




























De emmerarm wordt zo ver mogelijk vooruit 
gebracht, met de emmer rustend op de bodem. 
De werkpalen worden omhooggehaald tot de le
pelbagger drijft, vervolgens wordt het vaartuig 
aan de emmerarm voorwaarts getrokken. Tijdens 
deze manoeuvre rust een in langscheepse richting 
scharnierende paal aan het achterschip op de 
bodem, om het schip in de goede richting te hou
den. Deze achterpaal wordt in het Engels "walk
ing spud" of "trailing spud" (wandelpaal of 
sJeeppaal) genoemd. 

Is de lepelbagger voldoende naar voren gehaald, 
dan worden de werkpalen weer op de grond ge
zet, de achterpaal wordt opgehaald en het bag
geren, of eigenlijk het graven, kan weer beginnen. Lepelbagger/rotsbreker "Kaser" 

Geen botje meer op de zeeften 
"Attentie, hulpploeg achterschip, attentie; over 
drie minuten gaat de zuigbuis overboord!" 
Met deze woorden, gesproken tegen de mensen 
van L.S.Z. op het achterschip laat de baggerbaas 
weten, dat de zuigproeven van de Geopotes Vlll

zullen beginnen. Jacob van Steenis, sinds 1928 
ijzerwerker bij L.S.Z. heeft de boodschap goed 
begrepen en hij controleert, samen met z'n col
lega's het naar buiten brengen van de 1 meter 
dikke zuigbuis. Alles verloopt naar wens en al 
spoedig is het laadruim gevuld. Als' de buis weer 
binnenboord is, hebben we gelegenheid om een 
praatje te maken met Van Steenis. We laten hem 
even aan 't woord: 
" 't Was wel spannend toen we vanmorgen los
getrokken werden van de Parkk:ade te Rotter
dam. Het scheelde maar een baartje of we had-

Grapje van de fotograaf 

Jacob van Steenis bij de luidspreker 

den een bordes van de Karel Doorman meege
nomen, zo dicht lagen we er tegenaan". 
"Wat ik van de Geopotes Vlll vindt? Het is een 
pracht schip; je kunt nauwelijks meer een ver
gelijking maken met vroegere boppers. Neem 
nou al die hydrauliek ...... en dat gesloten laad-
ruim; je ziet helemaal geen bagger meer! Daar
door is het hier ook zo schoon aan boord. Er is 
echter óók een nadeel: je kan nu nooit meer een 
botje vangen op de zeeften. Vroeger konden we 
dat wel; even naar de kok, lekker bakken en 
smullen maar. Maar door dat gesloten dek is het 
er niet meer bij". 
En terwijl Uw Zeskant-redacteur Van Steenis 
en zijn collega's op een rijtje voor de fotograaf 
zette, heeft deze een grapje uitgehaald; hij fo-
tografeerde de opstelling van achteren ..... . 

De "Karel Doorman" op de achtergrond 






