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DE KOOLZUURNATBLUSSER 
Een koolzuurnatblusser bestaat uit een cylinder of kegelvormig lichaam
gevuld met een oplossing van dubbelkoolzure soda in water. 
In dit apparaat is aangebracht een stalen korfje waarin een tube van glas. 
gevuld met zoutzuur of wijnsteenzuur. Aan het toestel bevindt zich een
slagknop, welke de glazen ampul breekt waarna het zuur zich vermengt
met de dubbelkoolzure soda. Hierdoor ontstaat een chemische reactie welke 
koolzuurgas ontwikkelt. 
Bij voorkeur zal men de 
slagknop voor zich op de 
grond inslaan, waarbij het 
er dan op aan komt het 
apparaat in dezelfde stand 
te blijven houden dus met 
:Ie slagknop naar beneden. 
De koolzuurgasbel welke 
ontstaat zal zich dan boven 
in het toestel bevinden en 
gaat met een druk van plm. 
4 atm. op de vloeistof 
drukken en zal deze dan 
met een krachtige straal 
uitdrijven. Bij het kegelmo
del bevindt zich het spuit
mondstuk aan de punt van 
de kegel dus moeten we 
dit apparaat wel eens iets 
over laten hellen teneinde 
de straal op de vuurhaard 
te richten, vermits men er 
goed op blijft toezien dat 
het mondstuk naar boven 
gericht blijft. Het cylinder
model zal gemakkelijker in 
verticale stand te houden 
zijn, want hier bevindt het 
mondstuk zich aan de zij
kant, zodat de straal hori
zontaal er uit komt. De 
reactie na het inslaan is 
zeer snel. zodat men dus de 
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Natblusser

brand eerst zo dicht mogelijk moet benaderen. Is de brand geblust alvorens 
het apparaat is leeggespoten dan keert men het om, (slagknop naar boven). 
Hierdoor zal de koolzuurgasbel door het mondstuk ontsnappen en blijft het 
resterende water achter zodat onnodige waterschade wordt voorkomen. 
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·krijgbaar.

Buiten plenst de regen gestadig neer in de donkere avond. Het trieste 
licht van de straatlantaarns en een enkele fel-rode neonreclame weerspie
gelt zich in de allengs groter wordende plassen. Een eenzame voorbijganger 
haast zich naar huis, opzijduikend voor een snel voorbijschietende auto, 
die hem dreigt te bespatten. De toppen der kale bomen wiegen in de 
herfstwind ..... . 
Binnen - in de grote schouwburgzaal - klatert het applaus op, terwijl de 
toneelspelers in een lange rij buigend danken voor de hun gebrachte hulde. 
De lichten in de zaal gloeien aan en opnieuw raast het klaterend hand
geklap langs de rijen bezoekers. Het ebt weg, wanneer de spelers woorden 
van dank worden toegesproken en bloemen worden aangedragen. Nogmaals 
een ovatie en langzaam sluit zich het gordijn, nu voor het laatst. 
De bezoekers drommen naar buiten, druk pratend en lachend en zij hullen 
zich in hun jassen en sjaals om de kilte buiten te kunnen verdragen. Bus
sen en taxi's rijden voor en haastig begeeft ieder zich huiswaarts. 
Nog even ,dan worden de deuren gesloten en de lichten aan de gevel 
doven langzaam. 
Gestadig plenst de regen, stil ruisend in de nacht ......... 

"TROPICA" 
Zoals de ouden zongen, piepen de jongen! 
Waarmee we maar willen zeggen, dat de resultaten 
van de huiskeuring in de maand October hun nut 
reeds beginnen af te werpen. Behalve dan de grote 
bok in het sommetje, was de critiek erg mild. Veel 
tevredenheid en nog meer een beetje rood. 
( Schaamrood dan!) 
Ons lid Winkel vroeg om advies en De Goede, 
die bij hem in de buurt woont, is gaan kijken en 
stuurde ons zijn bevindingen netjes in. We laten 
ze hier volgen. 

1. Afmeting van de bak 60 x 35 x 30 cm. 
2. Verwarming 60 watt. 
3. Verlichting 2 x 25 watt. 
4. Temperatuur 23 °.
5. Aantal vissen 20.
6. Luchtpomp.
7. Vangklok.
8. Planten door elkaar.
9. Schelp in het midden van de bak.

JO. Verwarmingselement in het midden van de bak.
11. Licht te zien tussen hoekijzer en lichtkap.
12. Conditie van de vis goed.
Dan geeft De Goede advies: 

N. 

Meer planten; bodem schuin oplopend maken; schelp uit het midden; plan
ten in groepen zetten; twee grote zwaarddragers uit de bak (blikvangers l; 
verwarming naar de zijkant van de bak.
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En dan nog: ,.gelieve te leveren"; planten, 1 stel black molly's, 1 stel 
soons en 1 stel lichtvisjes. 
We vinden, dat De Goede de zaak netjes heeft bekeken en geven ter com
pletering van het advies nog het volgende: 
ad. 2. De verwarming, alhoewel ..,oJdoende ( 60 watt), kan iets zwaarder 
zijn, dit in verband b.v. met een rventuele temperatuursverhoging bij 
witte stip. 
ad. 6. Luchtpomp. Alhoewel van r,-:t, is het toch gewenst, dat het bio
logisch evenwicht in een bak dermate goed is, dat de pomp weggelaten 
kan worden. 
ad 9. Een schelp hoort meer in een zee-aquarium thuis. 
We hopen, dat de beginnende liefhebber hier weer iets uit leren zal. 

GOEDE SPORT STAALT 
Red. H. L. van Holten, Hargsingel, Schiedam 

Secr. A. Schot, Doggerstraat 27 c, Rotterdam 

* 

Onder ons gezegd ..... 

19 november 1955 

De Secretaris. 

Toen de Heer van Holten mij vroeg of ik nog copie had voor Het Zeskant, 
heb ik deze gelegenheid �et beide handen aangegrepen, daar dit de gele
genheid is om alle voetbalers en allen die G.S.S. een goed hart toedragen, 
te kunnen bereiken. 
Als trainer begint men natuurlijk iets over de training te schrijven en ik 
wil dan voor U uitbeelden drie verschillende personen en hun houding 
tegenover dit onderwerp, hoe zij trachten zich te verschonen voor hun 
wegblijven en zich hierdoor aan hun verplichtingen ten opzichte van de 
vereniging onttrekken. 
Een jong lid (jong in jaren) zegt bijv.: Waarom zou ik trainen, wie doet 
dat nou, hard lopen, zelfs nog harder dan de trainer, nee dat is niks voor 
mij om daaraan mijn avond op te offeren, nee man, hou maar op, ik ga 
liever ...... (dit kan ieder voor zich invullen). Maar hij zegt het eerlijk, al 
beseft hij niet wat hij gezegd heeft. 
Dan één die wat ouder is dan het bovenomschreven lid: Waarom zou ik 
trainen, voetballen kan ik al, lopen kan ik ook. Ik ben blij 's avonds thuis 
bij de warme kachel te zitten en hij dekt zich met de woorden: Voetballen 
kunnen ze mij toch niet leren. 
De derde en laatste uit te beelden persoon zal het woord "besjokken" niet 
in zijn mond nemen, omdat dit hem niet staat. Maar hij zegt: Op Donder
dag heb ik mijn bridgeavond en daar kan ik niet van wegblijven oftewel 
gemist worden. Zet de traningsavond op een andere dag, wanneer ik ook 
kan. U moet niet lachen als U de fijne nuance vat. 
Dit zijn er dus drie en al mogen wij over de opkomst bij de laatst gehou
den trainingsavond niet mopperen, er waren er toch wel meer dan drie 
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krijgbaar; er kleven ook 
Aanmoedigingspremie f 

Idee No. 108. J. H. v. S, 
cylinders. Het idee is g 
meent, dat het gestelde 
koelwater op de cylinde 
Premie: f 15.-

ldee No. 109. W. Tromcr 
met de half-automatisch 
en geeft verbetering. 
Premie: f 20.-

ldee No. 110. W. Tromer. 
sie. Dit idee moet nader 
Aangehouden tot de vo: 
(De ideeën no's 109 et 
van de heer Tromer.) 

Idee No. 1 11 . A. S. Uilenhc 
van looppad.· Voor verb 
den geleden maatregelen 
de voorgestelde. De uil 
het materiaal. Ook voor 
opdracht verstrekt. 
Aanmoedigingspremie: f 

Idee No. 112. A. S. Uilenh, 
verlichting. De voorgest, 
der punt brengen en gec 
Geen beloning. 

Idee No. 1 13. A. S. Uilen! 
het profielpark. De voor 
sing; deze moet gezocht · 
Geen beloning. 

Idee No. 114. P. Rook. G 
het borgen van moeren. 
past en geeft een arbeidi 
Premie: f 25.-

Idee No. 115. P. N. v. Oor1 
aan boord. Het idee is br 
De Commissie merkt oi 
plaat gemaakt kunnen v 
Premie: f 25.-

Idee No. 116. C. L. H. W 
door gedrukte formuliere 
Gebleken is, dat gedrukt, 
gebruik zijn. De Commis 
idee voor een beloning i 
Wordt aangehouden tot 

Idee No. 117. G. J. Heesbet 
stelling. De Commissie is 
in de pijpen, de construc 
door niet verhoogd, doel 
Geen beloning. 
De Ideeën no's 118 t/m 
vergadering op Zaterdag 





zullen daar nu niet verder over uitweiden, er is naar wij mogen veronder
stellen al genoeg over gezegd. De volgende wedstrijd tegen V.V.H.R. 
werd met 3--0 gewonnen, dus de weg terug is gelukkig weer gevonden. 
Helaas is ons derde elftal niet aan bod geweest, waarover door het bestuur 
bij de K.N.V.B. is geklaagd, met als resultaat dat nu wel een wedstrijd 
voor 26 november kon worden vastgesteld. 
Deze keer krijgt U de stand per 18 november van de afdeling waarin ons 
tweede elftal speelt: 

gesp. gew. gelijk ver!. 
G.S.S. 2 7 5 1 1 
D.O.S. '32 2 8 6 0 2 
Energie Boys 2 8 4 2 2 
Capelle 3 7 3 2 2 
Groen Wit R. 2 8 3 2 3 
B.V.C.B. 2 7 3 1 3 
V.V.H.R. 2 8 3 1 4 
H.H.S.S. 4 7 1 2 5 
G.T.B. 3 8 1 0 7 

BEATI 
19 November werden de poorten geopend van de 
tentoonstelling in het Stedelijk Museum aan de 
Hoogstraat van "Schiedammers uiten zich." Diverse 
leden hebben ook hun kunnen getoond en de 
critiek, welke we van verschillende mensen kregen 
te incasseren was zeker niet slecht. Het was een 
mooie tentoonstelling en er viel veel te bezichtigen. 
Vooral opvallend waren de glas in loodramen 
van de Gebr. Hendriks, alleen dat al was een gang 
naar het museum waard. Voorts was er mooi boet
seer- en beeldhouwwerk. Schilderstukken waren 
er veel, daarvoor was dan ook een aparte zaal 
ingericht. Het was prettig daar te vertoeven, temeer 
omdat de leden van elkaar niet wisten, wat er 

pnt voor-tegen gem. 
11 27-11 1.57 
12 41-17 1.50 
10 29-28 1.25 
8 23--19 1.14 
8 22-21 1.00 
7 21-14 1.00 
7 23-34 0.88 
3 19-35 0.43 
2 12-39 0.25 

van Holten. 

=-

ingezonden was, dus zo overal langs wandelende ontdekte men telkens 
weer een Beati-stuk. Eigenlijk de eerste keer dat Beati in zo'n grote getale 
naar buiten is getreden en met succes. Als we, dan J 955 nog eens laten 
passeren, kunnen we niet anders zeggen, dan dat er activiteit genoeg is 
geweest van de zomer op Kethel, 's winters elke Zaterdag binnen, met de 
vacantie op Huis ten Donck, onze eigen tentoonstelling en nu weer het 
Stedelijk Museum, we kunnen op alles met genoegen terugzien. 
Nu liggen de Kerstdagen weer voor ons en zo dadelijk de jaarwisseling, 
namens het bestuur wens ik alle leden prettige Kerstdagen en het allerbeste 
voor het komende jaar. 

Ook de Pers. Verg. alsmede al haar onderafdelingen, wil ik in deze wens 
betrekken en hoop van ganser harte, dat in het nieuwe jaar dezelfde samen
werking mogelijk zal zijn als dit in het afgelopen jaar het geval was. 

K. v.
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"Vreest 
schap, d 

Wij maken ons weer op h 
komen wij in die stemmir 
week van December. Het il 
sentimenteel worden. De nah 
doen haar best deze stemmir 
dan met een economisch mo 
Zo zien wij verlangend uit 
betekent het kerstdiner in , 
hoogtepunt van Kerstmis. DE 
de mistletoe de bekroning v 
kerstfeest als een kerkelijk 
onze eigen wijze. Maar wij 
feest anders is dan de ander 
lijken onder ons geldt dit m 
de oorsprong onzer feestdag 
contact met het geloof hebb 
waard van het mysterie, dal 
ren in de vlakte bij Bethlehe 
Zo is misschien te verklare1 
anders, een beetje weemoedi\ 
onze medemensen door de 
minder tellen. Wij zouden h, 
meer spreken dan ons versta 
wat zeggen. Wij, die ons v1 
ondervonden, dat men hede 
komt. Het is hoogstens een 
van deze resten is gevaarlijl 
Maar ligt misschien juist hie 
daag steeds minder verstaar 
boorte ook ons kerstfeest zij 
stens wat sentimenteel word 
het nuttigen van bout bij de 
in deze ste=ing begrijpen 
















