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Dit blad is het personeelsorgaan van N.V. Industrieele Handelscom
binatie Holland, gevestigd in Rotterdam. Het verschijnt iedere maand 
op de I e woensdag na de vijftiende. Uitreiking aan personeelsleden 
van de in l.H.C. Holland verenigde bedrijven vindt gratis plaats. De 

inhoud is beschermd krachtens de Auteurswet. 

Redacteuren: 
W. C. Boer (De Klop) 

R. Gebhard (l.H.C.) 
Koutstaai (Smit Kinderdijk) 

E. Kollerie (Gusto) 
P. J. Meijer (Verschure) 
C. Mulder (Smit-Bolnes) 

BIJ DE VOORPAGINA 
Een machtig gezicht, zo'n l.H.C. cutter recht van voren gezien! In het volgende nummer meer nieuws over de cutter
zuiger Maria Carolina, waaraan bij Smit Kinderdijk de laatste hand wordt gelegd. 

PRODÜrkTGROÉP BAGGER 

ORDRACHT UIT IRAK 
V O O R V I J F S T A N D A A R D Z U I G E R S 

Goede berichten van het ..Beaver"- en ,,Giant"- front: nèt v^aren 
er bestellingen uit Duitsland en Noorwegen geplaatst voor de 
evering van twee l.H.C. Beaver KIng-zuigers of het nieuws van 

de grote opdracht uit Irak kon wereldkundig worden gemaakt. De 
,,lraqi Ports Administration" in Basrah (Irak) bestelde bij ons vijf 
standaardzuigers. Vier ervan zijn van het type ,,l.H.C. Beaver 
King", de vijfde is van het type ,,l.H.C. Giant". 
Zi j zullen worden gebruikt bij een belangrijk kanalisatie- en 
irrigatieprojekt in het gebied, waar Eufraat en Tigris tezamen 
vloeien en waar de dadelteelt regelmatig zware schade onder
vindt van overstromingen. 
Eén King en Giant gaan in de loop van deze maand naar Irak; 
twee Kings volgen nog vóór het einde van het jaar, de vijfde 
zuiger wordt begin 1970 verscheept. 

aan de winkel 

Algemeen plan LH.C. Giant voor Irak. 
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O P D R A C H T V O O R R O T S B O O R E I L A N D 
dij het „of fshore" expioratiewerk van de olie-industrie nemen 
hefeiianden een belangrijke plaats in. 
Van de ervaring, die de produktgroep Offshore bij de bouw van 
deze eilanden heeft verkregen, wordt nuttig gebruik gemaakt bij 
het ontwerpen en bouwen van hefeiianden voor civiele constructie
werken. 

Reeds in 1962 bouwde l.H.C. Holland de twee kraaneilanden 
Lepelaar en Kraanvogel, die bij de verlenging van de pieren van 
IJmuiden een belangrijke rol hebben gespeeld. Voor het leggen 
van tunnelsecties in de Argentijnse Parana rivier heeft l.H.C. Ho -
and in 1966 een vierpotig hefeiland gebouwd. In 1968 werd nog 

een hefeiland afgeleverd, dat momenteel bezig is een rioolleiding 
aan te leggen, eveneens in Argentinië. 
Nu heeft een Italiaans aannemingsbedrijf uit Rome een hefeiland 
met 4 poten besteld. Dit eiland zal gebruikt worden voor het boren 
in rotsbodem. 
Het eiland, waarvan de afmetingen 3 0 x 2 1 meter zuilen worden, 
heeft een catamaranconstructie en wordt uitgerust met het ge
patenteerde Gusto hydraulische vijzelsysteem. Op het platform 
zijn drie wagens geplaatst, waarop een Atlas Copco rotsboor-

PRODUKTGROEP sOFFSHO^E 

uitrusting is gemonteerd. Het eiland kan drie boringen tegelijkertijd 
verrichten en voordat het verplaatst wordt heeft het ca. 150 bo
ringen voltooid. In elk gat wordt een springlading aangebracht. 
Zodra het eiland op zijn volgende locatie is, worden de spring-
adingen tot ontploffing gebracht, waarna een baggermolen de 

brokken opbaggert. Het eiland wordt geschikt gemaakt voor 
boringen tot op 32 m waterdiepte. 
Een Italiaanse werf zal volgens de tekeningen van l.H.C. Holland 
het pontongedeelte bouwen. De produktgroep Offshore te 
Schiedam bouwt het vijzelsysteem, de poten, de wagens en de 
lieren. 
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PfRÖDUKTGROEP MIJNBOUW & TRANSPÓRT 
• f S' ' * . . . . 

l.H.C. MARINE MINING DIVISION 
DRAAIT O P V O L L E T O E R E N 

De mensen van M.M.D., een afdeling van de Produktgroep Mijn
bouw en Transport in Amsterdam, weten nauwelijks hoe zij het 
vele werk, dat in de laatste weken is toegestroomd, moeten klaren. 
Tot voor kort waren de zichtbare resultaten van de vele studies, 
rapporten, tekeningen, enz. enz., van deze afdeling slechts dikke 
en gedegen boekwerken en bestekken. Kort achter elkaar zijn nu 
echter een flink aantal opdrachten geboekt. 

Ontwerp en engineering voor grote tinzulger ( 0 0 2.0153) 

De Thailandse dochter van een grote Amerikaanse mijnbouw-
maatschappij liet M.M.D. het ontwerp maken voor een buitenge
woon grote diesel-elektrische tincutterzuiger. Wij hebben de bouw
opdracht niet ontvangen omdat o.a. de transportkosten onze prijs 
ongunstig beinvloeden. Daarom wordt de zuiger dichterbij zijn 
werkterrein, op een Japanse werf, gebouwd. Wij blijven echter ver
antwoordeli jk voor een goede constructie en de juiste werking. 
Daarom zullen wij toezicht houden bij de bouw op die Japanse 
werf. 
Zo'n opdracht heet ,,engineering". 
De tinzuiger wordt 90 m (tussen l.l.) lang en 22 m breed. De 
baggerdiepte bedraagt 25 m. Er komt een uitgebreide accommo
datie aan boord en er worden speciale voorzieningen getroffen 
om het mogelijk te maken dat de zuiger kan doorwerken in deining 
tot 2,5 m. Voor het schoonspoelen van het opgezogen mengsel 
— waarin zich de tin bevindt •— wordt een wasinstaliatie ge-
installeerd met speciale trilzeven. De ertsscheidings-apparatuur 
omvat o.a. 4 l.H.C. Cleaveland jigs met een diameter van 25 voet 
en 8 viercellige en 4 tweecellige rechthoekige jigs. De zuiger moet 
in 1971 gaan werken bij Phuket-eiland voor de Westkust van 
Thailand. 

Veel onderdelen en automaten (CO 1.5804) 

De zuiger voor Thailand wordt een sterk geautomatiseerd t inwin-
ningsapparaat, waarvoor wij alle typische baggeronderdelen zu -
en leveren, maar ook de jigs en de instrumenten voor de auto

maten. De baggeronderdelen en -instrumenten vervaardigt Smit 
Kinderdijk, de rest betekent werk voor Verschure. 

Speciaal transportschip voor Thailand (CO 2.2067) 

De tinzuiger zal gaan werken op een afstand van ruim 100 km 
van de smelterij. Voor het transport van mensen en materialen za 
dicht in de buurt een speciaal schip worden gebouwd. 
Afmetingen 3 0 x 6 , 5 m. M.M.D. heeft dit schip ontworpen en zal 
toezicht gaan uitvoeren bij de bouw. 

Kleinere cutterzuiger met wasinstaliatie (CO 1.5803) 
Dank zij het werk van M.M.D. ontving l.H.C. Holland eveneens 
uit Thailand de opdracht voor de bouw van een kleinere tinzuiger 
met wasinstaliatie. Het ontwerp van deze zuiger lijkt iets op dat 
van de standaard zuigers l.H.C. Beaver en l.H.C. Giant. 
De hoofdafmetingen zijn 18x8 ,80x2 ,85 m. De baggerdiepte be
draagt 16,75 m. De pomp wordt direct door de dieselmotor aan
gedreven. De wasinstaliatie bestaat o.a. uit vier l.H.C. Cleaveland 
jigs met een diameter van 8 voet, twee van hetzelfde type van 
5 voet en twee van 2,5 voet. Voor de bouw van het ponton en 
voor de assemblage van de door ons te bouwen onderdelen, 
zal l.H.C. Holland een plaatselijk werf inschakelen. 

Groot aantal jigs 
Het belangrijkste onderdeel van een ertsscheidingswerktuig is de 

werk aan de winkel 

j ig. Een zuiger of baggermolen, die in een mijngebied werkt, 
brengt een mengsel van water, modder, zand en waardevolle mine
ralen naar boven. 
Nu is het de kunst om zo snel, zuiver en goedkoop als mogelijk 
is dit erts van de andere stoffen te scheiden. Daarvoor wordt een 
jig gebruikt. Een jig brengt het mengsel in een onregelmatige 
beweging, waardoor het erts zich scheidt van de rest van het 
mengsel, omdat het soortelijk gewicht ervan het hoogst is. 
Er zijn verschillende typen jigs. l.H.C. Holland maakte reeds lang 
rechthoekige jigs. 
De M.M.D. heeft, in nauwe samenwerking met ons laboratorium, 
een geheel nieuw type j ig ontwikkeld, de ronde l.H.C.-Cleaveland 
jig-
n de afgelopen maanden zijn in totaal 37 jigs besteld, waarvan 

21 tweecellige rechthoekige units, opgebouwd uit 8 viercellige 
en 5 tweeceliige jigs. De andere 16 zijn ronde jigs, 4 stuks 
met een diameter van 25 voet, 8 stuks van 8 voet, 2 stuks van 
5 voet en 2 stuks van 2V2 voet. De landen van bestemming zijn 
Guyana (Z. Amerika), Malakka, Thailand en Australië. 
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* Foto 1 Het voorschip van de „Vlaanderen XM" wordt naar voren getrokken. 
Foto 2 Het „gat" van 6,60 m! 
Foto 3 De eerste secties zitten er al tussen. 

1 

G R O T E ACTIV ITEIT BIJ V E R S C H U R E 
2 3 

Onze Amsterdamse collega's hebben het maar wat druk. Op de 
werf van Verschure gonst het van grote activiteit. Wij hebben er 
eens voor u rondgekeken. 

„Yoianda" volwassen geworden 

Aan de kade ligt de verlengde sleepzuiger Yoianda. Het laadruim 
• 

werd met drie klepvakken vergroot tot 4100 m ,̂ wat ook een 
grote hoeveelheid werk betekende. In de loop van oktober is de 
volwassen geworden Yoianda klaar voor een nieuwe proefvaart. 
U leest er meer over in een volgend nummer. 

„Vlaanderen XH" in tweeën 

n het dok bevond zich de in 1959 gebouwde sleepzuiger Vlaan
deren XIL Na de Yoianda werd ook dit schip in twee stukken 

gesneden. Het voorschip werd vervolgens naar voren getrokken 
tot er een opening was van 6,60 meter. Zóveel langer — d.w.z. 
twee klepvakken meer — wordt de sleepzuiger. Ook deze ver
enging betekent een grote hoeveelheid aanvullende werkzaam

heden. Een in vele opzichten gemoderniseerde Vlaanderen XII 
zal straks weer zee kiezen. 

Twee „Omnibarges" voor Italië 

Eveneens aan de wal liggen twee, zonder veel ophef, te water 
gelaten Omnibarges, de „PR450 - M/zar" en de „PR450 - Vega". 
Beide bakken hebben een laadruiminhoud van 450 m .̂ Ze zijn 
bestemd voor een klant in Italië. Het verschepen van de Omni
barges geschiedt over enige weken, met een cutterladder (De 
Klop maakt'm), pijpen, etc. 
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GROTE ACTIVITEIT BIJ V E R S C H U R E 

Hellingbouw „Stanbuck" begonnen 

Lang leeg bleven de hellingen niet, toen de Omnibarges te water 
waren gelaten. Zonder ceremonieel werd de kiel gelegd voor de 
0 0 777, de emmermolen van het type Stanbuck", die wij voor een 
Italiaanse klant bouwen. Het wordt er een met een ponton van 
46,50x9,50 meter en verzwaarde 500 liter emmers om te kunnen 
werken in rotsgrond. 

Feestelijke kiellegging sleepzuiger Uruguay 
Het leggen van de kiel was vroeger een gebeurtenis, waarbij 
bijna evenveel tamtam werd gemaakt als bij een tewaterlating. 
Nu plaatst men doorgaans een kielsectie, zonder dat er aandacht 
aan wordt besteed. Maar u weet het: uitzonderingen bevestigen 
de regel. Zo op dinsdag 23 september j l . Toen werd op de werf 
de vlag van Uruguay gehesen, 's Middags werd, in tegenwoordig
heid van o.m. één der directeuren van de ,,Administración Nacional 
de Puertos" in Montevideo, de heer Walter Martinez Gastro en 
echtgenote, de kiel gelegd voor de sleepzuiger voor Uruguay. Dit 
schip, een ,,l.H.C. Stantrail" standaardzuiger met een laadruim-
inhoud van 2500 m^ zal volgend jaar meehelpen de toegang tot de 
haven van Montevideo uit te diepen en te verbeteren. 

De kiel — een stuk kippekooi — hing in een van de kranen, tot 
Mevrouw Martinez Gastro het sein gaf. Langzaam zakte dit eerste 
stuk schip op de helling. Toen de stroppen slap vielen klonk 
applaus over de werf. De aanbouw op de helling van deze sleep
zuiger kon beginnen! 

1 

VAN RS 
Hét belangrijkste ,.bever- en reuzennieuws", de opdracht uit Irak, 
kreeg natuurlijk de ereplaats voor dit soort berichten op peg. 138. 
intussen gingen ze bij De Klop gewoon door met het afleveren, 
beproeven en bouwen van standaardzuigers. Een greep uit de 
activiteiten van de afgelopen weken in woord en beeld op deze 
bladzijden. 

Naar Lauenburg 

Eind augustus reden een aantal fikse opleggers het werfterrein 
van De Klop op. Ze kwamen de Beaver King ,,HH 80 - Donau" 
ophalen. Deze zuiger gekocht door een klant in Duisburg, werd 
naar een plaats gebracht tussen Lauenburg en Lüneburg, vlak bij 
het IJzeren Gordijn en niet eens zo heel ver weg van de plek, 
waar een andere Bever, de Prinz Claus werkt. 

De ,,HH 80 - Donau" gaat helpen bij de aanleg van een nieuw 
kanaal. Voor dit karwei is de zuiger voorzien van een verkorte 
adder om goed te kunnen baggeren op geringe diepte: ongeveer 

4 meter. 

Bever onder nieuwe vlag 

Een bekend gezicht op de Lek bij Lekkerkerk is het proefdraaien 
van bevers en reuzen. Met voor het eerst de nieuwe Beaver-vlag 
in top draaide de Super King Gooimeer — d.w.z. een King met een 
Caterpil larmotor •—• de voorgeschreven uurtjes. 
In orde bevonden werd de zuiger enkele dagen later naar een 
werk in het oosten van ons land gesleept. 
Weer verliet een Bever het nest! 

Foto 1 
Foto 2 
Foto 3 
Foto 4 
Foto 5 
Foto 6 
Foto 7 

Nog een paar centimeter 
Wees gerust, de lantaarnpaal staat er nog 
De tewaterlating bij Lauenburg. 
Een mooie Bever met een nieuwe vlag. 
Op rollen te water. 
Een stevige Master voor slecht weer. 
Nieuw NS materieel? Nee, de cabine van de Balaton op 

een goederen wagen 

1 
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Op rubber rollen 

Bij het te water zetten van zuigers, die op de kant in elkaar 
zijn gezet, wordt meer en meer gebruik gemaakt van met lucht 
gevulde rolkussens. Zo ook geschiedde het met de Super King, 
die bij Valburg (bij Arnhem) in een put werd getrokken. In de 
uitvoering als profielzuiger zal deze King zand winnen voor het 
opspuiten van een nieuw weglichaam. Aan dezelfde klant werd 
voor hetzelfde werk ook een King-booster geleverd. 

Een stevige Bever! 

Een stevige telg uit het Bevergeslacht is de Master Balaton, die 
gaat werken in het gelijknamige meer in Hongarije. Met hogere 
zijpontons en een daartussen hoger geplaatste hoofdponton is 
het een zuiger geworden, die tegen een stootje kan. De voorruit 
van de bedieningscabine heeft stalen stormluiken. Een en ander 
is nodig, want op het geweldige Balatonmeer (78 km lang en 
6 tot 10 km breed!) kunnen korte, doch hevige onweersbuien het 
water In heftige beroering brengen. In zo'n geval worden langs 
het meer vuurpijlen afgestoken om vooral iedereen óp het water 
te waarschuwen. De Bever moet kunnen maken dat ie weg komt 
en daarom is de zuiger voorzien van een eigen voortstuwingsin
stallatie. Het door de baggerpomp opgezogen water wordt daarbij 
door een draaibare jetpijp, achteraan het hoofdponton, weggeperst. 
Nadat baggeren en zelf varen op de Lek waren beproefd, nam de 
Balaton, de trein naar Hongarije. 
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J E U G D E X C U R S I E D A G E N D.M.N 

De jeugdexcursiedagen van De Machinefabriek Noordwykerhout 
N.V. stonden dit jaar in het teken van de warmte. Nu de nachten 
alweer koud zijn en we na de zomer het eerste najaarsstormpje 
achter de rug hebben, kun je je het nauwelijks voorsteiien, maar 
een feit is, dat er tijdens de afgelopen zomer en dus ook tijdens 
de jeugdexcursiedagen meer over van je voorhoofd druipend 
lichaamsvocht en over frisdrank (en bier natuurlijk) gedacht en 
gesproken werd dan ooit. Geen wonder, dat een belangrijke plaats 
van het programma werd ingenomen door sport en spel en dat 
dan vooral bij de waterkant en in het water. 
De reis voerde de eerste dag naar Noordwijk, waar wij een be
zoek brachten aan de Estec (European Space Technology Centre 
= het Europese ruimtevaartcentrum). Dit was erg interessant, 
temeer, daar de lancering van de Apollo 11 kort hierna zou volgen 
en wij bij de Estec enigszins een idee konden krijgen over de 
ruimtevaart. 
Het bekende jeugdhotel ,,Die Hooghe Hoenderbergh" in Groes-
beek was die dag het einddoel en bovendien werd dit onze 
pleisterplaats voor de volgende nachten en werden ook van 
hieruit de andere excursies ondernomen, waaronder een bezoek 
aan Motorenfabriek Thomassen in De Steeg en Heineken's Bier
brouwerijen in Den Bosch. En dan was er evenals vorig jaar de 
„dropping" van de leerlingen, waarbij ze, nadat ze ,,uitgeworpen" 
waren, langs een bepaalde weg het uitgangspunt moesten bereiken 
(,,Hoe warm het was, en hoe ver !" ) 
De dagen werden besloten met het traditionele diner in Noord-
wljkerhout. Zoals gewoonlijk vormde het laatste een prima af
sluiting van een paar zorgeloze, warme, maar ook leerzame dagen. 
Hartelijk dank, mede namens de jongens, aan de directie. 

;'';."-¥r'>>;''''."'-";vX''.'. 

50 JAAR BIJ 
SMIT KINDERDIJK 

Op maandag 15 september . 
wapperde de jubileumvlag met 
het cijfer 50 aan onze vlag-
gemast. 
Onze heer S. M. Busé, ver
gezeld van vrouw en kinderen, 
is in de vergaderkamer toege
sproken door onze directeur, 
de heer A. J. Bouman. 
De heer Busé trad vijftig jaar 
geleden als leerling ijzerwer-
<er in dienst. Hij ontwikkelde 
zich tot Afschrijver-IJzerwer-
ker in de Scheepsbouwloods. 
In 1956 hadden we een ver-
bandmeester nodig. Het lag 
voor de hand, dat de heer 
Busé hiervoor werd aange
zocht en benoemd; E.H.B.0. 
had en heeft, naast vele an
dere dingen, de liefde van 
zijn hart. Zo kwam de heer 
Busé aan het hoofdmagazijn, 

S. B. Busé 

^•-»: • • 

waar hij ook andere taken uit
voerde. De heer Bouman 
dankte de jubilaris voor de 
accuratesse, waarmee hij 
steeds zijn werkzaamheden 
heeft uitgevoerd. We zijn 
dankbaar, deze dag met de 
jubilaris te mogen vieren; er 
zijn tijden geweest, dat hij 
ernstig ziek was. 

Nadat de heer Bouman het 
gouden firmaspeldje met br i l 
jant op de revers van de j u 
bilaris had gespeld, ontving 
de heer Busé een enveloppe 
met inhoud en het vererend 
getuigschrift van de Maat
schappij voor Nijverheid en 
Hande . 
n de namiddag hebben de 

collega's en de leden van de 
bedrijfs-E.H.B.0. de jubilaris 
gehuldigd, in bijzijn van zijn 
vrouw, kinderen en kleinkinde
ren. De heer C. J. Timmer
mans overhandigde namens 
het magazijnpersoneel een 
driedelige hengel en een das
speld. Daarna sprak de heer 
J. Tijsen enige waarderende 
woorden voor de bedrijfs-
E.H.B.0. en bood daarbij een 
grammofoonpiatenkoffer aan 
met een langspeelplaat. De 
heer A. de Jong sprak voorts 
over de activiteiten van de j u 
bilaris ais lid van de Gommis-
sie van Sociale Bijstand van 
de gemeente Nieuw-Lekker-
and; deze commissie zorgde 

voor een fraai bloemstuk. 
Ook werden nog enige plan
ten en boeketten bezorgd. 

De heer Busé toonde zich 
dankbaar deze dag te mogen 
beleven. Tevens getuigde hij 
van de vriendschap, die hij 
steeds mocht ondervinden, 
waarvan ook de heer J. Lod
der sprak tijdens het onge
dwongen en prettige samen
zijn, na de speeches. 

De heer Busé mag met zijn 
vrouw en kinderen terugzien 
op een fijne dag, die, naar wij 
hopen, nog lang in zijn her
innering zal blijven. 
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40 JAAR BIJ 
VERSCHURE 

Op dinsdag 9 september 1969 
werd de heer H. A. Soomer, 
administratief medewerker 
van de afdeling Personeelsza-
<en, door de directie gehu -
digd met zijn 40-jarig ambts
jubileum. 
De heer Hartman, vertegen
woordiger van de burgemees
ter van Amsterdam, spelde de 
ubilaris namens de Koningin 

de zilveren medaille behoren
de bij de Orde van Oranje 
\lassau op de borst en dankte 
hem voor de 40 jaar trouwe 
plichtsbetrachting. 
Ook de redactie van ons per
soneelsorgaan is de heer 
Soomer dank verschuldigd, 
want hij levert haar nu al ja 
ren lang maandelijks de ge
gevens voor de Verschure-
^ersonalia. 
Wij wensen de heer Soomer 
nog vele goede en gezonde 
jaren. 

25 JAAR BIJ 
SMIT KINDERDIJK 

Op maandag 8 september j . 
herdacht onze schakelbord
monteur, de heer C. Slinger
land, het feit dat hij 25 jaar 
geleden bij ons kwam. 
's Morgens om 11 uur is hij 
met zijn vrouw en 3 kinderen 
in de vergaderkamer van het 
Volksgebouw door onze d i 
recteur, de heer A. J. Bouman 
toegesproken. 
De heer Slingerland is nu ook 
drager van ons gouden firma
speldje. 
Als blijk van waardering ont
ving hij voorts een gouden 
polshorloge en een enveloppe 
met inhoud en het vererenc 
getuigschrift van de Maat
schappij voor Nijverheid en 
Hande . 
Bij de huldiging waren tegen
woordig de Heren A. de Snoo, 
4. van Zoest en J. Bakker. 
Het is voor de heer Slinqer-
and een leuke dag geworden. 

Wij hopen dat hij nog lang en 
met genoegen op deze jubi -
eumdag zal terugzien. 

25 JAAR BIJ 
V E R S C H U R E 

De heer A. Smink, 41 jaar, 2e 
assistent bij de afdeling repa
ratie Oranje Werf, werd op 
dinsdag 2 september 1969 ge
huldigd voor 25 jaar trouwe 
dienst aan de firma Verschure. 
De jubilaris startte zijn loop-
jaan als leerlingbankwerker 
en werd op 31-jarige leeftijd 
tot baas bevorderd. Enige ja 
ren later volgde de aanste -
ing In zijn huidige functie. 

Bij de klanten, zowel als in de 
eigen Verschurekring is de 
heer Smink een geziene f i 
guur, die om zijn vakbekwaam
heid, persoonlijke inzet en po
sitieve houding, vertrouwen 
en sympathie afdwingt. 
Als blijk van waardering ont
ving de jubilaris een in voor
beeldige samenwerking tus
sen directie, chefs, collega's 
en medewerkers bijeen ge
brachte foto-uitrusting, die het 
gehele gamma van toestel tot 
projectiescherm bestreek. Me
vrouw Smink deelde in de 
vreugde en kreeg een prach
tig boeket bloemen aange
boden, dat zijn weg op het 
projectie-scherm wel zal v in 
den. 

Wij wensen de familie Smink 
nog vele goede en gezonde 
jaren. 

25 JAAR BIJ 
VERSCHURE 

Op woensdag, 10 september 
1969 is de heer R. Koel van de 
afdeling inkoop door directie, 
chefs en collega's gehuldigd 
met zijn 25-jarig jubileum. 
Sedert zijn indiensttreding in 
september 1944 heeft deze 
jubilaris in zijn persoonlijke 
even, zowel als in het bedrijf 

enkele woelige jaren meege
maakt. Hij is daarbij uiterlijk 
steeds dezelfde stoïcijn ge
bleven, die zijn omgeving meer 
dan eens verrast door de ver
fijnde droge humor, waarvan 
hij zich bedient. 
Voor het doen van persoon-
ijke inkopen is de heer Koe 

adviseur in algemene dienst 
van het gehele personee . 
De dosis technische vaardig
heid van hoofd en hand, waar
over de jubilaris beschikt, 
wordt ook in de vrije tijd be
nut, want dan wordt er dr i j 
vend materieel gebouwd, 
waaraan het hele gezin Koe 
onder het wakend oog van 
Caesar vreugde beleeft. 
Als symbool van het huidig 
streven naar harmonisatie ont
ving de jubilaris van de colle
ga's een scheepstoeter om 
zich nog vele jaren te kunnen 
aten horen. 

Het is hem van harte gegund. 

H. A. Soomer C. Sl ingerland A. Smink R. Koe 
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BUSTOCHT VERSCHURE 
G E P E N S I O N E E R D E N 

Van het duo „Sni jvel" , ieden van de ondernemingsraad van 
Verschure, die op donderdag, 18 september 1969, de bustocht 
voor de Verschure-gepensioneerden meemaakten, ontvingen wij 
het volgende verslag: 

,,Begunstigd door prachtig weer en nagewuifd door een gepensio
neerde Canadees, die kennelijk verdwaald was, vertrok onze 
groep om ongeveer half elf van het Museumplein. Dit keer voor 
een tocht door Noord Holland. Deze voerde langs de kust en bij 
Petten naar het Noord-Oosten. 
Omstreeks half één was er een gezellige lunch in het plaatsje 
Middenmeer. 
Vandaar ging het langs de oude Zuiderzeedijk naar Enkhuizen, 
waar de thee klaar stond. Het mooie Zuiderzee-Museum trok 
veel belangstelling. 
De laatste pleisterplaats was Volendam, waar in Hotel Spaanders 
op z'n Volendams een borrel geserveerd werd en onze directeur 
de heer Bax, die vergezeld was van zijn echtgenote, een hartelijk 
woord van welkom sprak. 
Het diner ging er vlot in, waarna de heer De Munnik, voorzitter 
van de club der gepensioneerden, woorden van dank richtte tot 
de directie van Verschure en Mej. Dankelman voor de perfecte 
organisatie. 
Namens de gepensioneerden spreken wij de hoop uit, dat met dit 
mooie en zo gewaardeerde werk doorgegaan wordt. 
Wij zouden voorts willen wijzen op de geest van saamhorigheid 
en de ambitie, die bij onze gepensioneerden nog in zo ruime mate 
aanwezig is." 

SMIT KINDERDIJK 
J E U G D H E N G E L W E D S T R I J D 
Zaterdag 30 augustus werd er een jeugdhengelwedstrijd voor onze 
<inderen gehouden in de boezem van de overwaard. Er waren 
61 deelnemers, verdeeld in twee groepen, n.l. a) van 7 t /m 10 jaar 
en b) van 11 t /m 14 jaar. 

De eerste prijs van groep a) won Wim Breyer en de eerste prijs 
van groep b) won Hans Stout Wz. Ze behaalden een zelfde aanta 
punten. U ziet maar weer ,,zo vaders, zo zoons". 

Over het geheel genomen werd er niet veel gevangen. Toen de 
moeilijkheden aan de waterkant opgelost waren, kwam voor vele 
hinderen de moeilijkheid in de zaal een prijsje uit te kiezen; ge-
ukkig gingen alle kinderen met een prijsje en een ijsje naar huis. 

Dit concours is zeker voor herhaling vatbaar. 

Eén ding was jammer; ondanks het verzoek van het bestuur om 
toch alleen de kinderen te laten vissen, meenden sommige ouders 
hieraan geen gehoor te moeten geven. Dat was niet sportief, en 
is o.i. liever niet voor herhaling vatbaar. 

Wim van Pelt 

Controleur 

b. z. b. 

Mensen 't was een fijne drukte 
In de kantine van ,,De Klop", 
Al die ouwe stoere knokkers 
Doken weer eens even op. 
Zij kwamen blijkbaar even kijken 
Hoe de zaken hier zo staan, 
Of — (ja je kan het nooit weten) 
Soms ook aan 't ver(m)olmen gaan. 

De directeur ging met de oudjes" 
heel het werfterrein eens rond, 
eenparig was men toen van mening 
Hier is het zaakje kerngezond. 
Bij een lekker bakkie koffie 
En een heerlijke sigaar, 
zwetsend, pratend over vroeger 
n de kantine bij e kaar. 

Na wat vriendelijke woorden 
Van dank en van erkentelijkheid, 
aan al de gepensioneerden 
voor hun lange zware arbeidstijc. 
Het tweede deel van het programma 
de huldiging van B.Z.B. 
E.H.B.O.-ers brandweermannen 
de V.R.O.S. en ook B.B. 

Onze actieve burgemeester 
,,De belientrekker in Den Haag". 
(Schreven plaatselijke bladen) 
Maar zo noem ik hem toch graag 
Want als er iets is te verdelen 
pikt ie heus z'n graantje wel, 
dus geachte burgemeester 
trek daar maar aan die Haagse be 

Aan dertig trouwe B.Z.B.ers 
Werd de medaille uitgereikt, 
De burgemeester sprak ook woorden 
van trouw en van erkentelijkheid 
namens ons koninginne 
bracht hij dank aan B.Z.B. 
Met de allerbeste wensen. 
Voor ,,De Klop" en l.H.C. 

De heer Van Dongen sprak een dank 
namens de vrijwill igers woord 
voor de hoge onderscheiding 
die prijkte op de jasrevers. 
Hij hoopte als de oud gedienden. 
eens met pensioen zullen gaan, 
dat velen van de jonge garde 
voor hem in de plaats gaan staan. 

Daarna zei de directeur nog 
(dat stond die oud-gedienden aan), 
Om dan samen in de zomer 
Met een boot op stap te gaan. 
Stemmen was hier overbodig 
Want men riep al luid in koor, 
afgesproken, wij onthouden 
want daar zijn wij allen voor. 

Zie Ik al die A.O.W.ers 
Speciaal die van ,,De Klop" 
Stoer en stevig, met sigaartje 
en dikke bruingebrande kop 
straks is ook mijn tijd gekomen 
'k zag het eerst wel angstig aan, 
Maar als ik jullie zo weer meemaak 
Zai 't waarachtig nog wel gaan. 
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PERSONAL 
G U S T O 
In dienst 

1-9-'69 
1-9-'69 
1-9-'69 
3-9-'69 
8-9-'69 

15-9-'69 
15-9-'69 
17- 9-'69 
18- 9-'69 
22-9-'69 
22-9-'69 
22-9-'69 
22-9-'69 
22-9-'69 
24-9-'69 
29-9-'69 
29-9-'69 
29-9-'69 

Regen Leiva 
J. A. Muis -

J. de Zwart - postloper 
M. Maris - 1 : 10 tekenaar 
C. P. Ham - ass. controleur MB 
X. Gakmak Mehmet - lasser SB 
F. Gözmen - draaier MB 
B. Wierdsma - i jzersorteerder SB 

- hülp-i jzerwerker SB 
corveeër MB 

Mendez Fernandez - hulp-i jzerwerker SB 
J. P. Plugge - praktikant TK Kr. & Staalb 
J. Heenmans - lasser montage 
Anta Real - kraandrijver SB 
Martinez Geballos - lasser SB 
E. Salameh - hulp-koperslager 
Gal ici Abculbaki - wagenwasser 
G. de Vries - praktikant sb 
-. P. Beljaars - transporteur sb 
C. H. Tettero - koperslager 

Pensioen: 

12-9-'69 P. Klepke - corveeër 

Gehuwd: 
22-8-'69 A l i Aydin Cevirgen met Süheyla Tokgöz 
17-9-'69 J . v .d . Werf met W. van Garven 

DE KLOP 
In dienst getreden: 

P. de Jager - transporteur 
A. J . Berends - kantoorbediende 
A- A. Ebens - verkoper 
O. 0 . van Aalst - constructiewerker 
G. V. Ewijk - constructiewerker 
J. V . Hensbergen - electr. lasser 
G. Meyer - kantoorbediende 

1-9-'69 
1-9-'69 
1-9-'69 

10-9-'69 
10-9-'69 
22-9-'69 
22-9-'69 

Gepensioneerd: 
26-9-'69 A. Schipper - knipper / transporteur 
26-9-'69 W. V .d . Herik - e lektr ic ien 

Geboren: 
10-9-'69 Monique, dochter van 

M. C. Meijer M. 

Overleden: 
18-9-'69 J. v. 

W. J. H. Vennink en 

Bommel - sjouwer 

D.M.N. 
In dienst getreden: 
28-7-'69 M. J. Mooyekind Leerl ing metaalbewerker 

4-8-'69 

18-8-'69 

18-8-'69 
18-8-'69 
8-9-'69 

25-8-'69 

8-9-'69 

A. J. L. v .d . Reep - Leerling metaalbewer
ker 
A. C. P. v .d . Bosch - Leerling metaalbewer
ker 
H. B. Vogelzang - Leerling metaalbewerker 
J . L. van Dijk - Leerling metaalbewerker 
J. Q. Koster - Leerling metaalbewerker 
J . A. A. van Gij lswijk - Leerling metaalbewer
ker 
Mej . Th. C. M. Tetteroo - Assistente Be
drijfsbureau 

SMIT-BOLNES 
5-9-'69 C. A. J. Heijboer en H. van Aimenkerk 

Terug uit militaire dienst: 
22-9-'69 J. H. Kloet, bankwerker DM 

In dienst getreden: 
1-9-'69 H. A. M. Koper, adm. medewerker HA 

17-9-'69 A. B. Lagendijk, magazijnmeester MV 

Gepensioneerd: 
17-9-'69 T. A. van der Weele. magazijnbediende MV 

SMIT KINDERDIJK 
In dienst 
1-9-'69 
1-9-'69 
8-9-'69 
8-9-'69 

16-9-'69 
16-9-'69 
22- 9-'69 

23- 9-'69 
1-9-'69 

4-9-'69 
4-9-'69 
8-9-'69 
8-9-'69 

• 

M. Rodriguez Garcia - lasser 
W. Melgers 
J. Zwakhals 
J. Val Porto 
C. Verduijn 
H. Veninga 
A. N. Verhoeff 

eerschool zuid 
tractorchauffeur 
staalgritter 
leerschool noord 
buiten bankwerkerij 

vorkheftruckchauffeur ma
chinefabriek 
N. Houweling - koperslageri j 
ir. G. H. Doornink - scheepsbouwkundig 
ingenieur 
A. L. M. Peters - volontai r interne organisatie 
K. den Braven - volontair interne organisatie 
ir. W. Tuinman - werktuigbouwkundig ingenieur 
J. Manneken - administratie 

Naar militaire dienst: 
5-9-'69 A. A. den Boer 

12-9-'69 A. J. v.d. Rhee 

Met pensioen: 
19-9-'69 A. B. Verwaal 

Geboren: 
29-6-'69 Maria I . ; dochter van M. Fuente Romero en 

J . del Moral Ibahez 
Jan G.; zoon van J. C. v. Wi jk en A. v .d . Ham 9-9-'69 

14- 9-'69 

15- 9-'69 

Maria I . ; dochter van . Mor i l las V ig i l en M. 
I . Gonzales Lopez 
Jasper G.; zoon van W. Stout en A. den Ouden 

16-9-'69 

15-9-'69 

20-9-'69 

Fabiana F.; dochter van D. v. Dissel en C. W 
A. v.d. Spaa 
Gezella G.; dochter van G. Aantjes en G, 
Zoetekouw 
- lo r i s J.; zoon van N. W. Hardenbol en B, 
Bakker 

Gehuwd: 
19-9-'69 J. A. de Jong en P. M. C. Dekker 

V E R S C H U R E 
in dienst getreden: 
1-9-'69 C. Odori fero, carousseldraaier afd. Oranje-

werf 
1-9-'69 J. H. M. Müller, leraar afd. Opleidingen 
l-9-'69 B. W. v / d Kamp, assistente afd. Administrat ie 
1-9-'69 G. J. C. Vlasbloem, tekenaar afd. Tekenkamer 

Mach. Bouw 
1-9-'69 R. ten Brink, hoofdconstructeur afd. Teken

kamer Scheepsbouw 
1-9-'69 S. P. Kops, heftruckchauffeur afd. Scheeps

werf 
1-9-'69 H. Huisman, leerl ing plaatconstructiewerker 

afd. Leerschool 
1-9-'69 Th. Ysselsteyn, kraandrijver afd. Scheepsbouw 
8-9-'69 J. E. Breeman, leerl ing afd. Leerschool 
8-9-'69 K. Ol ipitz , el . lasser afd. Oranjewerf 

11- 9-'69 J. M. Z i j tse l , scheepsmetaalbewerker afd. 
Scheepswerf 

10-9-'69 A. Nieuwenhuizen ass. bedri j fsleider afd. 
Oranjewerf 

15-9-'69 M. Boumrani, polyesterwerker afd. Polyboat 
15-9-'69 G. Hi ldesheim, polyesterwerker afd. Polyboat 
15-9-'69 B. Utrera Morales, polyesterwerker afd. Poly

boat 
15-9-'69 W. Roos, timmerman afd. Polyboat 
22-9-'69 H. Mohamed ben Mohamed, polyesterwerker 

afd. Polyboat 
22-9-'69 H. N. Liberia, tekenaar-constructeur Teken

kamer Inbouw 
22-9-'69 W. A. Muller, leerl ing afd. Leerschool 
25-9-'69 B. B. L. Salamate, polyesterwerker afd. Poly

boat 
25-9-'69 L. B. K. A l i louch, polyesterwerker afd. Poly

boat 

25-9-'69 L. Belgarn, hel l ingwerker afd. Oranjewerf 

in militaire dienst: 
10-9-'69 A. Vlasbloem, bode afd. Scheepswerf 
12- 9-'69 J. A. de Wit , plaatconstructiewerker afd. 

Scheepswerf 
Terug uit militaire dienst: 
15-9-"69 R. Franken, tekenaar Afd . Tekenkamer 

Scheepsbouw 
Gehuwd: 

6-8-'69 R. 
18-8-'69 C. 

Ficarra en E. Siebel 
Perez Veiga en C. H Vigo y Pineiro 

Gepensioneerd: 
12-9-'69 C. Schipper, transporteur afd. Scheepswerf 

IN M E M O R I A M 

P. Ortelee 

H. van Brandwijk 

N. den Hartog 

Op woensdag, 3 september 1969, overleed plotseling de heer P. Ortelee, In 
leven zeer gewaardeerd medewerker van de reparatie-afdeling van Verschure's 
Scheepswerf. 
De heer Ortelee was niet alleen een goed collega, maar ook een prima vakman, 
wiens aktlvltelt en vlotte samenwerking wij node zuilen missen. 
Mogen de nabestaanden de kracht vinden dit grote verlies te dragen. 

H. Nage 

Op 4 augustus j . l . overleed na een langdurig ziek zijn de heer H. van Brandwijk 
op de leeftijd van 54 jaar. 
De teraardebestelling heeft plaats gevonden op 7 augustus j j . op de Alge
mene Begraafplaats te Krimpen aan de Lek. 
De heer Van Brandwijk kwam 32 jaar geleden bij ons. Hij was lasser In de 
afdeling A.V. . 
Sedert maart 1965 Is hij ziek geweest. Deze laatste 4 jaren zijn voor hem hee 
moeilijk geweest, omdat hij begreep, dat hij niet meer zou kunnen werken. 
Wij wensen mevrouw van Brandwijk en haar dochter alle sterkte toe, om dit 
verlies te kunnen dragen. J. Bakker 

Op 18 augustus j . l . overleed in het Itersonziekenhuls te Gouda In de leeftijd 
van ruim 62 jaar de heer N. den Hartog, Ijzerwerker bij Smit Kinderdijk. 
De teraardebestelling heeft plaats gevonden te Streefkerk op donderdag 
21 augustus. 
De heer den Hartog Is bijna 15 jaar bij ons geweest. 
Op 11 augustus ziek geworden, moest hij naar het ziekenhuis. Zeven dagen 
ater ontvingen wij het ontstellende bericht van zijn overlijden. 
Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw, die In zo korte tijd haar man moest 
afstaan. 
Wij wensen haar van harte sterkte toe, om dit verlies te kunnen dragen. 

J. Bakker 
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Om te beginnen ditmaal een ernstig woord. Omdat de R weer 
in de maand is en verkoudheid en griep dus op de loer liggen. 
„Van onze dokter" lazen wij in Gusto Berichten iets, wat voor ons 
allemaal van belang is: 
„Wanneer men zich niet lekker voelt of om pijn te stillen, gebruikt 
men nogal eens medicijnen die zonder recept bij drogist of apo
theek te krijgen zijn. Wanneer deze middeltjes bij uitzondering ge
bruikt worden is dit niet zo erg. Maar er zijn mensen die ze slikken 
of het snoepgoed is. 
De meeste van deze middelen bevatten acetosai, een stof die niet 
ongevaarlijk en soms zelf schadelijk kan zijn. Bij een bloeding is 
het van belang dat het bloed kan stollen. Dit gebeurt o.a. door de 
bloedplaatjes in ons bloed. Acetosai nu tast deze bloedplaatjes 
aan en verstoort hun werking. Zó zelfs, dat drie tabletten de 
bloedingstijd al verlengen. 
Dikwijls gebruikt men nu deze middelen juist als er al een bloeding 
is, b.v. na het trekken van tanden of kiezen. Ofwel bij kiespijn, 
vóór men naar de tandarts gaat. De pijn gaat dan wel weg, maar 
bloedingen kunnen worden verlengd of erger worden. Ook komt 
het wel voor dat er spontane bloedingen optreden, meestal onder
huids te zien aan een blauwe plek. Dit is nog niet zó erg, maar 
de bloedingen kunnen door het hele lichaam optreden In allerlei 
organen. En dat is veel erger. 
Beperk daarom het gebruik van aspirines e.d. tot de uiterste nood
zaak!" 

Dat de winter In aantocht is, bleek ook uit twee berichtjes in ,,Smit 
& Bolnes Nieuws". Ja, trouwe lezers van deze pagina, ook onze 
collega's in Zierikzee hebben hun eigen informatieblaadje. Het 
zal met belangstelling door Argus worden gelezen, da's zeker. 
Maar nu die twee berichtjes. In het ene staat: ,,Voetbal. Nu de 
kompetitie achter de rug is verzoekt de voetbal-commissie een 
ieder die een voetbaluitrusting heeft (ook de schoenen), deze zo 
spoedig mogelijk in te leveren." Het andere bericht sluit hier prach
tig op aan: Klaverjassen. Zaterdag 20 september a.s. begint de 
kompetitie weer, zelfde plaats en t i jd . " Gezellig, bij de kachel! 

Beter laat dan nooit, dachten wij na lezing van het volgende 
bericht in Gusto Berichten van 12 september j l . ,,ln januari j . 
slopen er foutjes in de afronding van de weeksalarissen. Zoals 
afgesproken zou dit na juli worden rechtgetrokken en zo treffen 
onze medewerkers uit de fabriek deze week onder code 28 een 
nabetaling van het verschil aan". 
Met recht een na-betaling! 

Over betalen gesproken: de overgang van betaling over een week 
naar betaling over vier weken, alsmede de overgang van ,,handje 
contantje" naar girale betaling is een onderwerp vol moeilijke 
kantjes. Door middel van extra edities werden onze collega
handarbeiders van een en ander op de hoogte gesteld. De uitleg 
ging gepaard met voorbeeldberekening, geïllustreerd met ta
bellen en hokjes. 
Een doorlopend kruiswoordpuzzel leek het soms wel ! Toch even 
de tanden erin zetten, vrienden. Alles went! 

Gusto Berichten weet onze Schiedamse collega's gewoon te 
chanteren via het eigen berichtenblad: „ U heeft beslist een in
complete telefoonklapper, indien U één week vergeet de Gusto 
Berichten te lezen en de daarin aangekondigde wijzigingen aan 
te brengen". 
O zo! 

Wie overigens de Gusto Berichten niet nauwkeurig volgt blijft 
ook niet op de hoogte van het ,,Grote Verhuis Spel", dat bij 
Gusto al maanden met groot succes wordt opgevoerd. Nu lazen 
wi j weer onder de vaste kop Verhuizing" het volgende: ,,U heeft 
het goed gelezen!.. . Personeelszaken gaat inderdaad verhuizen. 
Weet U nog waar zij vandaan gekomen zijn?" 
Dat is de ham-vraag voor hen, die het ,,GVS" goed gevolgd 
hebben Gelukkig is Gusto Berichten dan zo vriendelijk om 
voor nieuwelingen en niet-goed-opletters uit de doeken te doen, 
dat deze afdeling nu zit waar men vroeger zat 

Een aardig nieuwtje vonden wij in Verschure's Informatiebrief, 
waarin verteld werd over de nieuwe leraar bij de afdeling Op-
eidingen, de heer J. Mülier. ,,Onze leraar begon zijn maatschappe-
ijke loopbaan bij Verschure, als leerling-bankwerker". 

Gewoon een kwestie van terug van weggeweest". 

Ja, de ti jd gaat snel. Zo leerden wij uit het ,,Smit & Bolnes 
Nieuws": ,,Met de overname van motor 7154, bestemd voor 
Smith's Doek Company Ltd. in Middlesborough, is opnieuw een 
aantal van 10.000 pk onze proefstand gepasseerd." 
De Zeeuwse Paarde-krachten zijn in trek! 

Aan de Kinderdijk kan men gerust zijn. De rode haan krijgt niet 
de kans lang te kraaien. ,,ln de op zaterdag 30 augustus te hjieuw 
Lekkerland gehouden brandweerwedstrijd, waar 14 ploegen In het 
strijdperk traden, behaalde de ploeg van Smit Kinderdijk 1, be
velvoerder dhr. M. Groen, de 4e plaats. In de voorwedstrijden, 
waarin 's morgens theoretisch 7 branden moesten worden bestre
den, die door het hele dorp verspreid uitbraken (toe maar!) be
haalde Smit Kinderdijk 2 onder bevel van de heer H. van Zoest de 
2e plaats. Dit leverde een fraaie beker op". 
Met de zo broodnodige aanvulling met vri jwil l igers kan Smit Kin
derdijk nog beter de brand meester zijn. 

Enkele maanden geleden vertelden wij in ons Zeskant iets over de 
serviceverlening — de ,,nazorg" — bij Smit & Bolnes. Nou, ze 
weten daar van aanpakken, zo bleek ons uit het S & B Nieuws: 
,,De motor werd grondig beetgepakt en ongeveer de helft van 
de cilinders zijn thans overhaald". 
Overigens gaat het met de nazorg voor het personeel ook best. 
Doordeel zelf maar: ,,De Magdaiena, waarover in het vorige ver
slag al iets werd vermeld, is weer in orde. En ook de zeeziekte 
van een van onze monteurs is weer vergeten". 
Mens en machine maken het goed! 
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