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BIJ DE VOORPLAAT 
Tijdens een van de show-proefvaarten van de sleepzuiger Draga D-7, begin december vorig jaar, maakte onze „hof-
fotograaf" Kramer deze unieke foto van de Prins der Nederlanden. Een lichtspel zoais dat zich zeiden voordoet; 
zon, donkere wolken, ruwe zee. Een foto die wij U graag laten zien op het eerste gewone Zeskant van dit jaar. 

Werk aan de winkel 

bouwt cokes-uitdr 

voor een duitse firma 

In opdracht van een Duitse firma wordt op het ogenblik bij Gusto 
Geleen gewerkt aan de bouw van een zogenaamde cokes-ultdruk-
machlne. Het is de eerste keer in twintig jaar dat het bedrijf een 
dergeli jke opdracht ontvangt. De Duitse order is uniek omdat na 
de sluiting van alle Nederlandse cokes-fabrieken nauwelijks werd 
verwacht, dat nog nieuwe cokes-uitdrukmachines zouden worden 
gebouwd. 

In Duitsland dreigt een tekort aan cokes te ontstaan. Omdat de 
industrie in Duitsland overbelast is, werd het Geleense bedrijf — 
het enige in Nederland met ervaring op dit terrein — Ingeschakeld 
om op zo kort mogelijke termijn de Installatie te leveren. Aan één 
machine wordt bijna een half jaar gewerkt. 

Uit concurrentie-overwegingen wil men de naam van de opdracht
gever niet bekend maken. De prijs van de hele machine kan pas 
worden bepaald als het project Is afgewerkt. Twintig jaar geleden 
kostte zo'n Installatie ruim 250.000 gulden. Naar schatting zal de 
order nu zeker meer dan een miljoen gulden vertegenwoordigen. 

De directie van Gusto verwacht voor de toekomst meer orders 
van hoogovens en cokes-fabrieken in het buitenland. ZIJ is van 
mening, dat met behulp van uitsluitend aardgas te weinig hitte kan 
worden geproduceerd in hoogovens. 

Wij wensen onze Limburgse collega's veel succes toe met de 
nieuwe opdracht. 

30 



Ook u kunt meedoen aan de 

PRIJSVRAAG 
Eind vorige maand werd bij de Onderafdeling der Scheepsbouw
kunde van de Technische Hogeschool Delft een door ons uitge
schreven prijsvraag bekend gemaakt. Omdat ook onze mede-
werkers-met-een-technische-knobbel aan deze interessante prijs
vraag kunnen meedoen, publiceren wij de voorwaarden in Het 
Zeskant. 

Een schip gaat te water. Bloemen, champagne, feestvreugde. Een 
lege, rommelige helling blijft achter. Hier is het schip op gebouwd. 
Hier is het schip op gereed gemaakt voor de tewaterlating. 
Een heel werk, dat monteren van sleden en goten. Een oud sy
steem, dat nog steeds wordt toegepast. Maar dat zeer arbeids
intensief is. Dat veel manuren vraagt. Is er een andere oplossing 
denkbaar? Een ,,alternatieve" tewaterlating methode? 
Dit is het onderwerp van een interessante prijsvraag, georgani
seerd door I.H.C. Holland - Rotterdam. 

Inleiding: 
Zoals U weet, moeten, voordat een schip te water kan worden 
gelaten, vele arbeidsintensieve handelingen worden verricht in de 
vorm van het aanbrengen van goten en sleden onder het vlak. De 
problemen, die zich daarbij voordoen doordat de werkruimte be
perkt is en er dus veel ,,gesjouw" nodig Is, vragen om een effi
ciënte en vooral minder arbeidsintensieve oplossing. Een derge
lijke oplossing zal zelfs een integrerend deel van de bouwhelling 
kunnen uitmaken. 

Doel van de prijsvraag 
Het doel van de prijsvraag is: 
tot een tewaterlatingsinstallatie komen, die, in vergelijking met 
de conventionele methode, minder arbeidsuren vraagt; en waarbij 

a. er de mogelijkheid is om direct op deze installatie te kunnen 
bouwen, 

b. er de mogelijkheid Is om delen van schepen op de bouwhelling 
over een bepaalde lengte te kunnen laten zakken. (Bijvoor
beeld bij de bouw van een kort schip, wordt bovenaan de 
helling al begonnen met de bouw van het achterschip van een 
volgend schip). 

Bij de te ontwerpen tewaterlatingsinstallatie dient men rekening 
te houden met de volgende scheepsafmetingen: 

lengte: circa 150 m 
breedte: circa 20 m 
cascogewicht: circa 6000 ton 

Tevens dient men uit te gaan van een ,,één-slede afloop". 

Reglement: 
De deelname staat open voor studenten, assistenten en weten
schappelijke medewerkers van de afdeling Scheepsbouwkunde 
van de Technische Hogeschool te Delft. Aan deze prijsvraag kan 
ook het personeel van I.H.C. Holland N.V. meedoen. 
Inzendingen dienen in 3-voud getypt te zijn en vergezeld te gaan 
van de benodigde berekeningen en duidelijke uitvoeringsschetsen 
c.q. constructietekeningen. 
De inzendingen worden eigendom van I.H.C. Holland N.V. De be
oordelingscommissie wordt gevormd door Prof. Ir. J. H. Kriete-
meijer, hoogleraar afdeling Scheepsbouwkunde aan de T.H. te 
Delft, A. J. Bouwman, directeur Werf Smit Kinderdijk en Ir. W. L. 
Bastian, Hoofdingenieur Produktie I.H.C. Holland N.V. Er zullen 
meerdere prijzen beschikbaar worden gesteld, nl.: één Ie prijs, 
groot ƒ 5.000,— en verder een aantal prijzen variërend van 
ƒ 500,— tot ƒ 2.000,—. 
De eerste prijs zal alleen dan worden uitgereikt, wanneer naar de 
mening van de beoordelingscommissie de oplossing voldoet aan 
praktische en economisch verantwoorde uitvoeringsmogelijkhe
den. 
Deelnemers aan de prijsvraag dienen zich op te geven bij het 
Hoofdkantoor van I.H.C. Holland N.V., Postbus 6141 te Rotterdam, 
waarna hem (of haar) de benodigde gegevens verstrekt zullen 
worden. 
Inzendingen moeten onder motto geschieden. Dit motto moet ge
deponeerd worden in de hiervoor speciaal toegezonden enve
loppe. 

Inzendingstermijn: voor 15 mei 1971. 
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Om in de Republiek Congo een baggerwerk te kunnen uitvoeren, 
kocht een Belgisch aannemingsbedrijf verleden jaar een I.H.C. 
Beaver King. De zuiger ging per schip van Rotterdam naar de 
Congoiese havenstad Matadi. Vandaar werd de gedemonteerde 
Beaver over de weg naar Kinshasa gebracht. Een afstand van 
350 km, door bergen en door dalen. 
Om bij het transport en de montage een oogje in het zeil te hou
den ging onze medewerker, de heer J. van der Hel, naar de Congo. 
Kort voor de feestdagen van de Kerst en de jaarwisseling kwam 
hij, bruinverbrand, uit het tropische Afrika terug in een winters 
Sliedrecht. Mèt verhalen en mèt foto's, waarvan wij er hierbij en
kele publiceren. 

Drie dagen onderweg 
Het hoofdponton van de Beaver deed drie dagen over de tocht van 
Matadi naar Kinshasa. Hoewel de reis over bochtige wegen en 
langs diepe ravijnen voerde, werd er hoofdzakelijk 's nachts ge
reden. ,,Dan is het minder heet en is er minder ander verkeer op 
de weg", aldus de heer Van der Hel. 

2 

MET EEN BEAVER 
DOOR OE BERGEN Foto 1; Het tioofdponton onderweg van Matadi naar Kinshasa. Een "technische 

stop" voor het verheipen van een klein ongemak. 
Foto 2: Zwaar transport op Congoiese wegen. 
Foto 3: Een aanrijding met een brugpijler had dit tot gevolg 
Foto 4: De montage van de Beaver vordert. Even poseren voor de fotograafl 
Foto 5: De Beaver kant en klaar in het water van de Congo rivier. 
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„Onderweg moest het transport een soort Bailey-brug passeren. 
Het was een 35 a 40 meter lange brug, die alieen op de beide 
oevers werd ondersteund. Het ,,zou-het-wel-goed-gaan" stond op 
ieders gezicht te lezen. Je hóórde de brug steunen en kraken! 
Maar het g ing!" 
Het spreekt vanzelf, dat de bijzondere stoet de aandacht trok van 
de bevolking. Zeker wat lengte betreft, was het een van de 
grootste transporten hier ooit over de weg vervoerd. 
,,Vooral bij het naderen van Kinshasa en op de tocht door de stad 
was er veel belangstelling", herinnert de heer Van der Hel zich. 
,,Toen kwam ook de plaatselijke TV voor het journaal een repor
tage maken". 

Voorlopig eindpunt van de reis was de werf ,,Bonne Navigable". 

Montage met cola en tabak 
In de dagen die volgden werden de andere pontons en de onder
delen van Matadi naar Kinshasa gebracht. Een aanrijding met een 
brug zorgde voor oponthoud. Door de klap schoof een ladderdeel 
van de vrachtwagen. ,,En om dat weer voor elkaar te krijgen was 
er veel gesjouw en gehijs nodig", vertelde de heer Van der Hel. 

4 

,,Maar uiteindelijk was ai het spul op de werf ,,Bonne Navigable" 
en kon de montage beginnen. De Beaver werd op twee sleden in 
elkaar gezet en vervolgens te water gelaten. Een aantal Congo-
lezen hielp erbij. Het was voor het eerst dat ze zo'n werk deden 
en dus was het al met ai nog een heel karwei. Maar met regel
matige rustperioden, waarin wij op frisdranken en sigaretten 
trakteerden, ging het best". 

Tussen de krokodillen 
De Beaver King gaat werken op een plaats een kilometer of 
vijfendertig buiten Kinshasa aan de rivier de Congo. 
Daar moet een jachthaven worden aangelegd en dat betekent een 
grondverzet van ongeveer een miljoen kubieke meter zand. Zodra 
de persleiding er is, kan de zuiger aan de slag. Dat zal dan zijn 
temidden van de krokodillen, waarvan er een flink aantal in de 
Congo te vinden zijn. 
Cm de zuiger in bedrijf te stellen zal de heer Van der Hel weer 
naar Kinshasa reizen. Wellicht maakt hij voor ons eens een foto 
van een bever tussen de kaaimannen . . . ! 

5 

Het boorschip en de silo's 
In het vorige nummer van Het Zeskant ver
telden wij U over de kiellegging van het in 
aanbouw zijnde boorschip. 
Inmiddels heeft de bouw zich al aanzienlijk 
uitgebreid. De onderbouw ligt bijna gereed 
en de silo's zijn al gemonteerd. 
De silo's dienen voor de opslag van bariet, 
cement, bentonite e.d. 
Ongetwijfeld zult U zich afvragen waar de
ze substanties nu voor dienen. Welnu, het 
cement dient voor het cementeren van de 
casing, dus om het boorgat te verstevigen 
om instorting te voorkomen. 
Bariet en bentonite dienen voor de berei
ding van mud. Mud is een vloeistof met een 
zeer hoog soortelijk gewicht, die door de 
boorstang heen in het boorgat wordt ge
pompt. Door de boorstanghouder wordt de 

mud weer naar boven gewerkt, en daar 
wordt het weer gefilterd. Zo kan men zien 
wat men aanboort en welke stoffen de 
boorgrond bevat. Misschien zegt U nu, 
waarom gebruikt men dan geen helder 
water. 

Het antwoord hierop is eenvoudig. Water is 
voor dit doel veel te licht. Zou men op een 
gegeven moment iets aanboren, dan zou 
het water met een grote snelheid naar bo
ven spuiten. Met mud is dit niet het geval 
want dit heeft immers een hoog soortelijk 
gewicht, het zal zich daarom minder snel 
omhoog werken. 
Wij hopen U in het volgende nummer weer 
nieuwe wetenswaardigheden over het boor
schip te kunnen vertellen. 
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„DYNAMIC POSITIONING" 

controle
kamer 

Toen de galeislaven niet meer gebruikt werden om de schepen 
voort te roeien, bleven slechts de wind en de stroom over. Zij 
hielpen de mensen de zeeën over te steken. Tot de stoommachine 
werd uitgevonden. Daarvan wist de scheepvaart een nuttig ge
bruik te maken. 

Toch blijven wind en stroom zowel vriend als vijand van de zee
vaarder. Soms kan de zeeman hen helemaal niet gebruiken. Ais 
hij de zeebodem wil onderzoeken, of wanneer hij wil nagaan wat 
er in de zeebodem zit. Als hij op zee naar olie en gas zoekt. 
Daarom bouwde hij staketsels op poten op de zeebodem. Zo kon 
hij hoog boven de golven werken, op eilanden zoals de Seashell, 
de //e de France of de Sedneth II. 

Maar de mens gaat op steeds grotere diepte de zeebodem onder
zoeken. Op een gegeven moment kan hij dan zijn hoofd niet meer 
boven water houden, hoe lang hij de poten van zijn kunstmatige 
eilanden ook maakt. Dan kan hij nog proberen te werken met ei
landen waarvan de poten uit grote flessen bestaan. Als die fles
sen voor een deel met water gevuld worden, ontstaat een balans, 
waardoor het eiland met zijn zware ankers en kettingen redelijk 
rustig op zijn plaats kan blijven. 

Maar, de nieuwste ontwikkeling is het boorschip dat, omdat het 
een "dynamic positioning " (D.P.) installatie heeft, niet meer hoeft 
te tobben met zware ankers en moeizaam verhaalwerk. 

Bij Gusto wordt een boorschip gebouwd, mèt zo'n D.P. systeem. 
fHoe dat werkt willen wij proberen U uit te leggen. 

acoustisch 
baken 



houdt boorschip op z'n plaats 

Net als een koorddanser 
Stelt U zich een koorddanser voor met een lange stok in zijn han
den, die op een dunne draad loopt. Wanneer de koorddanser bijna 
zijn evenwicht verliest, reageert hij — waarschijnlijk automatisch 
en onbewust — met een spierreactie, die hem weer in evenwicht 
brengt. 
Deze reactie moet zeer rustig en beheerst worden uitgevoerd, 
want een te felle actie zou hem dóór zijn evenwicht doen heen-
schieten met alle gevolgen van dien. De koorddanser reageert niet 
of nauwelijks op het zwiepen van het strak gespannen koord, 
omdat hij weet dat dat verloren moeite is. De draad tr i l t immers 
om de gemiddelde stand en hij vangt dit op door zijn knieën een 
beetje door te buigen. 
iets dergelijks gebeurt bij de „dynamic positioning". Een schip 
wordt tegen stroom en wind in op zijn plaats gehouden door voort 
durend draaiende schroeven, waarvan er vijf dwarsscheeps zijn 
geplaatst, in z.g. straaibuizen. Ook de voortstuwingsschroeven 
spelen een rol in het op de plaats blijven. Wanneer het schip 
,,voelt", dat het begint weg te drijven van het vastgestelde punt, 
reageert het door één of meerdere schroeven iets meer stuwdruk 
in de juiste richting te laten leveren. 
Ook deze reactie moet net voldoende zijn om het schip op zijn 
oorspronkelijke positie terug te brengen. Te veel stuwdruk zal 
het schip door zijn positie heen laten schieten. 
Toch mogen de schroeven daarbij niet, of zo min mogelijk, reage
ren op de voortdurende, kleine bewegingen van het schip ten ge
volge van de golven. 

Veel elektronica 
Om één en ander precies uit te rekenen is een computer nodig. 
De mens is niet in staat in heel korte tijd zo veel berekeningen te 
maken dat er tijdig en vooral nauwkeurig ,,bevelen" worden gege
ven, die de stand van de verstelbare bladen van elke schroef doen 
veranderen. Het boorschip Pélican dat Gusto aan het bouwen 
is, heeft voor de ,,dynamic positioning" de volgende elementen 
aan boord. 
1) Een meetsysteem, dat afwijkingen van de gewenste positie 

constateert; 
2) Een regelsysteem, dat de meetinformatie (punt 1) beoordeelt 

en verwerkt en dan zonodig daarop reageert; 
3) Vijf dwarsscheepse straaibuizen met schroeven en twee voort

stuwingsschroeven, die bestuurd worden door het regelsy
steem en die een bepaalde hoeveelheid stuwdruk leveren in 
een bepaalde richting. 

Het boorschip heeft ook nog de beschikking over registratie-
apparatuur, die behalve de procesgegevens de ,,uitwendige" con
dities vastlegt zoals kracht en richting van wind, stroom en golven. 

Meten met geluid en draad 
Aan boord van de Pélican zullen twee meetsystemen worden 
geïnstalleerd die voortdurend informatie over de positie van het 
schip t.o.v. een vast punt op de zeebodem leveren. 

a) een acoustisch meetsysteem 
Dit bestaat uit twee bakens op de zeebodem en geluidsont
vangers, z.g. ,,hydrophones" onder de bodem van het schip. 
Een geluidsimpuls, die het baken uitzendt, arriveert op ver
schillende tijdstippen bij elk der hydrophones. De ti jdsverschil 
len worden gemeten en verschaffen, samen met de voortplan-
tingssnelheid van het geluid in het water, de verschillen in af
stand tussen het baken en eik der hydrophones. Hieruit is de 
hoek te bepalen, waaronder het schip de bakens ziet. 

b) een Inclinometer systeem 
Dit systeem levert een hoekmeting, die direct ten opzichte van 
de verticaal wordt uitgevoerd. Het systeem bestaat uit een in
clinometer (hoekmeter) in het schip aan het boveneinde van 
een strakgespannen draad tussen het schip en een gewicht 
op de zeebodem. 

Wij hebben een schematische tekening gemaakt van deze meet
systemen en die kan wat duidelijkheid verschaffen in de ingewik
kelde materie. Aan boord van het boorschip zal het acoustisch 
systeem dienen als basissysteem. De inclinometer zal dienen als 
hulpsysteem omdat het minder nauwkeurig is en gevoeliger voor 
storingen. 

Computer controleert computer 
In een speciale kamer achter het stuurhuis op het commando
brugdek worden de computers geplaatst, die de zorg hebben dat 
het schip automatisch op zijn vastgestelde plek blijft. Om er zeker 
van te zijn dat bij het uitvallen van de computer het regelproces 
niet onderbroken wordt, zijn er twéé computers geïnstalleerd. De 
tweede neemt direct de taak over van de eerste zodra storingen 
optreden. 
Daarom zijn beide computers gelijk geprogrammeerd, d.w.z. ze 
hebben allebei precies dezelfde instructies gekregen. De ene 
computer controleert zo de andere. Er kan niets fout gaan! 

Zeven schroeven 
Een belangrijk onderdeel van de ,,dynamic positioning" zijn de 
schroeven. Behalve 2 ,,normale" voortstuwingsschroeven krijgt de 
Pélican 5 schroeven in straaibuizen dwars in het schip. 
Van deze straaibuizen zijn er 3 aangebracht in de boeg en 2 in de 
achtersteven van het boorschip. Van alle zeven schroeven kunnen 
de bladen versteld worden. De bladen van de schroeven worden 
in een bepaalde stand gezet op bevel van de computers. De com
puters geven deze bevelen omdat zij door het acoustisch (geluids) 
systeem voortdurend geïnformeerd blijven over de plaats van het 
schip. Om er zeker van te zijn dat dit alles in de praktijk zal wer
ken hebben de ingenieurs van Gusto met verschillende modellen 
proeven genomen in de watertank en in de windtunnel. 
Alle omstandigheden en de gedragingen van het boorschip wer
den gesimuleerd. De daaruit komende gegevens werden in de 
computer van het Nederlands Scheepsresearchcentrum van T.N.0. 
verwerkt. De uitkomsten van de proeven dienen om uit te rekenen 
hoe het in werkeli jkheid zal worden. 

Ingewikkeld! 
Wij begrijpen dat het een ingewikkeld onderwerp voor U is, deze 
,,dynamic positioning". In elk geval hebt U een indruk hoe het 
boorschip straks ,,op de plaats rust" kan blijven drijven. In een 
volgend nummer van „Het Zeskant" zullen wij een algemene be
schrijving van het schip geven. 
Een interessant projekt, dit boorschip, dat half 1971 te water zal 
worden gelaten. 
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„Dit is voor het eerst in de Gusto geschiedenis, (afgezien van 
het feest van de heer Verschure), dat we hier een geharmoni
seerde bezetting houden . . . , dat is hier nog nooit vertoond", zo 
sprak de heer F. Smulders op 8 januari jl., toen de nieuwe kantine 
werd geopend en tevens de nieuwjaarsreceptie werd gehouden, 
's Middags om half vijf nam de festiviteit z'n aanvang, ledereen 
werd in de gelegenheid gesteld de leden van de directie persoon
lijk een voorspoedig 1971 toe te wensen. 
Vergeleken bij andere festiviteiten was de belangstelling bijzonder 
groot en met veel enthousiasme nam men deel aan het goed 
georganiseerde feest. 

De heer Smulders opende met een toespraak waarin hij onder
meer zei: ,,lk heb vanmiddag met de ondernemingsraad vergaderd 
over de harmonisatie en alles wat er aan vast zit, ,,maar ik kan 
hier verder nog weinig over zeggen", aldus de heer Smulders. 
Nadat er door zovelen een voorspoedig nieuwjaar was gewenst, 
kon de heer F. Smulders het niet nalaten nog even zakelijk te 
worden, en dat deed hij door een overzicht over het verleden en 
het komende jaar te geven. 
,,We mogen wel zeggen dat we een bewogen jaar achter ons heb
ben liggen. De kosten van de staking waren aanzienlijk. De resul
taten van I.H.C. Holland zouden beter zijn geweest als we die 

staking niet hadden gehad, we hadden dat dan zeker in de 
deling kunnen merken. Toch hebben we met Uw aller in. 
ning de volgende produktëS*''^eleverd: oS^Teephopperz 
Hendrik Zanen, de veerboot Free Enterprise V een viertal SBM 
boeien, een bak voor de B.I.P.M., en de verbouwing van een coas
ter, waarvan wij een hulpschip voor SBM maakten, de instaiier 1 
De kraan op dit schip ontwierpen en bouwden we geheel. Vo-
het volgende jaar hebben we goede opdrachten kunnen boekei 
De orderportefeuille is goed gevuld. 
Met de volgende orders zijn we bezig: 
De sleephopperzuiger Humber River, die binnenkort wordt afge
leverd, de brug voor Curagao, die ook half januari weggaat. Het 
boorschip Péiican, dat we 31 december van dit jaar proberen 
op te leveren en acht boeien, alle te leveren in 1971." De heer 
Smulders dacht dat er nög wel een paar boeien zaten te komen. 

I 
De heer Smulders vervolgde met:,,,Voorts zullen we al spoedig 
bezig zijn met twee veerboten, de een in 1972 en de ander in 
1973 te leveren, een offshore kraan, te leveren in 1972 (dit wordt 
in september). Dit is de tweede kraan van hetzelfde type voor 
dezelfde opdrachtgever." 

NIEUWJAARSRECEPTIE 
en feestelijke opening kantine Gusto 



Na dit résumé merkte de heer Smulders nog op, dat hij bezig 
was aan een sociaal plan. 
Hoe dat plan er uiteindelijk gaat uitzien, wist hij zelf nog niet, 
maar hij zou graag daarbij de bijdrage willen hebben van iedereen. 
Een ander onderwerp was de stijging van de loonkosten. De heer 
Smulders dacht dat ieder kon meewerken om de gevolgen ervan 
de baas te blijven. 
Al was het alleen maar het op tijd beginnen en op tijd eindigen. 
,,Als wij zeggen harmoniseren en als wij zeggen inspraak, dan 
moet ook iedereen z'n bijdrage daaraan willen leveren", aldus de 
heer Smulders. 
Tenslotte wenste hij de aanwezigen een gelukkig en voorspoedig 
nieuwjaar toe, en introduceerde hij de gast van de avond: Willy 
Alfredo, nederiands bekendste sneldichter. Een van zijn improvi
saties over Gusto: 

,,Gusto is geweldig, dat stelt ons niet teleur, 
we hoorden de vriendelijke woorden van onze directeur 
En dat is een prima mannetje, dat alles doet op z'n gemak, 
en hij stond hier heel eenvoudig in z'n doordeweekse pak. 
Ze zijn hier met z'n vieren, ze stellen niet teleur, 
een heel kwartet is hier de directeur. 
Zo moet U het begrijpen en dat mag dan ook wel zijn, 
en dan zijn er nog twee neefjes die heten toevallig Gonijn. 

En dan hebben we nog een mannetje en dat weten we allemaal, 
die zit in het hoofdbestuur en dat is Verschure, dat is kolosaal 
Die is nu met vakantie, dat vind ik niet keurig net, 
zo'n man die had hier mee moeten doen aan de nieuwjaarspret. 
Maar nu is het hier gezellig, dat weten we allemaal, 
de nieuwe kantine is geweldig, die is werkeli jk ideaal 
Waar kan je hem zo vinden, je voelt je fit en strang, 
alleen bij deze directie toevallig hier in Schiedam." 

Krachtige woorden en leuk gevonden van de heer Willy Alfredo, 
die samen met zijn begeleider op het elektronisch orgel, er heel 
wat gedichten heeft uitgerateld. 
Natuurlijk was er ook het Gusto Muziekcorps, dat weer eens een 
staaltje muzikaal kunnen heeft weergegeven. 

,,Het feest was groots en was geweldig, dat weten we allemaal, 
het georganiseerde was werkeli jke fenominaal. 
Zoals U heeft kunnen lezen, komt het er in 't nieuwe jaar op aan, 
misschien dat we dan met nieuwejaar weer in die kantine staan. 
U hoeft hieraan niet te twijfelen, we stellen niet teleur, 
want wij allen waren net zo enthousiast als onze directeur, 
want dat is een prima mannetje, dat weten we allemaal, 
zoals hij stond te preken, dat was werkeli jk kolosaal. 
Nu moet U allen op een rij gaan staan en brul dan maar in koor: 
onze directeur die is geweldig, die heeft het beste met ons voor." 

Floor manager van Gnsto Schiedam 
Op 7 januari is de afdeling inkoop bij Gusto 
Schiedam van locatie veranderd. 
De afdeling inkoop verhuisde naar de vroe
gere afdeling projecten, en deze stationeerde 
zich weer op de vroegere afdeling inkoop. 
Ondanks dat het net als alle andere een 
doodnormale verhuizing was kon onze foto
graaf, die toevallig in de buurt was, een uniek 
plaatje van dit gebeuren schieten. 
Een van onze werknemers deed dienst als 
full prof f loor manager. Zich niets aantrek
kend van de drukte en het kabaal zette hij 
zijn werk op een overtuigende wijze voort, ffjffj/i 
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DE SCHIEDAMSE 
SLEUTELAARS 
Tegenwoordig moet je de hobbyisten met een kaarsje zoeken zegt 
men wel eens. Welnu bij Gusto Schiedam liggen ze voor het op
rapen. Een schildersclub, bridgeclub, postzegelclub, voetbalclub, 
tennisclub etc.: allemaal vertier-mogelijkheden van de hardwerken
de mensen, 's Ochtends met de auto naar het werk, 's avonds met 
de auto naar huis, en na het eten met de auto naar de club. Om 
die auto gaat het nu juist. Ongeveer 4 jaar geieden besloot een 
aantal personen een autoclub op te richten; de G.A.G. (Gusto 
Auto Glub). 
Met ± 80 leden startte men met de sleutelhobby. Er werd een ge
bouw neergezet, waar de enthousiaste hobbyisten zich naar harte
lust kunnen uitleven. 
De Gusto Auto Club kent een bloeiend verenigingsleven. Elke 
avond zijn er enkele leden van de club met een of meer auto's 

bezig. Er zijn enkele voorwaarden om lid te kunnen worden. De 
voornaamste is, dat je zelf bereid moet zijn de handen uit de mou
wen te steken. Mannen met weinig technische capaciteiten hoe
ven niet te wanhopen, ze worden door de andere leden geholpen, 
als ze maar niet bang zijn hun handen vuil te maken. 
In de G.A.C.-garage kun je je auto een doorsmeerbeurt geven, 
de olie verversen, een tecktyleerbeurt geven, plaatwerk-reparaties 
verrichten, etc. 
Het deskundig oog van enkele vakmensen zorgt ervoor, dat daar
bij alles volgens de regels geschiedt. 
Ook schades kun je met behulp van collega's opknappen. Dat kan 
dan wel eens een voordeel van zo'n duizend gulden opleveren, 
vooral ais het om zware blikschade gaat. De club is er in geslaagd 
voor zijn leden een collectieve verzekering af te sluiten, wat weer 
een lagere premie betekent. Wil je een tweedehands auto over
nemen dan zijn deskundigen bereid die wagen te testen. Onder
delen worden door de club goedkoop voor de leden ingekocht. 
Momenteel telt de G.A.C. ongeveer 400 leden, die veelvuldig van 
het sleuteldomein gebruik maken. Vele malen is de brug al op en 
neer geweest en vele malen zijn er de nodige reparaties verricht. 
Met de vakanties wordt er door zeer veel leden gebruik gemaakt 
van een ,,veiligheidskeuring", die menigmaal niet overbodig blijkt 
te zijn. 
Door de groei van de nu zo populaire G.A.C.-garage, is er al een 
tweede brug gekomen, en zijn de gereedschappen aangevuld of 
vernieuwd. Ook is er een nieuwe ioods bijgebouwd voor grond
werkzaamheden. Per dag worden er een stuk of 8 wagens onder 
de ioep genomen, dat is per jaar zo'n 2500 auto's. 
In het afgelopen jaar is er door de brikkies 110.000 liter benzine 
gedronken. De bloei van de G.A.C.-garage is te danken aan een 
groepje mensen, die de steunpilaren van de club zijn. Zonder 
dit groepje zou de G.A.C. allang als een kaartenhuis in elkaar 
gezakt zijn. Het zijn de garage-commissarissen en het bestuur. 
Laten we deze mensen vooral niet vergeten. 
Als je dan ook nog beschikt over zo'n groot aantal leden, die be
reid zijn alles zelf te doen en over een directie die grond, opstal 
en inrichting wil afstaan, dan mag dit toch wel een uniek gebeuren 
in de hobbyisten wereld worden genoemd, niet waar.... 
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Elfhonderd gulden beloning 

om vooral de tel niet kwijt te raken .... 

Op donderdag 24 december 1970 werd met een praatje en een 
glaasje door adjunct-directeur, de heer G. Fluit aan de heer J. de 
Graaft, medewerker bedrijfstekenkamer scheepswerf Verschure, 
een bedrag van maar liefst f 1100,— overhandigt ais beloning 

voor knap denkwerk, waaraan ais in zo veie gevallen ook nu een
voud ten grondslag ligt. 
Het idee behelst een belangrijke vereenvoudiging bij het uitschri j 
ven van computer-programma's voor de bedrijfstekenkamer. Het 
was tevens een kolfje naar de hand van het Nederlands Scheeps
bouwkundig Proefstation te Wageningen, dat het desgevraagd 
gaarne op zijn merites wilde onderzoeken en toepassen. 
Door een gebeurtenis als deze — het is de hoogste tot nu toe 
uitgekeerde beloning — is weer eens zonneklaar aangetoond hoe 
nuttig en eigenlijk onontbeerlijk goede ideeën voor onze maat
schappij zijn. 
Wat nu door het denkwerk van de heer De Graaff uit de bus ge
komen is, steiien wij als stimulans voor anderen om ook eens met 
een idee in de bus te komen. 
Op de achtergrond schemert bovendien een materiële beloning, 
die in dit geval aanzienlijk genoemd mag worden. 

Zo verkeerde de heer De Graaff op die gedenkwaardige 24ste 
december in de gelukkige omstandigheid, dat hij met de pas ver
worven duiten van ideeënmaker plannenmaker werd. Maar aan
gezien hij dat sedert de 23ste december — de dag, waarop hij in 
het huwelijk trad — gevoegelijk niet meer alleen wil doen, had 
hij voor de gezelligheid en om bij het teilen de tel niet kwijt te 
raken, zijn nog nauwelijks van het ja-woord bekomen echtgenote 
meegenomen. Onze lezersschaar mocht misschien geneigd zijn in 
andere termen te denken . . . . 

Ai met al wensen wij het jonge echtpaar veel geluk op het levens
pad en onze inzender een blijvende inspiratie voor het bedenken 
van nog meer luisterrijke ideeën. 

Werk onder handen 

Per 31 december 1970 waren op onze bedrijven 
onder meer de volgende orders onder handen: 

Sleepzuigers 

Naam/nummer 
Humber RIver 
Siete 
MOT Dredge lli 
CO 796 

Cutterzuigers 
Naam/nummer 
CO 791 
CO 779 
CO 02003 
CO 789 

Laadruim-
inhoud 
10.000 m3 
6.000 m^ 
3.100 m3 
3.900 m3 

Vermogen 
3.300 pk 
2.300 pk 
3.300 pk 
6.000 pk 

Bestemming 
Engeland 
Panama 
India 
Engeland 

Bestemming 
Nederland 
Irak 
Zuid-Korea 
Zuid-Korea 

Overig materieel produktgroep bagger 
Gestandaardiseerde, demonteerbare cutterzuigers 
van de typen IHC Beaver Master en King. 
Gestandaardiseerde spiijtbakken van het type 
IHC Omnibarge. 
Baggeronderdeien en baggerinstrumenten. 
Perspijpen. 

Schroefaskokerafdichtingen, type Subiime. 
Polyester jachtcasco's, beweegbare zwembad-
vloeren en kleuterbaden. 
Tweetakt Smit-Bolnes dieselmotoren. 
Aluminium speeltoestellen. 

Speciale schepen 
Nummer en type 
CO 881, veerboot 

CO 882, veerboot 

Capaciteit 
1200 pass. en 
380 auto's 
1200 pass. en 
380 auto's 

Materieel olie-industrie 
Nummer en type 
CO 860, boorschip 
CO 880, draaikraan 

SBM-instaliatie 
SBM-installatie 
SBM-installatie 
SBM-instailatie 
SBM-instaiiatie 

Capaciteit 
15.500 ton 
600/800 ton 
voor tankers 
tot 
120.000 ton 
250.000 ton 
450.000 ton 
200.000 ton 
300.000 ton 

Bestemming 
Engeland 

Engeland 

Bestemming 
Frankrijk 
Nederland 

Australië 
Saudi-Arabië 
Saudi-Arabië 
Brazilië 
Nigerië 

SBM-instailatie 
SBM-installatie 
SBM-instaiiatie 

150.000 ton 
250.000 ton 
250.000 ton 

Noorwegen 
Taiwan 
Borneo 

Staalbouw materieel en diensten 
Produktiepiatform, inclusief installatie op de 
Noordzee voor Engeland. 
Drie brugsecties Curagao 
Landingsbrug voor veerhaven Nederland 

Fabricage en montage Hoogoven 7 en diverse 
andere werkzaamheden voor de Koninklijke Ne-
deriandsche Hoogovens en Staalfabrieken N.V. 
Staalconstructies en montagewerk voor chemi
sche en petro-chemische bedrijven. 

Diversen 
Engineering voor diverse opdrachten van de t in 
industrie. 
Ertsscheidingsapparatuur (jiQs)-
Beweegbare stalen zwembadvloeren. 
Roterende vacuüm- en doseersiuizen. 
Reverse-jet-stoff liters. 
Krimpovens voor paiietverpakking. 
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NEGEN JUBILARISSEN BIJ DE KLOP Bij De Klop is het gebruikelijk 
in december de werknemers, 
die in de loop van het jaar een 
bepaalde mijlpaal in aantal 
dienstjaren bereiken, een 
feestelijke ontvangst te berei
den. Ditmaal waren het er ne
gen, die op 21 december jl. 
met hun echtgenotes waren 
uitgenodigd gezamelijk hun 
jubileum te vieren. De burge
meester van Sliedrecht was 
eveneens hierbij tegenwoor
dig voor het uitreiken van drie 
koninklijke onderscheidingen. 

Bij de binnenkomst ontvingen 
de dames een kleurrijk hand
boeket bloemen, dat er mede 
toe bijdroeg de bijeenkomst 
een feestelijk aanzien te ge
ven. 

Ingeleid door de heer De 
Groot, die het gezelschap ver
welkomde, sprak de burge
meester de jubilarissen toe. 
Hij reikte een zilveren en twee 
bronzen eremedailles verbon
den aan de Orde van Oranje 
Nassau uit aan resp. een gou
den jubilaris en twee jubilaris
sen met een veertigjarig 
dienstverband. 

Het gouden jubileum 
werd gevierd door de heren 
A. J. Korevaar (baas scheeps
bouw) en J. van Leeuwen (af
schrijver). Aan de heer Van 
Leeuwen werd bij bevordering 
het koninklijk zilver toege
kend. Aan de heer Korevaar 
was dit ereteken in zilver 
reeds eerder verleend bij de 
viering van zijn veertigjarig 
dienstverband. 

Het veertigjarig jubileum 
herdachten de heren J. Hoek
water (brander) en P. C. Vis
ser (kraandrijver), die beiden 
vereerd werden met koninklijk 
brons. 

Het zilveren jubileum 
werd gevierd door de heren 
A. V. d. Herik (elektr. lasser), 
J. de Kook (ijzerwerker), P. 
Korevaar (administrateur), A. 
Mes (bankwerker) en D. Slin
gerland (ijzerwerker). 

Na het uitreiken van de ko
ninklijke onderscheidingen, 
werden de jubilarissen toege
sproken door de heer De 
Groot. Hij richtte hierbij een 
blik naar het verleden, op het 

heden en op de toekomst. Hij 
feliciteerde de jubilarissen en 
bracht hen namens het bedrijf 
dank voor de betoonde trouw. 

Hij overhandigde aan elk van 
hen het Vererend Getuig
schrift van de Ned. Mij. v. Han
del en Nijverheid, alsmede de 
gebruikelijke gratificatie. Drie 
zilveren jubilarissen kregen 
bovendien een gouden pols
horloge met inscriptie, twee 
een ander waardevol ge
schenk. 

De heer J. Hoogendoorn sprak 
gelukwensen uit namens het 
personeel. Tot slot heeft de 
heer P. Korevaar namens alle 
jubilarissen een dankwoord 
gesproken. 
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25 J A A R B I J 
GUSTO 

De dag voor Kerstmis was 
voor de heren L. v. Potten, C. 
Droog en A. Muilwijk een zeer 
bijzondere dag. Ais iaatsten in 
het jaar 1970 werden deze ju -

L. V. POTTEN 

bilarissen door de directie 
feestelijk ontvangen ter ere 
van hun 25-jarig jubileum. 
In 1945 stapten deze heren 
voor het eerst onze poort 
binnen en werkten 25 jaar 
achtereen resp. als transpor-
teur/aanslaander, bankwerker/ 
monteur, en lasser bij ons be
drijf. 
De heer F. E. M. Smulders 
dankte met woorden en ca-
deau's de jubilarissen voor 
hun trouw aan het bedrijf en 
de inzet die zij in ai die jaren 
hebben willen tonen. Ook de 
dames werden door de heer 
Smulders hierin betrokken. 
Na de uitreiking van het ge
tuigschrift met penning van de 
Maatschappij voor Nijverheid 
en Handel door de heer Dirk
zwager werd een dronk uitge
bracht op de jubilarissen. 

E. G . HADERMANN 

W. VINKE 

Een bezoek aan de modeiien-
zaal besloot deze feestelijke 
gebeurtenis. 

Op 7 januari 1971 openden de 
heren E. G. Hadermann (tech
nisch inkoper), P. 0 . G. Ver
meulen ( Ie ontwerper kraan-
bouw) en W. Vinke (technisch 
inkoper) de rij van jubilarissen 
in dit nieuwe jaar. Deze jub i 
larissen, die allen 25 jaar ge
leden bij Gusto hun werk
zaamheden begonnen, werden 
door de directie eens fl ink in 
het zonnetje gezet. Woorden 
van dank voor de lange bin
ding aan het bedrijf, gingen 
vergezeld van cadeaus. 

De dames, die deze jaren 
steeds naast hun man hebben 
gestaan, werden daarvoor 
door de directie eveneens in 
de huldiging betrokken. 

J . BARZILAY 

De tweede ontvangst van het 
jaar 1971 was voor de heren 
J. Barzilay (chef bedri j fsbu
reau SB), F. Heusdens (oplei
dingen) en P. Verboom (aan-
bouwer Slikkerveer). 
Zij allen waren op 8 januari de 
gast van de directie, om ter 
gelegenheid van hun 25-jarig 
jubileum de dank en de waar
dering van het bedrijf over te 
brengen. 
Juist door de medewerkers 
met een dergelijke staat van 
dienst kan Gusto produkten 
maken die je nu niet bepaald 
dagelijks tegenkomt. 
Dat ook de echtgenotes be
langrijk zijn — ais steun op de 
achtergrond — liet de directie 
duidelijk uitkomen. 
Naast de cadeau's voor de j u 
bilarissen was er dan ook 
voor hen een leuk presentje. 

F. HEUSDENS 

P. VERBOOM 

A. MUILWIJK P. C . G . VERMEULEN 

Het getuigschrift met penning 
van de maatschappij voor Ni j 
verheid en Handel werd door 
de heer M. Dirkzwager uitge
reikt. 

Na een ongedwongen samen
zijn werd de dag besloten met 
een rondgang door de model-
lenzaal. 

De maatschappij voor Nijver
heid en Handel liet zich verte
genwoordigen door de heer 
Dirkzwager, die het getuig
schrift en de penning uitreikte. 

Met een bezoek aan de model-
lenzaal kwam dit feestelijk ge
beuren tot een einde. 
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PERSONALIA 
DE KLOP 

In dienst getreden: 
1-1-71 J. V . Keulen - service agent 
I - 1-71 B. Advokaat - sous-chef inkoop 
4-1-71 D. Lievaart - werkster/serveerster 

18-1-71 J. Advokaat - brander 
18-1-71 A. Oosterom-Klomp - werkster 
26-1-71 B. Kros - II . bankwerker 

In militaire dienst: 
25-12-70 J . V . Beek - I jzerwerker 
18- 1-71 M. v.d. Tak - tekenaar 
18- 1-71 P. v.d. Bos - kantoorbediende 

Gehuwd: 
11- 1-71 E. Donkers en A. Knipping 
13-1-71 J . V . Andel en D. Kool 
Gepensioneerd: 

12- 1- 71 K. V . Wijngaarden - brander 

Geboren: 
18-12-70 Flora, dochter van F. de Raad en G. Boom 
17- 1-71 Hendrik Wi lhelmus Marlnus, zoon van M. de 

Paus en E. J . van Meel 
18- 1-71 José Carlos, zoon van C. A. DIas de Ol lveira 

en M. E, DIas de Ol lveira 
25- 1- 71 Roelofje Geertruida Gerdina, dochter van W. 

v.d. Griendt en R. G. Bakker. 

SMIT KINDERDIJK 

In dienst getreden: 
1-1-71 B. Schuil - d i recteur 
4-1-71 M. FIgueras FIgueras - leer l ing draaier 

I I - 1-71 P. Pagllara - leer l ing draaier 

Terug uit militaire dienst: 
4-1-71 A. Korteland - koperslager 

Geboren: 
17-12-70 Anne Maria, dochter van J. Varela Garcia en 

S. Carbal lo-Borrajo 
28-12-70 Jan Leendert Cornel is , zoon van C. v.d. Lust-

graaf en H. C. Paardekoper 
1- 1-71 Lucas, zoon van M. v.d. Perk en P. van Driel 
3- 1-71 Alex, zoon van S. Paleewong en S. Ver

schoor 
6- 1- 71 Hendrik, zoon van J . J . J . van Daalen en G. 

Sanders 
10- 1-71 Hugo Laurens, zoon van D. H. G. Bakker en 

A. van Harten 
12- 1-71 Wi l lem, zoon van H. de Lange en D. v.d. 

Dool 

Gehuwd: 
17-12-70 M. P. Ritmeester en T. Roodnat 
17-12-70 J . G. H. Merkx en G. B. Vogel 
23-12-70 T. W. Verboom en H. Struik 
30- 12-70 B. de Ruijter en H. A. Langerak 

Gepensioneerd: 

31- 12-70 T. Hol leman - magazi jnbediende 

Overleden: 
20-12-70 J. C. Rijken - Ijzerwerker, 48 jaar 

1- 1- 71 C.Korporaal - gepensioneerde, 86 jaar 

MTE 

In dienst: 
2- 1-71 J . den Breejen - hoofconstr. 
1- 12-70 O. Eberhard - tek. constr. 
2- 1-71 L. van Maas - techn. Inkoper 
1- 12-70 H. Mulder - tek. constr. 
2- 12-70 C. Robertsen - ontw. constructeur 

In militaire dienst: 

17- 11-70 B. Kaayk 

V E R S C H U R E 

In dienst getreden: 
1-1-71 Mej. A. M. van Erkel, typiste atd. Orderbeheer 
1-1-71 N. Kat, kraandri jver Scheepswerf 
4- 1-71 W. de Jong, leerl ing Scheepswerf 

13-1-71 C. Banos Avi les, polyesterwerker Polyboat 
13-1-71 M. KIsamI, herscholer Scheepswerf 
16- 1-71 N. Mulder, plaatconstruct lewerker Scheeps

werf 
18- 1-71 A. Vlasbloem. II. lasser-herscholer Scheeps

werf, uit ml l . dienst 
18-1-71 0 . Regalado Gonzalez, II. polyesterwerker 

Polyboat 
18-1-71 Magarzo y Geso A., polyesterwerker Polyboat 
18-1-71 Pueyo Perez B., polyesterwerker Polyboat 
18-1-71 J . A. de Wit scheepsmetaalbewerker scheeps

werf, uit m l l . dienst 
21-1-71 A. M. HammoutI , herscholer Scheepswerf 
26-1-71 B. S. Kerrou, polyesterwerker Polyboat 
28-1-71 A. M. Zerk l , polyesterwerker Polyboat 
28-1-71 H. Mohamed, polyesterwerker Polyboat 
28- 1- 71 B. M. Sald i , polyesterwerker Polyboat 

In militaire dienst: 
1-1-71 J . Booneveld, scheepst immerman Scheepswerf 
1-1-71 B. Glhaux, scheepst immerman Scheepswerf 

Gehuwd: 

6-1-71 J . de Graaff en R. Schenk 

Gepensioneerd: 
31-1-71 H. Kan, assistent bedri j fs leider 
31-1-71 H. de Jong, beambte 

Geboren: 
29- 12-70 Eddo, zoon van W. J . J . Verhelj en P. J . 

Meijer 
20-12-70 Petra, dochter van J . S. Witter en R. Beuken

kamp 
5- 1-71 Marlna, dochter van N. Cardinale en M. Sun-

dermeljer 

Overleden: 
17- 12-70 J. Beers, gepensioneerd scheepsmetaalbe

werker. 

DMN 

In dienst getreden: 
15-1-71 Mevr. M. J. M. v.d. Oever-Smit, schoonmaak

ster 
1-2-71 Mevr. M. D. Snel-v.d. Zwan, direct ie-secreta

resse 

Overleden: 
6-1-71 A. J . M. de Groot, leer l ing bankwerker 

GUSTO 

Gehuwd: 
24- 12-70 W, Bax met A. J . v. Seeters 
8- 1-71 N. G. Alberts met E. G. Hül lmann 

11- 1-71 R. Carmona Perez met L. R. E. Gladijs 

Geboren: 
17-12-70 Veronique, dochter van H. Rosendaal en H. 

Rosenaal-v. Dortmont 
28-12-70 Serge D., zoon van L. Poldervaart en L. Pol-

dervaart-Douma 
8- 1-71 Eric J . , zoon van A. J . M. Etman en M. C. 

M. Etman-Gebbe 
17- 1-71 Enrico J. L., zoon van K. J . C. de Werk en 

N. de Werk-Weyzig 
22- 1-71 Tamara, dochter van R. Jeanson en J. Jean-

son-Slmon 

In dienst: 
21-12-70 W. P. V . Rijswijk - lasser 
21-12- 70 R. de Santos Lopez - hulp-I jzerwerker 
28- 12-70 A. J . Houtman - chauffeur 
29- 12-70 S. HIkmet - t ransporteur 

1- 1-71 D. Ammerdorf fer - kwal. controleur 
4- 1-71 J . A. M. V . Hall - prakt lkant 
4- 1-71 R. Zwaneveld - prakt lkant 
4- 1-71 J . J . Verhoeff - medew. inkoop 
4- 1-71 0 . v .d. Meer - t ransporteur 
4- 1-71 Buo Armando - sl i jper 
4- 1-71 F. V. M. Canvallus - draaier 
4- 1-71 O. P. Br inksma - tk constructeur 
4- 1-71 A. Hlsken - medew. tk 
4- 1-71 P. Vis - medew. staalbouw 
4- 1-71 I. Sahin - medew. staalbouw 
4- 1-71 J. J . v.d. Berg - montagew. IJmulden 
4- 1-71 J. Castel lano Chavas - lasser stb 
4- 1-71 M. Sarriva BIrrento - lasser stb 
4- 1-71 T. Bruin - medew. staalbouw 
4- 1-71 H. Garcia Rodrlquez - montagew. staalbouw 
4- 1-71 L. G. Texeira Marcelo - lasser stb 
5- 1-71 T. Veldhoven - sl i jper 
6- 1-71 J. N. de Jong prakt lkant 
7- 1-71 Mej. M. Roos - kraandri j fster 
7- 1-71 G. SInde Ganebano - lasser sb 

11- 1-71 A. Transancos Andres - pi jpenlasser stb 
11- 1-71 J. Verkade - bankwerker 
11- 1-71 M. Negrauz - bankwerker 
12- 1-71 J. 0 . Spanjaard - montagew. IJmulden 
12- 1-71 E. Broers - montagew. IJmulden 
12- 1-71 J . Lopez Munuera - lasser 
12- 1-71 Nafl A l lc l - lasser sb 
12- 1-71 F. Perez Alonso - draaier 
18- 1-71 J. A. Schouns - montagewerker 
18- 1-71 H. A. Meerzorg - prakt lkant 
18-1-71 H. D. V . Maanen - praktlkant 
21- 1-71 D. Franco Gonzalez - pi jpenlasser 
25- 1-71 K. Hoogstad - pi jpf i ter 
26- 1-71 S. Marti Olaya - boorder 
26- 1-71 P. Cancela Bardonca - transporteur sb 
27- 1-71 R. Tettelaar - opruimer mb 

SMIT-BOLNES 

In dienst getreden: 
4-1-71 A. W. P. H. Kotoun, onderh. bankwerk OH/GV 

18-1-71 W. 1. den Boer, l ichtdrukker TK 
1-2-71 A. den Boer, volontai r TK 

In militaire dienst: 

25-1-71 0 . L. den Engelsman, plaatw./lasser PB 

Gepensioneerd: 
15-1-71 C. W. Kardol , plaatwerker PB 
Geboren: 
28- 1-71 Cornel is Pleter, zoon van B. v. Opijnen en O. 

Brouwer 

IN MEMORIAM 

WILLEM MEENKS 

In de avonduren van 9 december bereikte ons het droeve bericht 
van het overli jden van de heer Wil lem Meenks, chef Bedri j fsbu
reau van Motorenfabriek Smit & Bolnes N.V. 

De heer Meenks begon zijn loopbaan bij ons concern op 1 augus
tus 1956 als constructeur bij L. Smit & Zoon's Scheeps- en Werk
tuigbouw N.V. te Kinderdijk. Toen in 1960 de beslissing tot de 
oprichting van ons bedrijf werd genomen werd hij tot chef van het 
bedrijfsbureau aangesteld. 

Thans is hij op de leeftijd van 41 jaar van ons heengegaan. Hoe
wel wi j wisten dat van de ziekte waaraan hij leed geen herstel 

mogelijk was, is zijn overl i jden voor ons allen toch nog onver
wacht gekomen. Zi jn overli jden betekent voor ons een groot 
verlies. 

Wi j hebben hem leren kennen als een enthousiast en Inventief 
medewerker die zich in alle opzichten volledig voor ons bedrijf 
heeft ingezet. 

Zi jn grote belangstell ing voor het bedrijf, en zijn veelzijdige ken
nis hebben er toe geleid dat hem regelmatig ook andere, zeer 
belangrijke taken werden toevertrouwd. 
Wi j zullen hem dan ook node missen. 

Onze gedachten gaan op dit moment vooral uit naar mevrouw 
Meenks, haar familie en drie jeugdige kinderen. 
Moge het feit, dat wi j dankbare herinneringen aan hem bewaren 
daarbij een troost zijn. 

Ir. W. M. Burck 
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P. T. VISSER 

Op 10 december jongstleden overleed op de leeftijd van 61 jaar 
de heer P. T. Visser, werkvoorbereider bij Smit Kinderdijk. 
De begrafenis vond plaats op maandag 14 december te Alblas-
serdam. Bijna 33 jaar is de heer Visser in onze dienst geweest. 
Eerst als IJzerwerker en later, nu ongeveer 10 jaar geleden werd 
hij om gezondheidsredenen aangesteld als werkvoorbereider. Met 
hart en ziel heeft hij zich aan zijn werk gegeven. Ondanks zijn 
soms zeer moeilijke lichamelijke omstandigheden deed hij zijn 
werk met grote opgewektheid. Zijn collega's met wie hIJ dagelijks 
omging missen in hem een goede vriend en het bedrijf een trouwe 
medewerker. Wij wensen mevrouw Visser alles toe wat zIJ nodig 
heeft om het verlies van haar man te kunnen dragen. WIJ wensen 
haar veel moed en kracht. J. Bakker. 

J. C. RIJKEN 

Op 20 december j.l. overleed onze ijzerwerker van de afdeling 
A.V.I., de heer J. 0. Rijken op de leeftijd van 48 jaar. 
De teraardebestelling vond plaats te Krimpen aan de Lek. 
Vanaf 9 juni 1947 Is de heer Rijken bij ons bedrijf in dienst ge
weest. 
Hij behoorde tot die mensen die altijd actief bezig willen zijn en 
alles op alles zetten om het voor ogen gestelde doel te bereiken. 
Zo heeft hij ook het vak ijzerwerken geleerd in de kortst mogelijke 
tijd en zo heeft hij ook zijn werk gedaan. Je kon op hem aan en 
de baas kon altijd op hem rekenen. Totdat eind maart 1967 hier
aan abrupt een einde kwam door zijn ziekte. Dat was voor hem 
een geweldig moeilijke opgave en wij denken met bewondering 
aan de wijze waarop hij deze geweldige tegenslag heeft gedragen. 
WIJ denken ook aan mevrouw Rijken, die een gevoelig verlies 
moet lijden nu zij haar man moest afstaan. Wij wensen haar en de 
kinderen veel sterkte toe om dit verlies te kunnen dragen. 

J. Bakker. 

L. F. HERNANDEZ DIEZMA 

21 december 1970 kwam de ontstellende tijding binnen dat in de 
nacht van zaterdag op zondag was overleden de heer L. F. Her-
nandez Diezma. 
De heer Hernandez - die de leeftijd van 41 jaar bereikte - was 
reeds 7 jaar bij Gusto werkzaam als machinale bewerker In de 
afdeling scheepsbouw-binnen. WIJ hebben hem in die tijd leren 
kennen als een zeer ijverig medewerker, die door chefs en col
lega's zeer werd gewaardeerd. 
Het Is dan ook moeilijk voor te stellen dat deze opgewekte, spaan-
se collega niet meer in ons midden terugkeert. 
Onze gedachten gaan in het bijzonder uit naar zijn vrouw en kin
deren en de verdere familieleden. Wij wensen hun zeer veel 
sterkte toe. G. P. A. v. Wieringen ing. 

Por la manana del dia lunes 21.12.70 nos llegó la triste nueva del 
falleclmiento del senor L. F. Hernandez Diezma en la noche del 
sabado a domingo. 
Senor Hernandez — que llegó a la edad de 41 anos — habla 
trabajado en nuestra impresa ya durante 7 anos como ajustador 
mecanico en el serviele "scheepsbouw binnen". 
En dicho periode el fallecldo se dio a conocer come un colabora-
dor muy diligente que fué estlmado mucho por sus superiores y 
colegas. Es muy dificil imaginarse que este colega espanol alegre 
no volvera entre nosotros. 
Nuestra simpatia se dirige en particular a su esposa, sus ninos 
y los otros parientes. Les deseamos la fuerza y el consuelo que 
necesitan en estos dias muy dificiles. 

AAD DE GROOT 

Donderdag 7 januari kregen wij het ontstellende bericht dat Aad 
de Groot 's avonds tevoren een noodlottig ongeluk had gekregen 
en enkele uren daarna in het ziekenhuis was overleden. Er was 
diepe verslagenheid bij leder die dit bericht hoorde en speciaal 
bij degenen die dagelijks met hem samenwerkten. 
Op 17 augustus 1970 begon Aad in onze leerschool aan de Be-
metelopleiding, aanvankelijk de plaatconstructie, gevolgd door een 
succesvolle overplaatsing naar de bankwerkerIJ, waar hij als leer
ling met veel enthousiasme, plezier en leergierigheid de voorko
mende montages verrichtte. 
Aad had zijn loopbaan al uitgestippeld en werkte er hard voor. 
Behalve zijn werk bij D.M.N., de parttime-cursus aan de Vliet-
school te Voorburg en het vormingswerk te Leiden, studeerde hij 
ook nog hard aan de avond-M.T.S. te Leiden, hetgeen zijn vrije 
tijd voor een groot deel in beslag nam. 
Wij hebben Aad leren kennen als een prettige, veelbelovende jon
geman, collegiaal en correct in de omgang, voor wie, gezien zijn 
karakter, zijn resultaten op de scholen en zijn praktisch werk bij 
ons in het bedrijf, een goede toekomst was weggelegd. Helaas 
heeft Aad deze verwachtingen niet kunnen waarmaken. 
De grote belangstelling, getoond door de aanwezigheid bij de uit
vaartdienst en door de grootse bloemenpracht, moet voor de 
ouders, zusjes en verloofde het bewijs zijn van de genegenheid 
en vriendschap van velen voor Aad, zoals hij ook voor ons in 
onze herinnering blijft. 
Dat zij hierin troost en sterkte vinden, om dit zware verlies te 
kunnen dragen. C. P. J. Timmer, dir. 

A. LAGENDIJK 

Op 21 januari j.l. ontvingen wij het ontstellende bericht dat was 
overleden de heer A. Lagendijk. 
Ruim 29 jaar hebben wij de heer Lagendijk bij Gusto in ons mid
den mogen hebben. Gedurende de laatste jaren was hij bij ons 
bedrijf werkzaam in de funktie van hakker. 
De heer Lagendijk die de leeftijd van 55 jaar bereikte, leed aan 
een ziekte waarvan wij allen weten dat geen herstel mogelijk is. 
Wij verliezen In hem een goede vriend en een zeer prettig col
lega. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw, kinderen en ver
dere familieleden, die zo plotseling voor dit grote verlies kwamen 
te staan. Wij wensen hun sterkte toe in deze moeilijke dagen. 

G. P. A. V. Wieringen Ing. 

43 



, '%MU'S(N)ERF 
Vorige maand, in het jubileumnummer, hebben wij onze oud-col
lega en voorganger Ironicus aan het woord gelaten. Ditmaal moe
ten wij het weer helemaal zelf doen. 

Over jubilea gesproken: ,,Een twintigjarig bestaan is geen écht 
jubi leum", aldus DMN's eigen lijfblad ,,Domino". ,,Maar ter ere 
van die twintig jaar werd het wel een écht feest op 12 december". 
Domino no. 4 besteedde er ruime aandacht aan. Sommigen had
den het al gauw te pakken. Al bIJ de eerste polonaise. ,,Een was 
er toen al (of nog?) zo vlot om eigenwijs op zijn handen in de rIJ 
mee te lopen, maar helemaal meekomen kon hij toch niet." 
Werd zeker afgeleid door de kortgerokte dienstertjes, waarover 
in het verslag óók werd gesproken 

Het Smit-Bolnes Nieuws zorgde voor een rekenraadsel. ,,De prijs 
voor de visvergunningen voor het a.s. seizoen bedraagt ƒ 3,—. 
Deze komt op een eigen bijdrage van ƒ 2,50 per persoon. Moch
ten er meerdere huisgenoten een visvergunning aangevraagd heb
ben dan komt deze bijdrage ten volle voor eigen rekening." 
Ra, ra, wie betaalt er nu wat?? 

BIJ Gusto moet je komen! In Gusto lazen wi j onlangs: ,,Wanneer 
de heer Jacobs maandag zijn werkzaamheden zal beginnen in de 
Machinebouw, staat er voor hem een nieuw kantoor klaar". Dat 
zijn nog eens secundaire arbeidsvoorwaarden!! 

Aan de andere kant, als je eenmaal in dienst bent bij Gusto, pas 
dan op. In een stukje over — natuurlijk te laken — onjuistheden 
bij het ziekmelden schreef Gusto Berichten: ,.Onjuiste ziekmeldin
gen kunnen wij echter niet accepteren en er zijn dan ook reeds 
slachtoffers geval len". Dat vinden wi j bruut optreden! 

Over een OR-vergadering lazen wIJ in het Smit Nieuws: ,,De voor
zitter deelt mede, dat reeds sedert een aantal maanden een twee
tal kommissies in IHC-verband werkt; één aan de salarisstructuur 
en één aan de funktieklasslf icat le". 
Nu zijn dat onderwerpen als hete hangijzers, zodat verband in de 
vorm van koude compressen niet overbodig zal zijn 

In de afgelopen weken werd in het plaatselijk nieuws over onze 
bedrijven veel geschreven over salarisstructuur, harmonisatie, 
funktieklassif icatie, etc. Wat de werkomstandigheden betreft ma
ken ze het helemaal mooi bij DMN. Daar wil len ze met ploegen
dienst beginnen. En meteen goed ook: ,,De nachtploeg vangt aan 
op zondagavond en Is die week dan afgewerkt op vr i jdagmorgen". 
Afgewerkt, inderdaad, na 100 uur! Ons niet gezien bij D M N ! 

Gusto Berichten houdt ervan de dingen duideli jk te zeggen. On
der de titel ,,Opsporing verzocht" vertelde men over het verdwi j 
nen van de grote niettang van de afdeling Expeditie. En dan lezen 
wi j : ,,De laatste persoon aan wie dit apparaat is uitgeleend heeft 
het jammer genoeg niet teruggebracht". De vóórlaatste lener was 
wél zo netjes. Anders wisten wij niet dat de laatste 'm niet had 
teruggebracht. Snapt U I . . . . 

Een vrol i jke boel daar in Zierikzeel In Smit & Bolnes Nieuws 
stond: , ,0p het publikatiebord is dinsdag j l . een mededeling ver
schenen over een wijziging in onze organisatie. Speciaal ten ge
rieve van onze medewerkers die om verschil lende redenen niet 
op het bedrijf aanwezig zijn geven wij de inhoud van deze publi-
katie hier onverkort weer" . 
Het is dat ze er grote aantallen cil inders produceren, anders zou 
je er wat van denken, van dat ,,om verschil lende redenen niet aan
wezig z i jn" . Vri jheid, bli jheid, niet waar. 

Overigens moet je bij Smit Bolnes maar geen vakantieplannen 
maken: ,,Op de loonslip van periode 1-1971 zijn de vakantiedagen 
waarop U recht meent te hebben niet goed vermeld" . 
Niet alleen zijn deze dagen niet goed vermeld, maar bovendien 
dénk je maar dat je ze hebt 

Gusto Berichten begon het nieuwe jaar met een nieuwtje dat te 
denken geeft: ,,Kortgeleden leidde de heer Van der Stadt een 
bezoeker rond aan boord van de Humber River. Op een ongeluk
kig moment viel een 10 kilo zwaar brokstuk van zeker 10 meter 
hoogte precies op de veil igheidshelm van de heer Van der Stadt. 
Daardoor ook kwam het ,,slachtoffer" er zonder nare gevolgen 
vanaf. Reden voor de heer Van der Stadt voortaan alle bezoekers, 
die met hem naar de helling of aan boord gaan te verplichten een 
helm te dragen". 
Boven dit bericht stond: ,,En wat doet U?". 
Nadenken en 'm opzetten, die helm, vindt 

DIRECTIE SMIT KINDERDIJK 

Met ingang van 1 januari 1971 is de Directie van Smit Kinderdijk 
v.o.f. uitgebreid met de heer B. Schuil. De heer Schuil is 47 jaar, 
was werkzaam bij de fa. Lips in Drunen, en is thans directeur van 
Smit Kinderdijk "Fabr iek". Van deze plaats heten wi j de heer 
Schuil hartelijk welkom in de grote I.H.C.-familie! 
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