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EEN BEER VAN EEN 
,,Een beer van een sleepzuiger", zo karak

teriseerde iemand van Smit Kinderdijk de 

Vlaanderen XVIII na de zeer geslaagde 

technische proeftocht op de Noordzee. Het 

124 m lange en 23 m brede schip heeft een 

stompe ronde neus, waardoor het er bi j

zonder stevig uit z ie t ! 

Nieuw voor I.H.C. Is de opstell ing met de 

laadruimen in het voor- en het achterschip 

en de machine- en de pompkamer mid

scheeps daartussen. In de laadruimen kan 

de sleepzuiger in totaal 11.300 m^ mee

voeren. Een wereldrecord I 

Op 24 september — de derde proeftocht

dag —• richtte de Vlaanderen XVIII op een 

spiegelgladde zee de brede steven naar 

het zuiden. Al vrij gauw mochten van Rijks

waterstaat de zuigbuizen overboord. Gulzig 

slokte het schip zich vol. Na een uur kon 

met zuigen worden gestopt. Meer dan 

16.000 ton in de laadruimen. Aldus goed 
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Dat de ronde stompneus niet van invloed 

is op de snelheid van het geladen schip, 

bleek de volgende dag. Met veertien kno

pen ging ,,de beer" door het water. Een 

prestatie. 

De proeftocht werd onder meer meege

maakt door geslaagde leerlingen van de 

leerscholen bij Smit Kinderdijk. Enkele van 

hen hebben op ons verzoek hun indrukken 

op papier gezet, waarvan wij hier gedeel

ten laten volgen: 

Foto 3 Zeeziek ? Nee, ankerproeven 

Foto 4 Ze wilden maar niet bijten... 

SLEEPZUIGER 
gevuld werd een heel programma van 

proeven afgewerkt: sturen, draaien, stop

pen, manoeuvreren. 

Als finalenummer leegde men alleen het 

vóórste laadruim, zodat de sleepzuiger min 

of meer op z'n bibs door het water schoof. 

Ook deze krachttoer verliep feilloos. 

,,Voor ik wat ga zeggen over de proefvaart zou
den wij in de eerste plaats de directie fiartelijk 
dank willen zeggen voor de enorm leuke dag die 
ze ons gegeven heeft. Het was een belevenis om 
voor het eerst een zeereisje te maken. En het 
feit dat het een proefvaart was, heeft ervoor ge
zorgd dat we ons geen ogenblik verveeld heb
ben, omdat de meest interessante proeven uit
gevoerd werden. 

Maar na afloop waren we het allemaal eens dat 
de proef met geladen achterschip en met leeg 
voorschip toch het meest spectaculair was, om
dat het hele achterdek wel een meter onder 
water kwam, wat natuurlijk een hele sensatie 
was." 

„Om ongeveer half acht kwamen we bij de Park
haven aan, waar we via een wankele ladder aan 
boord van de ,,Vlaanderen XVIII" klommen. 
Het eerste wat we deden was de brug opklim
men om te kijken hoe hij er van binnen uitzag. 
Hierna gingen de meeste jongens een kijkje ne
men in het binnenste van het schip, zoals de 
machinekamer, pompkamer etc. 
In het Calandkanaal stelde de bemanning de 
dieptestandaanwijzer van de zuigbuizen af. 
Op volle zee werden de ruimen volgezogen. De 
jongens uit de verschillende leerscholen zaten 
allemaal bij de stortgoot te kijken naar wat er 
allemaal meegezogen werd, zoals krabben, kleine 
visjes, zeesterren en bot. 

Wat mij vooral ontzag inboezemde was het radar
toestel, waar ook wel het merendeel van de 
jongens in geïnteresseerd was. 
Na de twee proeven kwam dan de proef die de 
meeste jongens de mooiste proef van de hele 
dag vonden. De proef ging als volgt: het voor
schip zou leeggepompt worden, zodat het achter
schip diep weg zou zakken, zo diep dat het 
zeewater een meter boven het hoofddek stond. 
Nadat dit gebeurd was werd ook het achterschip 
leeggepompt en werd de terugreis aanvaard. 
Wij kunnen terugzien op een leerzame en ge
zellige dag waar wij veel van opgestoken 
hebben." 

Na een bezichtiging door de Nederlandse 

pers en een eenvoudige overdrachtscere

monie is de Vlaanderen XVIII — in vele 

opzichten een ,,grote" aanwinst voor S.A. 

Dragages Decloedt & Fils — naar z'n eerste 

job vertrokken bij Zeebrugge. 



De doopvrouwe, Mevrouw M. S. Rama-Badellino, 
kreeg bloemen van de bijna 6-jarige Anita van Elsas 

BAGGERMOLEN 'ARETUSA' G E D O O P T 
Een stevig briesje deed de rood-wit-groene en de rood-wit-blauwe 
vlaggen op de werf van Verschure vroli jk wapperen. 
Hoewel nog niet helemaal ,,af", was de emmermolen Aretusa 
vri jdagmiddag 4 september het middelpunt van een feesteli jke 
plechtigheid. 

De naam is onthuld, nu de fles 

laten zijn, had men — bij gebrek aan de emmerladder — een paar 
emmers aan draden in de hoofdbok gehangen. Indrukwekkende 
emmers met tanden, geschikt om te baggeren in gebroken rots
grond. Met verlengde ladder zullen de emmers de brokken rots 
tot op een diepte van maar liefst 33 meter kunnen opscheppen. 

Het cadeau voor blcemenmeisje Anita was een koekoeksklok waarmee ze heel ore 
in haar nopjes was 

In tegenwoordigheid van talloze Italiaanse gasten verrichtte Me
vrouw M. S. Rama-Badellino de doop van dit baggervaartuig, 
bestemd voor de C.C.G. (Compagnie Costruzione Generali s.r.l.) 
in Rome. Na eerst de naam Aretusa op het schip te hebben ont
huld, liet de doopvrouwe door het doorknippen van een draad de 
fles champagne tegen de scheepsromp uit elkaar spatten. 
Kapelaan Dr. J. R. Steinkamp zegende hierna de emmermolen. 
Onder de genodigden bevond zich de Italiaanse Minister van 
Koopvaardij , Zijne Excellentie S. Mannironi, die in zijn landstaal 
een korte toespraak hield. De plechtigheid buiten werd besloten 
met een rondgang over de Aretusa. Om het zo echt mogelijk te 

Zo'n baggerdiepte èn een totaal geïnstalleerd dieselvermogen 
van meer dan 1200 pk maken de Aretusa tot een van de grootste 
emmermolens ooit gebouwd. 

Wanneer U dit leest heeft de Aretusa zich in de baai van Augusta 
op Sicil ië gevoegd bij enkele andere I.H.C.-produkten: de emmer
molen Augusta, het rotsboorhefponton Teredo, de cutterzuiger 
Venezia en vier Omnibarges. Gezamenlijk werken ze om de op 
rotsgrond gebouwde marine- en bulkgoederenhaven geschikt te 
maken voor schepen met een grotere diepgang. 
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SMIT & BOLNES BOUWT 12 - CILINDER PROEFMOTOR 
Gezien de resultaten van de proeven met de gewijzigde lijnmotor, 
waarover wij in ons nummer van mei schreven, werd besloten, 
een 12-cilinder V-motor te bouwen, waarin hetzelfde principe 
wordt toegepast. De belangrijkste wijziging ten opzichte van het 
huidige model is de inbouw van een tussenkoeler tussen de 
spoelpompen en de verzamelkast, waaruit de werkcilinders hun 
lucht ontvangen. De bouwwijze van de motor blijft in grote trekken 
gelijk. 
Er zijn echter verschillende detailwijzigingen, die allang op het 
verlanglijstje stonden, maar die ter wille van de uitwisselbaar
heid van de onderdeien in de praktijk nog niet waren uitgevoerd. 
Eén detail is, de overschakeling op metrische draad, hetgeen 
verschillende gevolgen heeft. Een tweede wijziging is, dat de 
klepbeweging geheel gesloten zal worden. Dit werd in 1965 toe
gepast op de motoren, die werden geleverd aan de Koninklijke 
Shell voor hun centrales aan de Arabische Golf. Toen was het 
een noodzaak, omdat de motoren stofdicht moesten zijn. 
Nu zal deze constructie, die in de praktijk zeer goed heeft vol
daan, als standaard worden toegepast, zowel ter vermindering 
van het geluidsniveau als ten behoeve van de automatische 
smering. Een bijzonderheid van deze constructie is, dat eventueel 
lekkend gas langs de steel van de uitlaatklep in een aparte ruimte 
komt, vanwaar het wordt afgevoerd. Bij de kruishoofdmotor, die 
ook overigens praktisch vrij kan zijn van smeerolievervuiling door 
verbrandingsresten, is het een bijzonder belangrijk punt. 
Wat is nu het doel van deze proefmotor ? 

In de eerste plaats het verder uitwerken van de proeven, die op 
de 7-cilinder reeds direct een belangrijke vermogensstijging 
gaven, doch waarbij kleptiming, poortvorm en injectie door tijd
gebrek nog niet konden worden onderzocht. 

Het gaat om een vermogensstijging door verhoging van de 
gemiddelde druk, maar bij het huidige toerental van 300 om
wentelingen per minuut. In een later stadium komt er tevens een 
verhoging van het toerental, die ook weer een aanzienlijke stij
ging van het vermogen betekent. 

Dit is een ambitieus programma, waarvan de eerst fasen op korte 
termijn gerealiseerd zullen worden. 
Mede op grond van de research, die Smit & Bolnes reeds jaren op 
het gebied van temperaturen en thermische belastingen heeft uit
gevoerd, zijn berekeningen, die aan het nieuwe ontwerp vooraf 
zijn gegaan, gebeurd in nauwe samenwerking tussen Brown 
Boveri en Smit & Bolnes. 
Voor de mechanische berekeningen is gebruik gemaakt van de 
resultaten van het spannings- en stijfheidsonderzoek van het 
frame. Met behulp van computerprogramma's werden lagerbelas-
tingen, filmdikten, klepbeweging en dergelijke bepaald. Dit is op 
zichzelf niets nieuws: deze programma's gebruikt Smit & Bolnes 
al geruime tijd om de praktijkgegevens met de theorie te verge
lijken en vice versa. 
Het gebruik maken van de computer heeft echter het enorme 
voordeel, dat men, als het programma er eenmaal is, bijzonder 
snel een groot gebied kan aftasten en daarmede het werk van 
vele maanden tot een paar weken kan reduceren. 

De illustratie hierbij geeft een doorsnede van de motor. De ,,inge
wijde" zal verschillende wijzigingen ontdekken: de extra tussen
koeler heeft een plaats gekregen in de Vee. 

Zo blijft ,,Zierikzee" in het nieuws I 

SMIT BOLNES 

NIEUWBOUW VORDERT 

De nieuwbouw bij Smit & Bolnes, waarover wij in ons Zeskant 
reeds vertelden, vordert gestaag. Onlangs ging de vlag in top, 
altijd een belangrijk moment in de voortgang van een bouwwerk. 
Hierbij twee foto's van de fabrieksuitbreiding, die de toestand 
laten zien, zoals die begin september was. 
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„Austral ische samenwerkingsopdracht voor I.H.C. Hol land", zo 
luidde een krantekop begin mei verleden jaar. En verder: ,,Voor 
de derde maal is I.H.C. Holland (.Australia) er in geslaagd een 
samenwerkingsopdracht te boeken voor de bouw van een bagger-
werktuig, waarvoor het scheepsbouwgedeelte op een Australische 
werf wordt uitgevoerd en de eigenlijke baggeronderdelen uit 
Nederland worden aangevoerd. Na de 600 liter emmermolen 
Victoria en de snijkopsleephopperzuiger Matthew Flinders — in 
1968 afgeleverd — wordt er nu een sleephopperzuiger in Brisbane 
gebouwd voor het plaatselijke Haven- en Marinedepartement". 
Eind 1968 hebben wij in Het Zeskant geschreven over de Victoria 
en de Matthew Flinders en tevens het hoe en het waarom van dit 
bouwen in Australië uit de doeken gedaan; hoofdzakelijk gebeurt 
dit omdat de regering van Australië de eigen industrie wil be
schermen. Wij hebben toen ook verteld, dat wij als I.H.C. Holland 
toch veel belang bij een dergeli jke samenwerkingsopdracht heb
ben, omdat wij zorgen voor de complete machinekameruitrusting 
inclusief de hoofdmotoren plus de generatoren, de complete bag-
geruitrusting inclusief de meetinstrumenten en verder allerlei 
know-how in de vorm van tekeningen, berekeningen en het 
zenden van specialisten. 

Zo zorgt Smit Kinderdijk nu voor de baggeronderdelen voor de 
Brisbane-zuiger; Verschure verzorgde het tekenwerk. Dit schip, 
met diesel-elektrische aandrijving van schroeven en bagger-
pompen, heeft een hopperinhoud van 2300 mK Met de twee zuig
buizen kan tot op een diepte van bijna 20 meter worden gebag
gerd. De opgezogen specie kan in het laadruim worden gestort, 
of direct in langszijl iggende bakken. Om zich naderhand van de 
lading te ontdoen, heeft de sleepzuiger 2 x 1 0 bodemkleppen en 
een zelfleegzuiginstallatie met aansluitmogeli jkheid voor de pomp 

SLEEPZUIGER 
'SIR THOMAS HILEY' 
TE WATER 
Foto 1 De ,,Sir Thomas H i ley" na de tewaterlating aan de afbouwkade 
Foto 2 Namens I.H.C. Holland was Ir. T. P. de Jooden bij de tewaterlating aanwezig 
Foto 3 De doopvrouwe, Mrs. Hewitt, kreeg in een keurig kistje de schaar aange
boden, die ze bij de doopplechtigheid had gebruikt 
Foto 4 De i.H.C.-stand op de technische tentoonsteil ing in Sydney 
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op een walpersleiding. Het totaal geïnstalleerd dieselvermogen 
bedraagt bijna 8000 pk. 

Te water 

Op de werf Walkers Ltd. in Maryborough in de staat Queensland 
werd de sleepzuiger op 17 augustus j . l . te water gelaten. Voor 
deze gebeurtenis bestond zeer grote belangstell ing, ook al omdat 
nog nooit op deze werf een schip van deze afmetingen (102x 
16,45x7,21 m) van de helling was gegleden. De stapelloop vond 
's avonds om half twaalf bij maanlicht plaats. 
De doopplechtigheid werd verricht door Mevrouw Hewitt, de 
echtgenote van de Minister voor Scheepvaart van de Staat 
Queensland, Mr. N. T. E. Hewitt. Het schip kreeg de naam Sir 
Thomas Hiley, naar een voormalig polit icus van die naam in 
Queensland. Sir Thomas Hiley, die zelf bij de plechtigheden aan
wezig was, ging later in een toespraak in op het feit, dat de 
sleepzuiger naar een man is genoemd en niet zoals meestal, naar 
een vrouw. Erg vond Sir Thomas het niet. ,,Liever een mooi schip 
met mijn naam, dan een brug, dam of straat", was zijn commen
taar. Werfdirecteur Mr. Hughes, vestigde er in zijn toespraak de 
aandacht op, dat de sleepzuiger was ontworpen en getekend 
door de ,,Meester-Baggerbouwers", de Hollanders. 
De Sir Thomas Hiley zal begin volgend jaar gereed zijn om aan het 
werk te gaan. De Australisch-Hollandse co-produktie zal voor
namelijk worden gebruikt voor onderhouds-baggerwerk in en bij 
de havens van Queensland aan de Austral ische oostkust. 
Namens I.H.C. Holland waren bij de stapelloop aanwezig Ir. T. P. 
de Jooden en Mr. R. W. Yarrow, beiden directeur van ons Austra
lische kantoor te Sydney. 
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I.H.C. HOLLAND (AUSTRALIA) PTY. LTD. 

In 1966 werd „I.H.C. Holland (Australia) Pty. Ltd." (afgekort 
HOLAUST) opgericht. Het kantoor van deze „I.H.C.-voorpost" 
aan de andere kant van de aardbol bevindt zich in Sydney. Er 
werkt een staf van ca. 10 mensen, met aan het hoofd directeur 
R. W. Yarrow. 
Smit Kinderdijk directeur, Ir. T. P. de Jooden, die tevens directeur 
van onze Austraiische vestiging is, is voornamelijk de man die de 
contacten onderhoudt tussen I.H.C.-hier en I.H.C.-daar. 
De activiteiten van I.H.C. Holland (Australia) zijn niet beperkt 
tot dat land. Ook bij projecten voor Nieuw-Zeeland en eilanden 
in de Stille Oceaan speelt onze Australische dochter een belang
rijke rol. 
In augustus van dit jaar nam I.H.C. Holland (Australia) deel aan 
een internationale technische tentoonstelling in Sydney. 
Op de stand waren o.m. een standaard baggerpomp en een 
standaard lier tentoongesteld. Verder waren en een Subllme-af-
dichting, een model van de emmermolen Victoria, een model van 
een S.B.M. en een model van de rotscutterzuiger H.A.M. 211. 
Er was veel belangstelling voor de zeer goed verzorgde 
HOLAUST-stand. 

GUSTO 

Wanneer men het woord creativiteit in het woordenboek opzoekt, 
dan vindt men ,,scheppingsvermogen". 
Deze creativiteit ontbreekt bij velen van ons. 's Avonds na het 
werk gaan we naar huis, we eten (sommigen helpen moeder de 
vrouw bij de afwas), duiken in ons krantje en als het eenmaal 
18.45 uur is, dan verdoezelen we onze avonden door naar de 
T.V. te kijken, of het nu interressant is of gezwam. 
Hiermee bedoel ik natuurlijk niet iedereen, maar over het alge
meen de grote massa. 

Toch zijn er uitzonderingen. De naam ,,Beati" zegt U natuurlijk 
niets, maar als ik U nu vertel dat deze naam een bonk creativiteit 
inhoudt, dan wordt U toch nieuwsgierig, naar ik hoop. 
,,Beati" is de naam van de Custo Schildersclub in Schiedam. 
Onder leiding van de heer K. Vrauwdeunt, werkzaam op het be
drijfsbureau van de werf, komen iedere zaterdag zo'n 8 tot 10 
man van Custo bijeen in een intiem klein atelier in een van de 
gebouwen van de werf. 
Deze ruimte mag de amateurschildersclub gratis gebruiken om 
er te werken en de materialen op te bergen. 
Onder het toeziend oog van de Rotterdamse kunstschilder H. 
Spetter, die al van het begin af aan de club verbonden is, dat 
wil zeggen zo'n 25 jaar, zetten de Custo werknemers stillevens, 
landschappen, zeegezichten, enz., op het linnen. De materialen 
betalen ze zelf. 
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RSCLUB 'BEATI' 

De naam ,,Beati" betekent ,,de gelukkigen". Deze naam is door 
een oud-voorzitter van de schildersclub bedacht. 
Vroeger werden er ook wel exposities gehouden. De beiangstel-
ling was toen groot. Menigmaal hingen er dan zo'n 80 a 90 schil
derijen ten toon. 
Door de enorme uitbreiding van het bedrijf is hun atelier enige 
malen verplaatst. 
Ruimtegebrek is ook een van de redenen waarom er de laatste 
jaren geen exposities meer zijn geweest. Bovendien is het door 
het kleine aantal leden (vroeger waren er zo'n 25) moeilijker ge
worden een verantwoorde collectie schilderijen bij elkaar te 
brengen. 
Op clubzaterdag komen de leden zo tussen 9 en 10 uur bijeen. 
Men gaat weg wanneer men wil. Soms loopt de bijeenkomst uit 
tot 4 of 5 uur 's middags. Het ligt er helemaal aan of ze inspiratie 
hebben of niet. Zo ja dan gaat men heerlijk aan de arbeid, zo niet 
dan wordt er heerlijk gebabbeld bij een kopje koffie. 
De laatste jaren is in de buitenwereld echter het accent sterk 
verlegd van culturele manifestaties naar sportieve bezigheden. 
Maar dit is op zich geen probleem. ,,Beati" blijft toch gewoon 
doorgaan. Wat ik persoonlijk echter wel een groot probleem vind, 
is dat er momenteel bij de mensen veel te weinig creativiteit is. 
Beste mensen doe er wat aan, maak Uw kostbare tijd nuttig, 
neem een voorbeeld aan de Custo artiesten. ,,Voor Uw brood
nodige variatie". R. v. Loopik. 

SCHILDE 
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25 JAAR BIJ GUSTO 

Vri jdag 21 augustus j . l . kon 
de vlag bij Gusto weer in top. 
Drie medewerkers werden — 
met hun echtgenotes — door 
de directie ontvangen ter ge
legenheid van hun 25-jarig ju
bileum. 
De heren A. P. Biesbroek (las
ser), H. de Jong (hakker/sl i j
per) en B. A. v.d. Perk (hak
ker/sli jper) waren gedurende 
deze periode werkzaam op 
ons bedrijf te Slikkerveer. 
In zijn toespraak bracht de 
heer F. E. M. Smulders de 
dank van het bedrijf over voor 
de trouwe dienst van jubila
rissen én echtgenotes. 
Een dank, die gepaard ging 
met enkele fraaie geschenken. 
Eveneens ontvingen de jubi
larissen het vererend getuig
schrift met legpenning van de 
Maatschappij van Nijverheid 
en Handel. 
Tijdens de koffie werden vele 
herinneringen nog eens opge
haald, waarna de ontvangst 
werd besloten met een be
zoek aan de modellenzaal. 

A. P. Biesbroek 

H. de Jong 

B. A. v.d. Perk 

Op vri jdag 4 september jubi
leerden opnieuw twee mede
werkers van ons bedrijf te 
Slikkerveer. 
De heren H. Kooyman (bran
der) en J. Schouwenburg (pla-
tendrukker) herdachten dat zij 
25 jaar geleden bij Gusto in 
dienst zijn getreden. 
Dat ons bedrijf juist door me
dewerkers met een langdurig 
dienstverband in staat is de 
technisch moeilijke produkten 
te vervaardigen, werd door de 
heer F. E. M. Smulders in zijn 
toespraak nog eens onder
streept. 
Ook de plaats van de echt
genotes — vaak onopvallend, 
maar beslist niet onbelangrijk 
— werd niet vergeten. 

J. Schouwenburg 

H. Kooyman 

Helaas kon Mevr. Schouwen
burg door ziekte haar pre
sentje niet persoonli jk in ont
vangst nemen. Wij wensen 
haar vanaf deze plaats van 
harte beterschap toe I 

25 JAAR BIJ 
SMIT KINDERDIJK 

Voorlopig blijft het nog even 
druk met het vieren van ju
bilea. 
We hebben daar bij voorkeur 
de dinsdag voor gekozen, 
hoewel wij een aantal weken 
door diverse omstandigheden 
in het bedrijf verstek moesten 
laten gaan. 
Op dinsdag 25 augustus ju
bileerden de heren J. Huizer, 
crasseur, in dienst getreden 
op 22 augustus 1945; 
J. van 't Zelfde, werkvoorbe
reider, eveneens sedert 22 
augustus 1945 in dienst; en 
C. Versluis, bankwerker, die 
op 24 augustus 1945 in dienst 
is getreden. 
Op dinsdag 22 september ju
bileerden de heren J. Huizer, 
i jzerwerker, in dienst getre
den op 29 augustus 1945; 
J. Kooiman, nacalculator, in 
dienst sedert 3 september 
1945 en 
G. Ansink, modellen-schilder 
in de modelmakerij, in dienst 
getreden op 8 september 1945. 

De heer A. J. Bouman heeft 
de jubilarissen met hun ge
zinnen ontvangen en toege
sproken en hen bedankt voor 
de trouwe diensten, waarbij 

J. van 't Zelfde 

het f irmaspeldje op de revers 
werd geschroefd en als blijk 
van waardering een envelop
pe met inhoud werd overhan
digd of een gouden polshor
loge met inscriptie. 
Na het officiële gedeelte do
ken de aanwezigen, waaron
der de respectieveli jke chefs 
en bazen, in het verleden en 
hield men zich gezellig bezig 
met allerlei leuke herinnerin
gen en bijzonderheden die 
zich in de afgelopen 25 jaren 
hebben voorgedaan. 
Wij feliciteren de jubilarissen 
en wensen hen samen met 
hun gezin, heel veel goeds 
toe. 

C. Versluis 

P. Stout 
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J. Kooiman G. Ansink 

BELANGSTELLING VOOR 
BEDRIJFSSCHOOL 'DE KLOP' 

In tegenwoordigheid van de ouders, de ondernemingsraad en de 
leraren werd op 11 september jl. aan 16 cursisten het Bemetel-
diploma uitgereikt door de heer Ir. De Groot. 

Hij toonde zich verheugd, dat voor de opleiding een verrassend 
grote belangstelling bestaat. Dit jaar kreeg de bedrijfsschool 
een injectie van 28 nieuwe leerlingen, waardoor het totaal tot 
66 Is opgeklommen. Op het ogenblik volgen 53 leerlingen de op
leiding scheepsbouw en 13 de opleiding machinebouw, onderver
deeld in 8 bankwerkers en 5 draaiers. De meesten van de thans 
in opleiding zijnde leerlingen zijn afkomstig uit Sliedrecht en om
geving. 
De bijeenkomst droeg een enigszins intiem feestelijk karakter, 
waarbij, behalve de diploma-uitreiking, voorlichting over de op
leidingen werd gegeven. Bovendien werd een aantal films ver
toond, waaronder die van de I.H.C. BEAVER zuigers, waarvan 
het produktiegebeuren zich geheel bij De Klop afspeelt. 
Het einddiploma Bemetel machine-bankwerken (handbewerken) 
ontvingen André Meerkerk, Willem Visser, Jan C. v.d. Klis, Piet 
Hilgeman, Willem de Groot, Arie de Bruin en Lucas Slob. 
Het diploma metaalbewerken in de scheepsbouw ging naar Arie 
P. de Zwart, Giel F. van Houten, Herman IJzerman, Adrianus J. P. 
van Hout en Willem Verhoef. 

Leendert Korporaal, Willem H. van Houwelingen, Johannes van 
Andel en Gerrit A. v.d. Heijden kwamen in het bezit van het eind
diploma sectiebouw -f afschrijven scheepsbouw. 

JEUGDRAAD GUSTO SCHIEDAM 
Naast een ondernemingsraad bezit Gusto Schiedam ook een 
Jeugdraad. Van verschillende afdelingen zoals scheepsbouw, ma
chinebouw, leerschool, timmerloods, is door de jongeren een af
gevaardigde gekozen. 
Zo is men tot 5 jeugdraadsleden gekomen, te weten: J. v. Dorst, 
J. v. Eijk, R. V. Loopik, A. van Rij en W. Voogt. 
Onder leiding van de heer A. L. v.d. Meer, hoofd Personeels
dienst van Gusto komt de Jeugdraad eenmaal per maand bijeen. 
De agendapunten worden door de jongeren zelf vastgesteld. 
De Jeugdraad heeft tot taak de belangen van de Gusto jongeren 
te behartigen. De jongeren die het met bepaalde dingen niet eens 
zijn, graag iets verbeterd zouden zien of iets willen organiseren, 
geven dat hun afgevaardigde te kennen en deze brengt dat op 
de jeugdraadsvergadering ter sprake. 
Over de op de agenda staande punten wordt dan gediscussieerd 
en soms wordt er zelfs een enquête gehouden om de mening van 
alle jeugdige medewerkers/sters te vragen over bepaalde zaken. 
De proefvaart van de Free Enterprise V heeft de gehele jeugd
raad mee mogen maken. 
leder jeugdraadslid mag een vergadering van de ondernemingsraad 
bijwonen: aliicht dat de jongens hier iets van leren. 
Daar tegenover staat dat een lid van de ondernemingsraad de 
jeugdraadsvergadering bijwoont. 
Zouden de senioren er ook iets van leren ? 

GESLAAGDEN VAN GUSTO 

Bij Gusto slaagde eveneens een aantal jongelui voor het Bemetel-
examen. Onze gelukwensen gaan naar, van links naar rechts: 
J. Janssen, I. Dijkshoorn, 0. Magielsen, H. v. Loenen, G. Huiskens, 
D. v.d. Munnik, J. Terlouw, J. Koedoot. 
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LAPETUMOCUS 
Ongeveer 2 jaar hebben de jeugdige medewerkers van Gusto 
Schiedam in de lunchpauze hun vertier gezocht in het gebouw 
„Dukdal f " tegenover de werf. Hiervóór had men een tijd in een 
houten keet gezeten die geplaatst was op het terrein waar nu de 
afdeling Staalbouw huist. 
Helaas moest de Dukdalf, wegens verkoopplannen van de eige
naar, door de Gusto-jeugd worden verlaten. 
In de Jeugdraad is toen besloten — uiteraard met toestemming 
van de directie — om een eigen jeugdkantine in bedrijf te gaan 
stellen. Nu stond er op de werf een houten keet, die vroeger 
werd gebruikt als leslokaal. Deze keet werd echter zo sporadisch 
gebruikt dat men besloot hem aan de jongeren toe te wijzen. 
Welnu, de jongens hebben een groepje van 4 man bijelkaar ge
charterd, dat onder leiding van Wim Voogt (ook jeugdraadlid) 
's avonds en in de lunchpauze het geheel een ander aanzien 
ging geven. 
Op 27 april van dit jaar zijn ze begonnen met het slopen van een 
tussenwand. De jongens werkten tot s'avonds half negen door. 
Er was veel animo en ieder probeerde z'n steentje bij te dragen. 
Het gebruik van materialen was voor de jongens geheel vr i j . 
Hier versierden ze dat, en daar versierden ze weer wat anders. 
Er werd een bar georganiseerd die van de vroegere kantine van 
de volksbond was geweest. Een likje verf er over, hier en daar 
een beetje schaven en een groots meubelstuk was geschapen. 

De meubelen, zoals tafels, stoelen en krukjes, heeft men ook via 
de Jeugdraad weten te bemachtigen. Na het schilderen, schuren, 
hameren, enz. zijn ze begonnen met de interieur-verfraaiing. 
Vlaggen, visnetten, foto's, tekeningen, een model, een oude pe
troleum lamp en dergeli jke, brachten het geheel tot dichtbij het 
eindstadium. Misschien komt er ook nog een voetbalspel in. 
Op 28 september, te 12.30 uur, is ,,Lapetumocus" door de heer 
Van Wieringen officieel geopend. De jongens hadden over de aan 
de buitenkant hangende naam een Gustovlag gehangen, die er 
ceremoniëel door de heer Van Wieringen werd afgetrokken. Na 
dit officiële gebeuren ging men gezamenlijk naar binnen. 
Leden van de directie, ondernemingsraad en jeugdraad waren bij 
dit gebeuren aanwezig (zie foto op de voorpagina). 
De heer Van Wieringen hield een klein toespraakje, waarin hij 
onder meer zei waardering te hebben voor hetgeen gepresteerd 
was. Hij vroeg de initiatiefnemers een lijstje op te stellen van wat 
men nog nodig dacht te hebben. 
Wim Voogt bedankte de directie en allen die meegewerkt hebben 
bij de totstandkoming van ,,Lapetumocus". 
In de toekomst, vertelde Wim, worden in deze kantine misschien 
de jeugdraad-activiteiten behandeld. Ook zijn er plannen om de 
kantine te gaan gebruiken voor culturele en creative doeleinden. 
Er werd gezellig nog wat gebabbeld en gedronken. 
Het was een grote dag voor de Gusto-jeugd. 



PERSONALIA VERSCHURE 
In di 
24-8-
24-8-
24-8-

26-8-
21-8-

enst getreden: 
70 M. Nieuwland - leerl. bankwerken opleidingen 
70 A. I. A. Stiemer, typiste afd. Correspondentie 
70 D. van Soelen, tekenaar-constructeur. Teken

kamer werktuigbouw 
70 M. Bahaka - polyesterwerker Poiyboat 
70 B. M. Schilperoort - techn. assistent Scheeps

werf 
31-8-70 J. Jansen - tekenaar-constructeur Tekenkamer 

scheepsoouw 
70 Ouhiima L. B. - polyesterwerker Poiyboat 
70 H. Y. Lmadani - polyesterwerker Poiyboat 
70 R. v.d. Broek - medewerker topplanning, 
70 L W. Gasseiing - assistente maatsch. werk 
70 C. F. Beuse - assistente administratie 
70 Y. Collin - typiste afd. Correspondentie 
70 A. M, van der Meer - assistent-Chef teken

kamer werktuigbouw 
70 H. A. Kleist - meewerkend voorman Poiyboat 
70 T. C. Rapprecht - leerling opleidingen 
70 M. A. A. Marruni. polyesterwerker Poiyboat 
70 C. P. Jongkees - typiste afd. correspondentie 
70 P. M. Simons - tekenaar-constructeur werk

tuigbouw, afd. scheepsinstaliaties 
70 M. T. Tahar - polyesterwerker Poiyboat 

70 A. Vermaak - piaatconstructiewerker Inbouw 

1- 9-
2- 9-
1-9-
1-9-
1-9-
1-9-
1-9-

7-9-
7-9-

10-9-
14-9-
14-9-

14-9-
14-9 
In militaire dienst: 
28-8- 70 C. Roelvink - bankwerker Oranjewerf 
11-9-70 K. P. Bakker - bankwerker Oranjewerf 
Geboren: 
6-9-70 Maria Victoria - dochter van A. Vaca Noria 

en V. Nunez Garcia 
Overleden: 
2-9-70 G. Collewljn - bankwerker, afd. Inbouw 

Scheepswerf 
15- 9-70 E. J. de Wolf - gepensioneerd onderhouds

monteur 

M.T.E. 
In dienst: 

1-9- 70 R. Klein - tekenaar 
16- 9-70 Ir. J. W. van Erven Dorens - acquisitie 

DE KLOP 
In dienst getreden: 
31-8- 70 F. Mahutte - ijzerwerker 
10-9-70 J. J. Papilaja - EI. lasser 
14-9-70 G. A. M. van lersel -El. lasser 
21-9-70 J. Gerritse - i.l. IJzerwerker 

In militaire dienst; 
11-9-70 H. RIJkse - Draaier 

Terug uit militaire dienst: 
14-9-70 F. G. A. Verwaayen - IJzerwerker 

Gepensioneerd: 
1-9-70 K. Batenburg - Transporteur 

Geboren: 
21-8-70 Linda, dochter van A. den Flartog en A. Teeuw 

SMIT-BOLNES 
In dienst getreden: 
31-8-70 L. van Beveren, adm. medewerker HA 

7-9-70 K. L. van der Werf. brander PB 

SMIT KINDERDIJK 
In di 
21-8-' 
21-8-
21-8-
21- 8-
24-8-' 
24-8-
31-8-
9-9-• 

11-9-
18-9-
18-9-' 
18-9-' 
22- 9-' 
28-9-' 

lenst: 
'70 J. L. Martinez Gamero - sectiebouw 
'70 F. Solis Larios - sectiebouw 
'70 E. J. de Toledo Elzaguirre - sectiebouw 
'70 ir. A. J. Zinkweg - Projecten 
'70 Mevr. R. Hofmans-Siegeiaar - Correspondentie 
'70 Mej. M. J. de Vroom - inkoop 
'70 Mej. M. G. Verhoeff - inkoop 
70 P. Gastro Gastro - sectiebouw 

'70 D. Vlot - garantieschipper 
'70 L. Madronal Gonzalez - sectiebouw 

S. Lopez Ruiz - sectiebouw 
J. Gonzales Chacon - sectiebouw 

'70 Mej. M. Klootwijk - projecten 
'70 M. Kroon - transporteur 

Geboren: 
5-9-'70 Willem J., zoon van D. B. Brouwer en J. Schut 

17-9-'70 Anneke, dochter van H. Dunning en A M. de 
Koek 

Gehuwd: 
ll-9-'70 G. Vonk en A. Bode 
25-9-'70 W. i. Sinterniklaas en H. Dubbeldam 

2-10-'70 C. Kersbergen en G. B. Visser 
7- 10-'70 P. C. Kroone en T. van Dieren 

Overleden: 
5-8-'70 Chr. Geiderblom - gepens. 69 jaar 

21-8-'70 A. Kooijman, gepens. 94 jaar 
2-9-'70 A. Berkouwer, gepens. 88 jaar 
8- 9-'70 L. den Ouden, gepens. 83 jaar 

21-9-'70 E. de Kreij, gepens. 68 jaar 

D.M.N. 
Geboren: 
15-9-'70 Eduardus J., zoon van J. Looyestein en J. 

Seysener 

Gehuwd: 
16- 9-'70 J. H. Th. Romijn met Mejuffrouw M. v.d. 

Kiugt 

In dienst getreden: 
28-9-'70 E. H. v.d. Werf - Parttime-assistent Inkoop

administratie 

I.H.C. HOLLAND 
In dienst getreden: 
1-5-'70 E. J. Kuiper - afd. Lange termijn planning 
l-5-'70 J. M. Maat - afd. Computercentrum 
l-7-'70 mej. T. Abdoel - typiste 
l-8-'70 R. van Gelder - Bedrijfseconomische afd. 

10-8-'70 P. H. Nijs - afd. Computercentrum 
17- 8-'70 mej. C. Stek - afd. Normalisatie 
26- 8-'70 A. A. Wijmans - afd. Normalisatie 

l-9-'70 J. M. Verwey - Bedrijfseconomische afd. 

Terug uit militaire dienst: 
20-7-'70 A. S. Braat - afd. Interne accountants dienst 
14-9-'70 F. C. J. Westerholt - afd. Interne accountants 

dienst 

Gehuwd: 
27- 8-'70 A. J. v.d. Maale met mej. R. C. M. Cabooter 

GUSTO 
In dienst: 
31-8-'70 J. 
31-8-'70 R. 
31-8-'70 A. 

1-9-'70 H. 
7-9-'70 J. 
7-9-'70 M. 
7- 9-'70 C. 
8- 9-'70 M. 
9- 9-'70 A. 

10-9-'70 G. 
14-9-'70 W. 
14-9-'70 J. 
14-9-'70 H. 
14-9-'70 W 
21-9-'70 A. 
21-9-'70 M. 
21-9-'70 R. 
21-9-'70 M. 
21- 9-'70 G. 
22- 9-'70 W. 

Geboren: 
1-9-'70 Jeroen, zoon van B. Celant en M. Celant-

de Bey 
5-9-'70 ingrid P. M., dochter van A. H. Verbeek en 

C. W. Verbeek-Molewijn 
20-9-'70 Hendrica C. A., dochter van H. Bras en A. 

Bras-de Rooy 

Weber - leerling metaalbewerker 
Schut - leerling koperslager 
B. A. Had-Dad - rev. draaier 
G. M. V. Irsen - medewerker Geleen 

J. Silverentand - medewerker Geleen 
Sinan - leerling hakker 
v.d. Gaag - brander 
Zarzuleia Reina - ijzerwerker 
M. Dingenouts - leerling bankwerken 
A. Rezeil - pijplasser 
de Vries - metaalbewerker 

Mulder - leerling metaalbewerken 
C. Kokke - pijpfitter 

. Krommenhoek - hulp-Ijzerwerker 
Munioz Aparicio - leerling machinebouw 
Vicento Conto - kraandr./transp. 
Carrera Alonso - vlakwalser 
A. Roos - leerling metaalbewerker 
H. Over de Vest - bankw. MB 

'. J. Boskaljon - bankwerker 

A. SCHOUTEN 

IN MEMORIAM 

G. COLLEWIJN 

Maandag 14 september j.l. kregen wij het ontstellende bericht, 
dat tengevolge van een noodlottig ongeval was overleden onze 
medewerker, de heer A. Schouten. 
De heer Schouten — die de leeftijd van slechts 29 jaar bereikte 
— was sedert twee maanden weer in dienst van ons bedrijf werk
zaam als montagewerker op onze afdeling staalbouw. 
Daarvoor was de heer Schouten al 3 jaar bij ons bedrijf in dienst 
geweest. In deze perioden hebben wij hem leren kennen als 
een zeer kundig medewerker, die ook bij zijn collega's goed 
stond aangeschreven. 
Onze gedachten gaan uit naar zijn ouders, broers en zussen, die 
zo plotseling voor dit zware verlies zijn komen te staan. 
Ook denken wij aan de familieleden van de verloofde van de 
heer Schouten, die eveneens bij het auto-ongeluk om het leven 
kwam. 
Wij wensen allen zeer veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. 

Ir. E. S. Sluis 
Gusto Staalbouw 

Op 2 september 1970 overleed aan een ongeneeslijke ziekte de 
heer G. Collewljn. De heer Collewljn was bankwerker bij de 
afdeling nieuwbouw op Verschure's Scheepswerf. 
In de heer Collewljn hebben wij een zeer bekwame medewerker 
verloren, die de problemen van het werk op rustige wijze bena
derde en aan de oplossing ervan werkte. 
Wij zullen hem blijven herinneren als een goede en prettige 
collega. Iemand met een grote toewijding voor hetgeen hij samen 
met anderen verrichtte. 
Zijn vrouw en zoon wensen wij veel sterkte in deze moeilijke tijd. 

H. Nagel, 
Bedrijfsleider Scheepswerf 
Verschure 



'^mU'S (1II)ERF 
Welkom ,,Domino" I Welkom in ons midden I Ook de Machine
fabriek Noordwykerhout N.V. is met een eigen berichtenblad be
gonnen. Waarom „Domino" ? Dat vertelt de redactie in no. 1 van 
de 1e jaargang. „Enerzijds omdat de ons welbekende letters 
D.M.N. er duidelijk uitspringen; anderzijds vanwege de betekenis. 
U weet toch, dat het dominospel slechts kan bestaan als iedere 
speler zijn (domino)steentje b i j ze t?" Daarom is , ,Domino": het 
personeelsblad van D.M.N., waarvoor in principe iedere D.M.N.er 
,,zijn steentje bi jdraagt". Of, zoals directeur O. P. J. Timmer in 
het voorwoord schreef: ,,Het moet een ,,heen en weer" communi
catie worden" . 
Dat er nog vele Dominostenen aan de eerste gelegd mogen wor
den. Pas wel op, als er b.v. een ,,tweetje" tegen een ,,drietje" 
wordt gelegd, zijn wij er om dat op deze bladzijde te signaleren. 

Na dit welkom een gelukwens. In het Smit Nieuws lazen wij on
langs: , ,0p 20 augustus j . l . werd de duizendste Sublime schroef-
askokerafdichting verkocht" . 
Subliem I 

Beroepshalve houden wij ook een Argus-oog op de kranten, voor
al wanneer ze over ons schrijven of een I.H.C.-persbericht publi
ceren. Enkele opvallende krantekoppen willen wij u niet onthouden. 
,,Gladdekker van I.H.C. gaat meerboei op zee plaatsen", schreef 
een krant naar aanleiding van het persbericht over de Instalter I. 
Een andere krant had als kop: ,,Boeiend schip bij Gusto" . 
Ook over de doop van de grote emmermolen Aretusa werd een 
persbericht uitgegeven. Een krant nam het op onder de kop 
,,Doping van baggerreus". 
Da's high.. . 

,,De afdeling Staalbouw is begonnen met de bouw van een nieuw 
produkt ieplat form". Aldus Gusto Berichten. ,,Het betreft hier een 
zelfde type als reeds eerder door ons werd afgeleverd. In de af
gelopen week zijn de twee eerste A-frames overeind gezet". 
Wie A zegt moet ook B zeggen, maar van de eerste is er altijd 
maar één. . . 

Het is al weer lang geleden, dat De Klop Mededelingen op onze 
tafel dwarrelde. Toch gebeurt er wel wat, daar In Sliedrecht. Voor 
de berichtgeving maken ze echter veel gebruik van het communi
catiemiddel: de muurkrant. Aldus meldde onze spion. Voor het 
Discobal op 18 september hing er een popartige affiche, gemaakt 
door een der Klop-pers. 
Als er maar Kommunikaasje is, weet je we l . . . 

Wie in de kranten de personeelsadvertenties ziet, vindt daartussen 
soms vreemde beroepen. Ook bij Smit Kinderdijk weten ze ervan. 
In het Smit Nieuws werd aangekondigd, dat een meneer X een 
meneer IJ als ,,detailplannerwerkuitgifte" ging opvolgen. 
Leuk voor Scrabble, vinden wij als ,,kleinestukjesopschriftsteller". 

Groot is de zorg voor het personeel bij Smit & Bolnes. In het 
berichtenblad voor onze Zierikzeese collega's lazen wij in een 
stukje over de fabrieksuitbreiding het volgende; ,,Het t i jdstip 
breekt dan aan, dat de muur tussen oud en nieuw wordt wegge
slagen. Dit laatste zal voor velen enkele weken een ongerief zijn, 
daar over de gehele lengte een zeil gespannen wordt om het vuil 
en stof weg te houden van ons machinepark en magazijn". 
Kan je nagaan hoe groot het ongerief zou zijn zónder zeil 

Een kort berichtje in het Smit Nieuws vertelde: , ,0p woensdag 
4 november zal er voor belangstellenden in ons bedrijf weer een 
antigriep injectie worden gegeven". 
Gaat dat zien 

De trouwe lezers van deze bladzijde weten, hoe zeer de ideeën
busvermeldingen altijd onze aandacht hebben. In Verschure's 
Informatiebrief lazen wij ditmaal een aantal beloonde ideeën. 
,,Doorvoeringen in schotten zoals voorgesteld geven inderdaad 
een besparing. Dit is helaas echter niet altijd toegestaan". 
Op de kleintjes letten mag alti jd, dachten wij 
,,Wrangen en raamspanten 2 aan 2 maken. Door het doorsnijden 
ontstaat nog meer spanning in het materiaal. Aanmoedigingspre
mie ƒ 25,—". 
Dat houdt de spanning er in 
,,Aansluithuis voor gutstangen verlengen. Geeft nogal wat pro
blemen bij de fabr ikage". 
Guttegut, wat lastig 
,,Wegwerpbeitelplaatjes zijn soms lonend, echter niet altijd te 
gebruiken". 
Wegwerpen dan maar 

Het Gusto wagenpark is uitgebreid met een veelzijdige tractor 
van Russisch fabrikaat. Gusto Berichten vertelde er over: ,,Deze 
Belarus 640 super met zijn 75 pk kan gebruikt worden voor trek
en duwwagens, heeft voorzieningen waardoor hij ingezet kan 
worden als bulldozer en vorkheftruck en is verder nog te gebrui
ken als strooi-(pekel) en veegwagen". 
Kortom, een marusje van alles I 
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