseli jke 
Cantate ,,Lof der Zotheid" , tekst van Erasmus en muziek van 
, ,Crpheus", dirigent Chris Verhoog, uitgevoerd. In deze Cantate 
werd mewekerking verleend door het Mannenkoor, het Harmonle-
Crkest en de belde vocale solisten. 

De Gusto Muziekvereniging heeft zichzelf met deze avond een 
compliment gegeven, dat dankbaar door het aanwezige publiek 
ondersteund werd. 
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VAN BEVERS EN REUZEN 

Van het Beaver- en Giantfront deze maand geen sensationeel 
nieuws. Natuurlijk, men heeft bij De Klop wel de handen vol aan 
de uitvoering van de verschil lende opdrachten, waarbij de Giant 
en de vier Kings voor Irak de hoofdschotel vormen. 

Beproevingen en transport 
Drie maal In de afgelopen weken lag er een zuiger proef te 
draaien in de Lek bij Lekkerkerk. Eerst een Beaver King met anker
bomen — de eerste van de vier voor Irak —, toen een Giant, ook 
voor Irak en als nummer drie weer een King, een Super King voor 
Duitsland. Dit baggervaartuig, de prachtig geel geverfde Holstein, 
werd enkele dagen later op vrachtwagens naar de plaats van be
stemming gebracht, ergens in de buurt van Bremen. 

Acht plus acht 
Acht cutteraandrijvingen en acht motorsets stonden onlangs 
keurig in het gelid bij De Klop voor verzending naar Pakistan. 
Zoals U — misschien — nog weet leverden wij in 1953 een bag-
gervloot aan Pakistan. Daartoe behoorden achttien kleine, diesel-
direct gedreven cutterzuigers. 
Je zou ze de voorlopers van de Beavers kunnen noemen. 
Om een aantal van deze kleine zuigers te moderniseren maakten 
wij acht hydraulische cutteraandrijvigingen plus motorsets. 

Foto 1. De Beaver King „Holstein" in voile aktie op de Lek ! 
Foto 2. Acht plus acht bij De Klop. 
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VERSCHURE VROEG AANDACHT OP ZAANDACHT 

Zo stil was het alleen buiten de openingsuren. 

,,Met onze opleidingen kun je in zee gaan i " 
Met deze leuze vroegen Verschure, A D M 
en NDSM — die hun opleidingsmogeli jkhe
den al sinds lang verenigd hebben in het 
Instituut ,,De Eenheid" — aandacht voor de 
scheepsbouwvakken op een expositie in 
Zaandam. ,,Zaandacht" heette deze beurs. 
Temidden van vele stands van middenstan
ders, verenigingen en instellingen sloeg de 
presentatie van ,,De Eenheid" bepaald geen 
slecht figuur. 
Wat ,,ons" aandeel betreft: er waren grote 
foto's van een kopralosser en van de 
Yolanda, en een luchtopname van de Oran-
jewerf. Ook stond er het pijpleidingmodel van 
de machinekamer van de emmermolen 
Rozgwlazda. 
Afwisselend werd de stand bemand door 
opleidingsfunctionarissen van de drie be
drijven. Ze hadden de handen vol aan het 
geven van Inlichtingen en het beantwoorden 
van vele vragen. Het was opvallend te mer
ken, hoe weinig de jongelui — en ook de 
ouderen — in de Zaanstreek afweten van de 
mogelijkheden een beroep te kiezen in het 
scheepsbouwvak. De folders van Verschu
re, A D M en NDSM vonden veel aftrek en 
er werden veel namen genoteerd van be
langstellende jongelui, die wek eens een 
kijkje wilden nemen op een der bedrijven. 
Ook bij Verschure kan men nog best wat 
jong bloed gebruiken. Daarom was het goed, 
dat ,,De Eenheid" ook eens in de Zaan
streek z'n voelhorens uitstak. De eerste re
sultaten van dit , ,optreden" lijken niet on
gunstig. 

50 JAAR BIJ 
VERSCHURE 

B. Ottenhof 

Dit unieke jubileum vierden 
wij ter ere van de heer B. Ot
tenhof, medewerker van de 
afdeling Administratie. 
Bij de ontvangst door de di
rectie op vri jdagmiddag, 17 
oktober 1969, was de jubilaris 
vergezeld van zijn echtgenote 
en zijn kort geleden tot doc
torandus in de sociale geogra
fie gepromoveerde zoon. 
De heer Ottenhof begon zijn 
loopbaan bij Verschure op 
veertienjarige leeftijd als jong
ste kantoorbediende. Zijn 
werkzaamheden speelden en 

spelen zich nog voornameli jk 
af op het gebied van de loon-
verantwoording. Wie hem 
kent, weet dat de woorden 
eerli jkheid en sportiviteit voor 
hem geen loze begrippen zijn. 
Dat kwam dan ook meerdere 
malen in de gehouden toespra
ken tot uiting. Bij de huldiging 
was ook zijn vroegere chef, 
de heer J. G. Butselaar, aan
wezig. 

Na het officiële gedeelte was 
er een gezellig samenzijn, 
waarbij de heer Ottenhof zich 

een meesterli jk verteller toon
de van Verschure-verhalen uit 
de oude doos. Zijn liefde voor 
boeken en reisverhalen zal 
daaraan niet vreemd zijn. Be
gin volgend jaar bereikt de 
heer Ottenhof de pensioenge
rechtigde leeftijd en hij is van 
plan zich dan nog intensiever 
dan tot nu toe aan de literatuur 
te wijden. 

Wij wensen hem en zijn gezin 
daarbij toe het behoud van 
dezelfde vitaliteit en goede 
gezondheid. 

40 JAAR BIJ GUSTO 
Vri jdag 3 oktober j . l . was het 
voor de heer W. v.d. Wil t 
- i jzerwerker algemene dienst 
- een gedenkwaardige dag. 
Op de kop af 40 jaar geleden 
was hij bij Gusto binnen ge
stapt en een zo langdurig en 
trouw dienstverband gaf alle 
reden hem eens goed in het 
zonnetje te zetten. 
Met zijn echtgenote werd de 

v.d. Wi l t 

heer v.d. Wil t ontvangen door 
de directie, die haar waarde
ring voor de jubilaris niet on
der stoelen of banken stak. 
De welgemeende woorden 
gingen vergezeld van cadeaus 
voor de heer èn mevrouw v.d. 
Wilt, die in deze hulde zeker 
niet werd vergeten. 
Een grote verrassing was het 
voor de jubilaris dat ook bur

gemeester H. Roelfsema aan
wezig was, die hem namens 
H.M. de Koningin de Ere-me-
dallle in brons, verbonden aan 
de orde van Oranje-Nassau, 
uitreikte. 
De ontvangst werd besloten 
met een gezellig samenzijn, 
waarbij onder het genot van 
de koffie vele herinneringen 
werden opgehaald. 
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G E S L A A G D E N G E F E L I C I T E E R D 
in de afgelopen maanden zijn in alle I.H.C.-bedrijven weer de 
Bemetel en andere vakexamens gehouden. Wij hebben getracht 
alle jongelui op de foto te krijgen. Het zijn er niet zo weinig. Overal 
werden de diploma's met enig feesteli jk vertoon uitgereikt. Vanaf 
deze plaats willen wij onze hartelijke gelukwensen sturen naar alle 
geslaagden. Het is weer een belangrijke stap geweest in ieders 
loopbaan. Niet om er nu mee te stoppen, maar het is een brevet 
om verder te kunnen en te moeten gaan. In de toespraken, zowel 
van de kant van de beroepsonderwijzers als van de kant van de 
leiding van de bedrijven is daar steeds weer op gewezen. In elk 
vak staan de specialisten vooraan. Een goede opleiding Is de 
zekere basis voor een goede baan. Jongelui nogmaals gefe-
licleerdl 

GESLAAGDEN D.M.N. 

7 Leerlingen namen deel aan het Bemetel-A Examen. 
ALLEN slaagden, te weten, van links naar rechts: 
W. B Steekers, J. Plug, G. Geerlings, G. J. v.d. Slot. 
Zit tend, J. R. A. v.d. Sterren, L. J. A. Onderwater en J. H. J. Zuider
duin. 
Tevens kwamen de heren Steekers, Geerlings, v.d. Sterren en 
Onderwater in het bezit van het diploma ,,B". 
PROFICIATI 

GESLAAGDEN BIJ SMIT & BOLNES 

Bij Smit-Bolnes slaagden: 
L. A. de Graaf en P. J. den Boer. 

GESLAAGDEN BIJ GUSTO 

Draaien: M. Blokland, J. Buys. Scheepsbeschleten: H. Franken, 
H. W. Könemann en T. Westra. Pijpenbewerken: G. de Bruin, 
R. van Genugter en J. Zandstra. Mach. bankwerken: J. H. Branden
burg, A. 0 . v.d. Burg, P. M. de Groot, E. J. Thiele, M. van Veen, 
P. Versluis, L. J. Vis en D. Wuyster. Metaalbewerken: A. Voogd en 
M. Maris. Sectiebouw: J. van Dorst. 

Uitgebreid Bemetel-diploma: A. C. v.d. Burg, P. M. de Groot, 
E. J. Thiele en L J. Vis 

GESLAAGDEN BIJ DE KLOP 

Van de deelnemers aan het Bemetel-examen slaagden van de 
afd. scheepsbouw voor klein- en uitgebreid Bemetel de leerlingen: 
T. v.d. Graaf, A. v.d. Hel, G. A. v.d. Heyden en L. Korporaal. 
Voor Sectiebouw-afschrijven: J. van Beek, J. A. van Dam en M. A. 
Spruit. 
Van de afd. Machinebouw slaagden de leerlingen voor machine-
bankwerken: A. Meerkerk, G. N. van Renswoude, L. Slob, G. Vlot 
en W. van Wanum. L. Slob en G. Vlot moeten nog een werkstuk 
overmaken. Voor metaaldraaien kleln-Bemetel slaagde W. C. Seis. 
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GESLAAGDEN BIJ SMIT KINDERDIJK 

Geslaagd voor het Bemetel-diploma: 
Metaalbewerken In de Scheepsbouw: 
W. A, Honkoop, A. Nieuwendorp, T. Visser en W. Zanen. 
Scheepsbeschleten: A. Forman. 
Sectiebouw en Afschrijven: 
J. Broekhuizen, N. van Lavieren, D. Verschoor en J. Rodriguez 
Ort iz. 
Bankwerken H -|- M: 
A. G. Borsje, H. Hogendoorn, J, F. Maasland, F. J. Maasland, D. 
Rietveld en J. Th. de Vries. 
Draaien: J. J. Labage. 
Koperslaan: C. den Boer. 
Modelmaken: A. Korteweg en G. den Ouden. 

Voor het diploma Gezel-Scheepsmetaalbewerken slaagden: 
M. den Boef, R. J. Bos, A, C. Bayens, M, N. Gaal en B. J. van Wijk. 

G E S L A A G D E N BIJ V E R S C H U R E 

De namen van de geslaagden voor de vakdiploma's zijn: 
Voor het vak bankwerken: 
H. Tilman, W. Manuputty, S. Stol, C. Roelvink, R. v.d. Zee, A. Borg
man. 
Voor het vak pijpbewerken: 
J. Broekhuysen. 
Voor het vak scheeps- en apparatenbouw: 
A. Pullen, R. Griep, W. Kuiper. 

B E K E N D M A K I N G 
Instelling "Studiegroep Baggerwerktuigen" 

Om onze vooraanstaande plaats als ontwerper en fabrikant van 
baggerwerktuigen te handhaven en te versterken, is het nood
zakelijk nog meer dan voorheen te werken aan de ontwikkel ing 
van nieuwe produkten. 
Wij hebben daarom besloten om met ingang van 10 november 1969 
naast onze bestaande research-instituten, M.T.I. te Delft en T.I.P. 
een „Studiegroep Baggerwerktuigen" in te stellen. 
Deze zal voorlopig gehuisvest zijn in de daktuin van Kantoor 
Noord. 
Met de leiding van deze onder Ir. T. P. de Jooden ressorterende 
groep is belast Ir. R. de Groot, die tot nu hoofdingenieur Teken
kamer was. 
Duideli jkshalve hieronder nog een opsomming van de taken, die 
elk van de genoemde groepen moet verrichten. 
1. Het Mineraal Technologisch Instituut te Delft is verantwoor

delijk voor het uitbrengen van adviezen voor grondverzet (voor 
de gehele I.H.C), het doen van proeven hiervoor, het 
plegen van research, het ontwikkelen van meet-methoden 
en het uitvoeren van meet-opdrachten e.d. 

2. De „Studiegroep Baggerwerktuigen" is verantwoordeli jk voor 
het ontwikkelen van nieuwe en betere baggerwerktuigen en 
methoden. 

3. Bureau T.I.P. heet voortaan „Studiegroep Baggeronderde-
ien". Deze groep ressorteert onder dhr. E. de longh en, 
zoals In het ,,Smit Nieuws" d.d. 24 oktober 1969 aangekondigd, 
na 1 januari a.s. onder leiding van Ir. S. E. M. de Bree. 
Deze groep is belast met het ontwikkelen en beproeven van 
baggeronderdelen en andere door de ,,Fabriek" verkochte pro
dukten en de beproeving van sli jtbestendige materialen. 

Hoofd Produktgroep Bagger 
D. L. H. Smit 

C O N T A C T A V O N D L E E R S C H O L E N SMIT K I N D E R D I J K 

Het was op dinsdagavond 21 oktober j l . een gezellige drukte rond 
en in de leerscholen van Smit Kinderdijk. Eerst bezichtigden vele 
ouders en genodigden van de leerlingen de werkstukken in de 
leerscholen. Daarna verzamelde men zich in de ontvangstzaal voor 
het uitreiken van de Bemetel-diploma's. De heer A. J. Bouman 
sprak er zijn voldoening over uit, dat zovelen deze contactavond 
bezochten. Hij noemde het uitreiken van de diploma's een belang
rijk gebeuren, vooral van de leerlingen en de leermeesters. De 
leerlingen behaalden dit jaar een mooi resultaat, in meer dan één 
geval zelfs met bijzonder goede cijfers. 
Tussen de leermeesters en de leerlingen heerst een goede en 
opgewekte geest. Dit bleek ook in het voorjaar bij de tentoon
stelling over de Vakopleiding. De leermeesters en hun leerlingen 
hebben er enthousiast en spontaan samengewerkt. 
De heer Bouman vroeg de leerlingen zo enthousiast te blijven en 
spoorde de geslaagden aan door te gaan met een voortgezette 
studie. Er zijn mogelijkheden te over! 
We kunnen terugzien op een goede geslaagde contactavond, ook 
voor de ouders, die volop gelegenheid hadden om met de leraren 
te spreken over het werk van hun zoons. 
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L I N T J E S R E G E N B I J D E K L O P 
Namens H.M. de Koningin heeft de Burgemeester van Sliedrecht jaren trouwe dienst. 
op 17 september j l . een medaille uitgereikt aan de vri jwil l igers De trouwe zelfbeschermers ziet u hier op een foto verenigd, allen 
van de Bedrijfs Zelf Bescherming van De Klop voor 10 en meer voorzien van do zojuist uitgereikte draagmedallle. 

Omdat Gédégé deze maand verhuisd is 
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PERSONALIA 
I.H.C. HOLLAND 

In dienst: 
1- 9-'63 P. Houting - Hoofd Personeelszaken 

23-10-'69 M. Schenk - Kantoordrukker 

D.M.N. 
Geboren: 
30- 9-'69 

12-10-'69 

Gehuwd: 
17- 9-'69 

André-Michiel. zoon 
en C. M. v.d. Berg 
Hans, zoon van H. 
Varkevisser 

van A. v.d. Nieuwendijk 

H. Metzier en J. M. L. 

J. Plug, afd. bankwerkerij met mejuffrouw 
C. de Ridder. 

In dienst getreden: 
6-10-'69 J. N. L. Edeiaar, transporteur 
9-10-'69 G. Lesci, afd. bankwerkerij 
9- 10-'69 O. Partepilo, afd. bankwerkerij 

13-10-'69 A. Aartsen, afd. draaierij 

GUSTO 
Gehuwd: 

10- 9-'69 N. Pelit met M. Ozay 

Geboren: 
23- 9-'69 Rezeb, zoon van J. Deveci en 8. Demitibi lek 

8- 10-'69 Marco Pieter. zoon van P. C. Penning en 
R. Penning-Hoogerboord 

22-10-'69 Martinus Lambertus. zoon van G. F. Lobry 
en A. Lobry-Westerman 

In dienst: 
1-10-'69 
1-10-'69 
6-10-'69 
6- 10-'69 
7- 10-'69 
9- 10-'69 

13-10-'69 
20-10-'69 
20-10-'69 
20- 10-'69 
'20-10-69 
21- 10-'69 
22- 10-'69 

D. Huizen - Tek./constr. Tk. SB 
L. de Heer - Tek./ass. ontwerper Pro]. Bureau 
L. Garcia Quinones - lasser SB 
H. Rosendaal - constr. werker montage 
C. Hersbach - leerling tekenaar Tk SB 
I. Akgöz • brander Slikkerveer 
Mej. M. Mulders - serveerster montage 
A. M. v.d. Bosch - lasser montage 
J. van Hattem - lasser montage 
C. Rey Gri l le - kraandrijver SB 
A. de Ruiter - transp. SB . • 
J. Rust - leerling mach. bankw. 
G. de Graaff - nachtportier 

DE KLOP 
In dienst getreden: 
29- 9-'69 A. K. Smit - elektricien 

2-10-'69 Mohamed Hassan Al i - Werkstudent 
13-10-'69 J. Bernardes - El. Lasser 
20-10-'69 W. Stuy - Boorder 
20-10-'69 C. M. van Velzen - IJzerwerker 
27-10-'69 Mej. P. van Andel - Kantoorbediende 
27-10-'69 G. Lammen - Kantoorbediende 

In militaire dienst: 
24-10-'69 J. T. Schreven - Aank. IJzerwerker 

Gehuwd: 
10-10-'69 P. J. C. J. van Heumen en L. Markeze 
31-10-'69 J. Verhoef en D. Sprong 
31-10-'69 T. v.d. Graaf en T. C. v.d. Nat 

Geboren: 
1-10-'69 Ursela Fija dochter van C. Korevaar en K. 

v.d. Dool 
3-10-'69 Aagje Cornelia dochter van A. J. v. Werd en 

A. J. de Bruin 
5- 10-'69 Jan zoon van H. H. v.d. Hoff en C. Baardman 

26-10-'69 Albertina Hendrika dochter van H. Fderveen 
en C. Harteman 

SMIT-BOLNES 
Geboren: 
26- 9-'69 Jan Hubrecht. zoon van G. C. Lems en N. P. 

Schot 
27- 9-'69 Francijna Cornelia Monique, dochter van J. 

A. Deurloo en M. J. Overbeeke 
17-10-'69 Godfried Jacobus, zoon van M. J. Schaleven 

en A. Jonker 
19- 10-'69 Lona Catharina, dochter van M. A. de Vrieze 

en C. V . Ast 
21-10-'69 Bartholomeus Cornelis, zoon van C. J. Ver-

kaart en G. F. J. M. Leydekker 

Gehuwd: 
17-10-'69 A. Vijverberg en C. IJzelenberg 
Terug uit militaire dienst: 
6- 10-'69 J. Bal, monteur E.M. 

SMIT KINDERDIJK 
In dienst: 
1-10-'69 

29- 9-'69 
29- 9-'69 

9-10-'69 
9-10-'69 
9-10-'69 

13-10-'69 
13-10-'69 
20- 10-'69 
20-10-'69 
20-10-'69 
20-10-'69 
20-10-'69 
20-10-'69 
20-10-'69 
20- 10-'69 
21- 10-'69 
Geboren: 
28- 9-'69 

M. de Haan - verkoopleider 
A. Fernandez Ortiz - lasser 
F. Lopez Garcia - lasser 
A. Schaap - leerling scheepsbouw 
R. Carbone - draaier 
A. Romano - draaier 
F. Casti l lo Val lejo - koperslager 
J. Saavedra Peralta - hakker 
J. Gonzalez Varela - hulp ijzerwerker 
1. Figueras Lopez - hulp ijzerwerker 
D. Varela Seijas - hulp IJzerwerker 
J. Sampayo Velasquez - hulp ijzerwerker 
J. Sotelo Fente - hulp ijzerwerker 
A. Macias Burgos - hulp ijzerwerker 
B. Varela Seijas - hulp ijzerwerker 
J. F. Gallego Gomez - leerschool MF 
J. Velasco Hernandez - hulp IJzerwerker 

Klarina J., dochter van H. de Lange en D. v.d. 
Dool 

2-10-'69 Susanne, dochter van A. v. Beek en L. Kieviet 
14-10-'69 André, zoon van G. v.d. Oever en F. D. 

Aantjes 
13-10-'69 Jaap, zoon van Ir. J. A. Stam en W. Smit 
13-10-'69 Florens H., zoon van H. Bas en N. v.d. Rhee 
16-10-'69 Rex. zoon van C. de Koning en A. v. Leer

dam 
18-10-'69 Adriaan, zoon van A. Nieuwendorp en N. 

Bons 

Gehuwd: 
4- 9-'69 
3-10-'69 
3-10-'69 
9-10-'69 

J. Bakker en P. A. Groenendijk 
F. Dane en Y. M. C. Bouma 
P. Mudde en J. H. M. Stekelenburg 
J. A. Dekker en H. M. Stuurman 

Overleden: 
4-10-'69 D. v. Oudenaarde - gepensioneerd 86 jaar 

19- 10-'69 W. Ros - gepensioneerd 66 jaar 
20- 10-'69 2. Schilt - gepensioneerd 78 jaar 

VERSCHURE 

In dienst getreden: 
8-10-'69 A. Massaoud, polyesterwerker afd. Polyboat 
8- 10-'69 A. Benzione, polyesterwerker afd. Polyboat 
9- 10-'69 M. Rhabour, polyesterwerker afd. Polyboat 

10-10-'69 M. El Bachir. polyesterwerker afd. Polyboat 
10-10-'69 A. Kaci. hand!. IJzerwerker afd. Oranjewerf 
10-10-'69 A. M. Abbou Abdeslam, handl. IJzerwerker 

afd. Oranjewerf 
10-10-'69 M. A. Y. Aharroü, handl. IJzerwerker afd. 

Oranjewerf 
10-10-'69 B. M. Krid Layachi, handl. IJzerwerker afd. 

Oranjewerf 
16-10-'69 S. B. F! Masaudi. transporteur, vorkhefchauf-

feur afd. Scheepswerf 
16-10-'69 I. Ismiel. pijpenlegger afd. Scheepswerf 
13-10-'69 J. H. Konkels, plaatconstr. werker afd. 

Scheepswerf 
20-10-'69 B. C. Mimoun, polyesterwerker afd. Polyboat 
20-10-'69 M. Ouohen, polyesterwerker afd. Polyboat 
20-10-'69 A. Bella Ouadi l , polyesterv/erker afd. Poly

boat 
20-10-'69 B. M. Mohand, polyesterwerker afd. Polyboat 
20-10-'69 Ckhoud, polyesterwerker afd. Polyboat 
20-10-'69 T. M. M. Boulahiati, handl. IJzerwerker afd. 

Oranjewerf 
23- 10-'69 J. Carmana Perez. polyester werker afd. 

Polyboat 
24- 10-'69 B. A. Marakchl, hell ingwerker afd. Oranjewerf 
27-10-'69 E. P. Struyk, hulp bankwerker afd. Oranjewerf 
27-10-'69 G. VIrdIs, e l . lasser, afd. Scheepswerf 

Terug uit mil i taire dienst: 
1-10-'69 G. P. Bockweg, tekenaar-constructeur afd. 

Tekenkamer Machinebouw 

Gehuwd: 
1-10-'69 Mej. H. Bodemeijer en T. Gans 
3-10-'69 G. Hendriksma en G. F. H. Dijkstra 
9-10-'69 H. Mulder en F. Jacobs 

Gepensioneerd: 

30- 9-'69 R. Lafèbre. calculator 

Geboren: 
6-10-'69 Raymond Alexander, zoon van G. E. Bremer 

en W. C. v.d. Linden 
23-t0-'69 Patrlcia, dochter van A. Alonso en A. H. 

Samshuyzen 
Overleden: 
9-10-'69 A. Nep. gepensioneerd steker 

IN MEMORIAM 

Jacobus van Bommel 

Op 18 september j l . overleed in het ziekenhuis te Oosterhout de 
heer Jacobus van Bommel, medewerker van De Klop. 
Hij bereikte de leeftijd van 56 jaar. 
De overledene is bijna 11 jaar als transporteur in onze machine
bouw afdeling werkzaam geweest. 
Hij was daar een bij bazen en collega's zeer geziene figuur en 
allen zullen hem node missen. 
Hij was een plichtsgetrouw werker en nooit werd er tevergeefs 
een beroep op hem gedaan als zijn hulp nodig was. 
Moge zijn familie gesterkt worden door de wetenschap dat wij 
goede herinneringen aan hem zuilen bewaren. 
Hij ruste in vrede! 

H E T S O C I A A L C U L T U R E E L 
F O N D S V A N V E R S C H U R E 
Jaarlijks verzorgt dit fonds de verhuur van vacantie-bungalows 
tegen bill i jke prijzen aan leden van het personeel van Verschure 
en de Verschure-gepensloneerden. 
Aangezien de belangstell ing bijzonder groot is, heeft het bestuur 
een nauwkeurige administratie aangelegd van de toewijzingen. 
Verwacht wordt, dat de vraag nog zal toenemen. 
Talrijk zijn de betuigingen van tevredenheid, die zowel van de 
zijde van het personeel als van de gepensioneerden bij het be
stuur van het Fonds binnen komen over deze comfortabele vacan-
tieverbll jven op de Veluwe en in Drente. 
Op de foto één van de bungalows te Schoonoord (Drente). 
De foto is deze zomer gemaakt door de zoon van Verschure-
medewerker B. Ottenhof. -
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"^IMUI'S (W)ERF 
Ditmaal, beste Argus-lezers (en lezeressen - natuurli jk!) een af
levering van onze rubriek met een wat feesteli jk tintje. Het Is de 
25el in het nummer van november 1967 verscheen de Ie Argus, 
dus tel maar na. 
Omdat wij nóch veel dreigbrieven, nóch veel bijvalsbetuigingen 
ontvangen, gaan wij gewoon door. Well icht halen wij de 50e! 

U weet het, in de ,,nieuwsbulletins" van onze bedrijven staan wel 
eens vraag- en aanbodadvertenties. Zo lazen wij in Gusto Be
richten: ,,ln ons magazijn staan negen éénpersoonsbedden en één 
tweepersoons. Zonder matrassen. Liefhebbers kunnen zich mei
den op de afdeling Personeelszaken". 
Wie bij Gusto dus zin heeft in een tukje, kan terecht in het ma
gazijn. Langslapen is er echter niet bij, zo zonder matras. 
Al leen dat twéépersoonsbed, hé ja, ja 

De personeelsvereniging bij Smit & Bolnes had een uitstapje naar 
het Evoluon in Eindhoven in gedachten. Het gaat niet door, wegens 
te geringe aanmelding. ,,Er hadden zich ni. 15 leden aangemeld, 
die met elkaar 22 man bijeen brachten". 
Dat zijn in totaal toch nog 37 deelnemers 

In Gusto Berichten werd een onwelriekende affaire naar voren 
gebracht: ,,Aan hetgeen wij dagelijks kunnen waarnemen moeten 
wij concluderen dat lang niet alle medewerkers bekend zijn met 
het feit dat zich aan boord van de in aanbouw zijnde sofiepen 
toiletten bevinden! Moeten wij U nog meer vertellen ?" Nee, 
dank U I I 

Vorige maand hadden wij het over griep, èn aspirine, ditmaal 
wéér over de griep, èn vaccinatie. Want de jaarli jkse inenting staat 
voor de deur. In tegenstell ing tot vorige malen wordt er niet ,,ge
schoten" met een vaccinatiepistooi. Hoe dan wél, lazen wij in het 
Smit Nieuws: De dokter gebruikt de zg. weggooinaalden, zoals 
men die tegenwoordig ook in ziekenhuizen gebruikt". Dat er maar 
veel naalden weggegooid zullen worden, als U begrijpt wat wij 
bedoelen 

De technici in Zierikzee staan voor niets! Lees maar: ,,Door het 
steeds hogere vermogen dat de laatste tijd uit onze motoren ge
haald wordt, mede door gebruik van brandstoffen van mindere "-
kwaliteit, is het noodzakeli jk geworden aan de omkeerschuifjes:. 
een wijziging aan te brengen." 
Hoe vuiler de brandstof, hoe meer vermogen ze leveren, die Smit-
Bolnes motoren . V Ö 

Smit Nieuws maakte melding van de jaarli jkse doorl ichting en.. ' 
schreef daarbij: ,,Denkt U eraan om alle voorwerpen, die sohaduvY • 
op de foto kunnen geven, zoals vulpennen, stalen knopen, spelden . 
enz. uit Uw borstkleding te halen! Bij verhindering gelieve U zulks \ 
t i jdig aan de verbandmeester op te geven." 
Dan komt hij U helpen met het verwijderen van al die .voor
werpen , i ; 

Wi j schreven er al eerder over, de service bij Smit & Bolnes kent 
geen grenzen aan de mogeli jkheden. Het Smit & Bolnes Nieuws 
vermeldde een staaltje van vliegensvlugge dienstverlening na een 
verzoek om hulp aan boord van een Noorse tanker: ,,Twee van 
onze monteurs zijn naar Athene gevlogen en een hoeveelheid on
derdelen zijn er prompt achteraan gegaan". 

Als U dacht, dat schepen gebouwd worden op een helling, moet 
U maar eens bij Gusto gaan kijken. Daar doen ze het anders. 
Gusto Berichten had het onlangs over parkeermoeil i jkheden op 
de werf en schreef; ,,Het wordt weer drukker op het parkeerterrein, 
vooral nu er twee schepen tegelijk in aanbouw zi jn." 
Wi j weten een oplossing: auto's parkeren op de helling! Wel op de 
handrem zetten dan 

. .1,64 


