


BIJ DE VOORPAGINA 

Een fijn plaatje, gemaakt aan boord van de 
grootste sleepzuiger ter wereld, de Prins 

der Nederlanden. De "Prins" doet bagger
werk in de buurt van Hoek van Holland en 
haalt grind uit Engeland voor de werk
zaamheden aan het Maasvlakteproject. 

BAGGEREN NIET ALLEEN KUNST MAAR OOK KENNIS 
Tot voor enkele jaren bestond het vakmanschap van de mensen, 
die in de baggerwereld werken, hoofdzakelijk uit een van vader 
op zoon overgebrachte kunst. De Nederlandse baggeraars verover
den hiermee een wereldnaam. Door de ontwikkeling van de tech
niek, die ook in het baggermaterieel zijn weerslag vindt, worden 
echter steeds hogere eisen gesteld aan de mensen die de bagger
molens en zuigers bemannen. Dankzij de Vereniging Centrale Bag
gerbedrijf, waarbij alle Nederlandse baggerondernemingen zijn aan
gesloten, kent de Nederlandse baggerwereld sinds kort een op
leiding, die de baggeraars niet alleen de kunst maar ook de ken
nis van het baggervak bijbrengt. 
De basisopleiding is ondergebracht in de Oranje Nassauschool 
te Delfzijl. In 2 à 3 jaar, afhankelijk van de vooropleiding, wordt 
in deze internaatschool naast algemene ontwikkeling, de theore
tische basiskennis van het baggervak onderwezen. De jongelui die 
deze opleiding volgen zijn er zeker van dat zij daarna kunnen gaan 
werken bij de Nederlandse aannemers, waar zij opgenomen wor
den in het leerlingstelsel. Voor de jongens uit Delfzijl duurt de 
cursus volgens het leerlingstelsel 2 jaar; voor anderen met een 
gelijkwaardige opleiding 3 jaar. Tenslotte is er dan de mogelijkheid 
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om de diploma's voor zuigbaas of molenbaas te behalen. 

OP BEZOEK IN KINDERDIJK EN SLIEDRECHT 

De toekomstige molenbazen en zuigbazen hebben op 19 juni een 
bezoek gebracht aan onze werven te Kinderdijk en Sliedrecht. 
Smit Kinderdijk directeur, de heer A. J. Bouman verwelkomde de 
keurig in uniform gestoken jongelui. Hij vond 't fijn, dat de jongelui 
en twee van hun leraren er zo'n lange reis (uit Delfzijl) voor over 
hadden om het soort werktuigen, waarop zij in de toekomst zullen 
werken, in aanbouw te komen bekijken. En daarvoor was ruime 
gelegenheid: sleepzuigers bij Smit Kinderdijk en cutterzuigers, in 
alle stadia, bij De Klop. De jongelui waren zeer geïnteresseerd, 
niet alleen in het materieel, maar vooral ook in de wijze waarop 
wij bouwen. Bewondering voor de moderne machines (o.a. brand
snijmachine), voor de baggerinstrumenten, voor de "één op tien

"

tekenkamer, 'en voor zo veel andere zaken. De heer Saarloos, 
baggerleraar van de jongelui, bedankte ook namens de jongens, 
voor dit fijne "dagje uit", waarbij dit keer de praktijk de verhalen 
vertelde, die de jongens tot nu toe alleen nog maar van hun 
leraren hadden gehoord. 
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Foto boven: ... zo hoog als de Euromast. 

Hiernaast: De top van de 85 m lange giek kom : c_ 
bouwloods. 
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MAMMOETKRAAN PM 24 AAN HET WERK 

Foto boven: ...... zo hoog als de Euromast. 

Hiernaast: De top van de 85 m lange giek komt uit de 
bouwloods. 
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Gusto Schiedam leverde een mammoet
kraan af aan de Panamese firma lngram
Micoperi. Een kraan zo hoog als de Euro
mast; een kraan die 1000 ton kan hijsen. 
1000 ton oftewel een 1000 auto's, tien grote 
locomotieven of alle inwoners van Maassluis! 
Natuurlijk is deze kraan niet daarvoor ge
bouwd. De opdrachtgever gaat ermee op 
zee werken waar naar olie en gas gezocht 
wordt. 
Voor het plaatsen van vaste boorplatforms 
zijn zware kranen nodig en vooral in het 
Noordzeegebied. Berucht door zijn plotse
linge zware stormen en korte golfslag. Dus 
zo snel mogelijk werken. Gauw een onder
stel van zo'n boorinstallatie plaatsen. Zo'n 
constructie noemen de "oliejongens" een 
jacket. Dan met stalen heipalen dat in de 
zeebodem muurvast heien. Ook bij het leg
gen van pijpleidingen van aangeboorde olie
of gasputten is snelheid van veel belang. 
Zoveel mogelijk meters pijpleiding in één 
keer leggen. De door Gusto gebouwde 
·.,PM 24" is daarvoor een machtig stuk ge
reedschap.
Het bijzondere is nog dat de geweldige
kraan tot 500 ton hijsvermogen als een nor
male draaikraan kan worden gebruikt. Bij
grotere lasten knikt men de kraanarm on
deraan door en steunt deze op het dek van
de ponton. Dan kan 1000 ton gehesen wor
den. Dus als drijvende bok. Het draaien
van de kraan gaat onbegrijpelijk licht. Een
Gusto-vinding, die reeds in 191 O op een
150 tons kraan voor Italië is toegepast. Een
uiterst dun olielaagje onder zeer hoge druk
zorgt voor een bijzonder "gesmeerd" rond
draaien.
De kraan is geplaatst op de romp van een
tanker, waarvan de machinekamer is verwij
derd. Door een explosie was deze namelijk
zwaar beschadigd.
Zeer vroeg in de morgen van maandag
24 mei is de kraan gesleept door de sleep
boot "Schelde" naar de Noordzee vertrok
ken. Het eveneens in Schiedam gebouwde
jacket voor de Amerikaanse oliemaatschap
pij Amoco vertrok tegelijkertijd om door de
"PM 24" in zee op zijn poten te worden
gezet.



IN KIST EN KRAT 

Tot vlak voor het begin van de bedrijfsvakantie was het bij 
De Klop wat je noemt een "gekkenhuis". Wie in de oude ketel
makerij kwam waande zich in een expeditiebedrijf. Er werd ge
zaagd en getimmerd en er kwamen steeds méér kisten bij. Grote 
en kleine. Ze werden gevuld met onderdelen voor een bagger
molen, die overzee wordt gebouwd. 
Een reusachtig tandwiel van 10 ton, twee even indrukwekkende 
riemschijven en een aantal lieren werden onverpakt verscheept. 
Maar er bleef nog genoeg over om in te pakken: assen, elektro
motoren, leirollen, tandwielkasten, noem maar op. In totaal werden 
het ruim 100 colli! Met daarbij de nodige papieren, waarvan de 
invulling ook heel wat tijd vergde. Tot vroeg in de morgen ra
telden de schrijfmachines. 
Er werden heel wat zweetdruppels geplengd door de Kloppers 
voordat de uitgebreide collectie onderdelen gereed was voor 
verscheping naar Rotterdam. Half juli nam het m.s. ,,Taronga" de 
zending aan boord voor het transport. 

VAN BEVERS EN REUZEN 

IN 'T WATER EN WEG 

In de Rotterdamse haven kijken ze niet meer op wanneer er 
weer een Beaver- of Giant standaardzuiger, min of meer in 
mootjes, wordt verscheept. 
Het m.s. ,,Sinoutskerk" nam een Giant 2200 aan boord. Deze 
zuiger, met als bijzondere "extra" twee Schottel voortstuwings
installaties, was op 27 mei te water gelaten en kon al op 10 juni 
verladen worden. Nu is het wel zo, dat bij het b�uwen-onder
dak, wat ze bij De Klop doen, een nagenoeg complete zuiger 
te water glijdt, maar in dit geval moest er de laatste veertien 
dagen voor de verscheping hard aan worden getrokken om op 
tijd klaar te zijn. Met ä'lle hens aan dek lukte het. 

"DUBBELE" BOOSTER

Over binnen bouwen gesproken: de eerste "Giant 4400" - een 
soort dubbele "gewone" Giant - kwam gereed en ging eind 
juni te water. Het baggervaartuig, in de uitvoering als booster, 
kon met z'n brede body maar net door de grote deuropening 
naar buiten worden gereden. Striemende regenbuien begeleidden 

HAASTWERK TROEF BIJ DE KLOP 

1. Ze iieten zich bij De Klop niet kisten ... 

2. Een paar grote stukken behoefden gelukkig niet te worden ingepakt. 

3. Een Giant 2200 onttakeld in de takels. 

4. Maar liefst 23,50 meter lang zijn de spuds voor een bijzondere Giant. De firma 
Priems {IJ vervoerde deze stalen potloden naar De Klop. 

5. Vele handen maken haastwerk lichter! 

6. Ook de eerste Giant 4400, in uitvoering als booster, werd binnen gebouwd. 

7. De Giant 4400 booster "HAM 212/213" te water gereden. 
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deze "geboorte" Wanneer U dit leest is 
de 

"
HAM 212/213" - beproefd, vaka • e :. 

grote drukte bij De Klop, die op burea s e
en afbouw, door iedereen terdege wor - =:i 

niet voorbij. Gelukkig, moeten we zeg 
ademhalen in de vakantie en dan weer 
GEEN WINKELDOCHTERS! 

De Bevers en Reuzen krijgen de tijd n·e-
te worden. De belangstelling van de kla -e
baggermaterieel is groot en dat bete e-- , 
winkel. Zo veel werk, dat andere I.H.C. 
springen. Zowel bij Smit & Bolnes in Zie · 
en Gusto worden Beavers gebouwd. 
De grote belangstelling betekent ook, da:: 
ten weer naar alle windstreken zijn gere c: 
in bedrijf nemen van de Beavers en Gia 
Tot zover deze maand het nieuws van 
slotwoorden kunnen zijn: WORDT VER 
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deze "geboorte" Wanneer U dit leest is deze grote booster -

de "HAM 212/213" - beproefd, vakantie of geen vakantie. De 

grote drukte bij De Klop, die op bureaus en tekentafels, in aan

en afbouw, door iedereen terdege wordt gevoeld is nog lang 

niet voorbij. Gelukkig, moeten we zeggen. Daarom even diep 

ademhalen in de vakantie en dan weer full speed verder! 

GEEN WINKELDOCHTERS! 

De Bevers en Reuzen krijgen de tijd niet om 
"

winkeldochters" 

te worden. De belangstelling van de klanten voor dit standaard

baggermaterieel is groot en dat betekent veel werk aan de 

winkel. Zo veel werk, dat andere !.H.C. bedrijven moeten bij

springen. Zowel bij Smit & Bolnes in Zierikzee als bij Verschure 
en Gusto worden Beavers gebouwd. 
De grote belangstelling betekent ook, da! onze garantiemachinis
ten weer naar alle windstreken zijn gereisd om de klanten bij het 

in bedrijf nemen van de Beavers en Giants te helpen. 

Tot zover deze maand het nieuws van Bevers en Reuzen. De 

slotwoorden kunnen zijn: WORDT VERVOLGD! 6 
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De "Stella Nova" met deklast bij Gusto voor de wal. Het beproeven van het tweedelige hefeiland "PG 410". 

HEFEILAND IN TWEEEN 

Het eerste werk van het nieuwe Duitse vrachtschip "Stella Nova
" 

was een mooie "klus
"

. 
Als deklading ging het bij Gusto gebouwde hefeiland "PG 41 O

" 

mee naar Argentinië. Omdat het ponton echter te breed was moest 
het eerst in twee delen "doorgezaagd

" 
worden. 

Dat bijzondere karwei viel overigens nogal mee. Het platform, dat 
gebruikt zal worden om grote stukken van een rioolleiding in de 
Argentijnse Parana rivier te leggen, bestaat namelijk uit twee 
pontons, die gedeeltelijk verbonden zijn door een tussendek. Een 

zogenaamde "catamaran"-constructie. De naam catamaran komt 
uit het zuiden van India en is ontstaan uit 't woord "cattio" = ver
binding en maram = boom. Dus een vlot bestaande uit enkele 
boomstammen die met elkaar verbonden zijn. Tegenwoordig is de 
waarde van deze oude Indische constructie weer erkend en er zijn 
bijvoorbeeld al verschillende zeiljachten met twee of zelfs drie 
smalle rompen gebouwd. 
Ook voor hefpontons en andere werkvaartuigen heeft deze con
structie door de grote stabiliteit grote voordelen. 

OVERDRACHT FREDERIKA 111 AAN DE FIRMA CARANSA 

Zoals U in de krant hebt kunnen lezen wil de heer Caransa het 

parkeerprobieem voor zijn kantoor aan de Herengracht te Amster

dam oplossen met een eigen watertaxi door de grachten. Voor dit 

doel bouwde Verschure-Polyboat een bijzondere "rondvaartboot". 

Vrijdag 7 juni was de schipper van Polyboat, na eerst nog 

een angstig moment onder een van Amsterdams befaamde 

bruggen doorstaan te hebben, met het 9 me.ter lange vaartuig, dat

opgebouwd is op een gewapend polyester romp van het type 

Polyflash, voor de officiële overdracht aan de steiger op de 

Herengracht aanwezig. 

Vandaar werd een galatocht gemaakt door de grachten en over het 
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IJ. Tijdens deze tocht verrichtte de heer Donkers met een toepas

selijk woord de officiële overdracht, waarbij hij de heer Caransa 

dankte voor het in Verschure-Polyboat gestelde vertrouwen . De

heer Caransa toonde zich verheugd met zijn nieuwe aanwinst 

en prees de keurige afwerking van het vaartuig. 

Verschure-Polyboat hoopt, dat de "FREDERIKA 111" haar bestaan 

zal rechtvaardigen, in het middelpunt van de belangstelling zal 

blijven staan en dat zij de vaart geopend heeft voor veel zusjes en 

broertjes uit het zelfde ouderlijk huis. 

In de taille is FREDERIKA 3, 15 m; haar diepgang is 0,90 m. Ze is 

uitgerust met een 90 pk 6-cilinder Ford dieselmotor. Ze is uiterst 

wendbaar en geschikt voor het vervoer van kleine gezelschappen. 

15 JAAR ORANJE 

FEEST IN AMS E 
Maandag 17 juni was een ees= _ 
15 jaar nadat het m.s. Ker 
schappij als eerste schip "dr 
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langrijke uitbreiding door de -
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15 JAAR ORANJEWERF, 

FEEST IN AMSTERDAM 
Maandag 17 juni was een feestelijke dag bij de Oranjewerf. Ruim 
15 jaar nadat het m.s. Kerkwijk van de Nieuwe Rijnvaart Maat
schappij als eerste schip "drooggezet

" 
werd, staat nu het 5000ste 

droog om een onderhoudsbeurt te ondergaan. 
Dat jubileumschip is de Thaletas van de K.N.S.M. uit Amsterdam. 
In 1953 begon men "met een schoen en een slof

" 
op het nieuwe 

terrein. Het kantoor was toen op een oude woonschuit, het maga
zijn in een vervallen schuur. En behalve de dwarshelling en een 
torenkraan was er niets. Gereedschap en onderdelen moesten van 
de "moederwerf" Verschure komen of men leende het van de in 
reparatie zijnde schepen. 
Maar de zaken gingen goed. De werfuitrusting onderging een be
langrijke uitbreiding door de bouw van een werkplaats en een 
magazijn. 
In 1960 volgde een drijvende bok met daarnaast in het IJ een nieuwe 
torenkraan. Schepen, die alleen boven water gerepareerd moesten 
worden, kregen daarmee een veel betere ligplaats. Vooral het 
nieuwe kantoorgebouw met kantine en waslokalen, vormde een 
grote verbetering. 

ALLERLEI SCHEPEN 

Niet alleen binnenschepen en baggermaterieel, maar ook kusters 
en zeeschepen zijn op de Oranjewerf gefepareerd en krijgen er 
een onderhoudsbeurt. 
De bij Gusto gebouwde veerschepen Free Enterprise /, Il en lil 
zijn geregelde bezoekers; voor dezelfde Rederij is het rondvaart
schip Roya/ Sovereign omgebouwd tot de veerboot Autocarrier. 
En nog steeds liggen er de geheimzinnige, zwijgende, radio
schepen van Radio Caroline. 
Tijdens de receptie op dinsdag 18 juni waren er ook de heer en 
mevrouw Meijer, die met hun voormalige viskotter bij de Oranje
werf liggen. Dit houten scheepje, de Jantina, wordt geheel nage
keken en klaargemaakt voor dit ondernemende echtpaar, dat het 
komende voorjaar ermee naar Australië gaat. Varen en vliegen 
zijn altijd de grote I iefdes van de heer Meijer geweest. 
Zowel op het water als in de lucht is men afhankelijk van de 
natuurelementen; men moet ze bevechten of ze helpen om het 
doel te bereiken. 
Verschillende scheepjes voerden hem reeds over de wereld
zeeën. Naar de Galapagos eilanden, naar Pitcairn in de Stille Zuid
zee, bekend door de nazaten van het oproerschip Bounty of 
naar het Suezkanaal, Afrika, India ...... Als piloot vloog hij jaren-
lang in Zwitserland bij een luchtvaartschool. 

EEN AARDIGE HERINNERING 

Ter gelegenheid van deze "mijlpaal" in het bestaan van de Oranje
werf kregen alle werknemers van Verschure, Amsterdam een oran
je badhanddoek met "Oranjewerf, 1953-1968 - 5000 schepen

" 
thuis

gestuurd. 
Een leuke herinnering en zeer welkom bij de regelmatige "onder
houdsbeurten". 
In het midden de heer en mevrouw Meijer van de "Jantina". 
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DE SUCCESWEEK 
VAN HET JAAR 
Op 10 juni j.l. verzamelden zich een aantal 
bedrijfsschoolleerlingen van Gusto bij de 
fabriekspoort voor de reis naar het vakan
tiekamp "De Rooye Asch" in Handel (N.B.) 
Hier ontmoetten zij hun collega's van Gusto 
Geleen. 
Een kort verslag van de wederwaardigheden 
van die week ontvingen wij van een van de 
Schiedamse deelnemers: 

Toen de bus klaar stond namen wij met 
bloedend hart afscheid van onze werkende 
collega's. De stemming onderweg was ge
weldig en omdat de chauffeur steeds het 
juiste pedaal indrukte kwamen we keurig op 
tijd in de camping aan. Daar stond een heer
lijke Limburgse vlaai op ons te wachten 
(een aandenken van de jongens uit deze 
provincie). Dat smaakte geweldig na al die 
sigaretten en pepermuntjes. Na aan de Lim
burgse groep te zijn voorgesteld gingen we 
gezamenlijk de tenten opzetten. Nauwelijks 
was dit gebeurd of we kregen een seintje 
om te gaan eten. Vraagt U niet wat, want 

. het was te veel en te lekker om op te noe
men. 

's Miduägs was er een vossenjacht georga
niseerd, die helaas een 

"
flop" werd, omdat 

de hele groep rechtstreeks op de vos af
liep. 

In de loop van de week was er nog een 
nachtdropping (waarbij de laatste ploeg 
rond 3 uur binnen was), een zeer geslaagde 
dansavond en een touwtrekpartij over het 
zwembad, waar de Limburgers mooi inge
trokken werden. Ook het bezoek van me
vrouw Bebelaar werd zeer op prijs gesteld. 
De laatste avond is er gevoetbald tegen een 
vereniging uit Handel. Het speet ons na
tuurlijk bijzonder, dat wij deze jongens met 
een 4-0 nederlaag naar huis moesten sturen. 
Na deze wedstrijd was het tijd om het af
scheidsfeest op poten te gaan zetten. 

Rest nog te vermelden dat het de hele week 
schitterend weer was en dat we, mét onze 
Limburgers, een hele fijne ploeg hadden. 

Langs deze weg willen wij alle mensen, die 
deze vakantie voor ons mogelijk hebben 
gemaakt, heel hartelijk bedanken. 

Deelnemer. 



ONZE VERBANDMEESTERS 

De mini$ter van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft on
langs, bij de opening van de 7e Bedrijfsveiligheidsbeurs in Am
sterdam, gezegd, dat het aantal verwondingen ten gevolge van 
ongevallen in het bedrijf steeds minder wordt. In cijfers uitge
drukt was de letselfrequentie per 100 werknemers in 1965: 9, 1; 
in 1966: 8,3 en in 1967: 6,5. 
Wie eens praat met de verbandmeesters in onze bedrijven krijgt 
hetzelfde te horen: over het algemeen werkt men voorzichtig en 
beperken de ongelukjes zich tot kleine verwondingen, vuiltjes in 
de ogen en lasogen (een ontsteking ten gevolge van stralingen 
van de lasvlam). 
Maar, hoe weinig onze verbandmeesters dan ook in "grote actie"
hoeven te komen, er wordt regelmatig een beroep op hun eerste 
hulp capaciteiten gedaan. Het zijn dus centrale figuren in onze 
bedrijven en graag stellen wij dit "bijzondere elftal" hierbij aan 
U voor. 
Enkele van hen zijn "fulltimers", d.w.z. ze lopen voortdurend in 
witte jassen, anderen treft U meestal aan in een ander werk
pak, zij zijn niet alléén verbandmeester, maar óók verbandmees
ter. Tevergeefs zult U echter nooit bij hen aankloppen, ook niet 
voor het ogenschijnlijk kleine, onbetekende wondje of sneetje. 
Alleen de fervente "asperineslikkers" krijgen wel eens nul op 
het request. Voor hun eigen bestwil! 
Tijdens de gesprekken, die Uw verslaggever in de afgelopen 
weken met de verbandmeesters heeft gevoerd, kwamen ook de 
veiligheidsvoorzieningen ter sprake. Het heeft wellicht hier en 
daar wat moeite gekost, maar nu mag toch wel gezegd worden, 
dat veiligheidsschoenen, -brillen en -handschoenen algemeen 
goed zijn geworden. Alleen met de helmen wil het nog steeds niet 
vlotten, ook al hebben Gusto Schiedam en Gusto Slikkerveer 
werkzönes aangewezen, waarin het dragen van dit hoofddeksel 
verplicht is. Voor het overige gaat men op onze bedrijven liever 
,,blootshoofds" door het leven. 
En toch kun je héél erg je hoofd stoten! 
Wat de volgorde van onze portrettengalerij betreft, zal niemand 
het ons kwalijk nemen, dat wij met de oudste verbandmeester be
ginnen. Dit betekent, dat de heer J. Servaas koploper is. 

J. Servaas - verba�dmeester Oranjewerf, Amsterdam.
61 jaar oud. Heeft zijn 25 jarig dienstjubileum bij Verschure al
achter de rug. Is pas drie jaar "fulltime" verbandmeester. Al 30
jaar lid van het Rode Kruis. Hobby: tuinieren in zijn volkstuin!
Geeft Polyboat nog speciale problemen op EHBO gebied? ,,Er
krijgt wel eens iemand een zuurspatje in het oog. Daarvoor staan
er in de hal flesjes met natriumbicarbonaat klaar. Om direct te
spoelen".

Il 
"" 

.. 
C. Pauw - verbandmeester bij Verschure Machinefabriek. 59 jaar
oud; 22 jaar in dienst bij Verschure. Doet ook veel administratief
werk: houdt boek van alle ziekte- en ongevallen, óók op de werf
en de Oranjewerf. Is terecht trots op zijn goed ingerichte "hoofd-
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post", die o.a. met het oog op keuringen is voorzien van een 
"Master Orthorater" voor oogonderzoek, een balkspirograaf voor 
onderzoek longvolume, etc. In de "hoofdpost" houdt de bedrijfs
arts regelmatig spreekuur. 
Hobby: zijn aquarium en zijn tuin. 
Wat vindt U van de griep vaccin_atie? ,,Veel onnodige antipropa
ganda, doordat de mensen te veel kletsen". 

-----

M. van Dorth - verbandmeester bij Verschure Scheepswerf.
56 jaar oud. Nu 7 jaar bij Verschure werkzaam. Al van jongsaf
aan veel belangstelling voor Rode Kruis werk. Heeft van hobby
z'n beroep gemaakt. Do EHBO opleiding, zowel theoretisch als
praktisch, bij Verschure is in zijn handen. Kijkt tevreden rond in
zijn pas opgeknapte eerste hulp post. Staat wat verplegerswerk
betreft zijn mannetje.
Hobby: is 26 jaar scheidsrechter geweest. Het KNVB-embleem
prijkt op zijn bureau. Is er een paar jaar geleden mee opgehouden;
de jongeren moeten ook een kans maken.
Belangrijk in dit vak? ,,Een goed contact en een goede verstand
houding met de mensen van hoog tot laag."

J. Hoedjes - verbandmeester Gusto Schiedam.
55 jaar oud. Al twintig jaar verbandmeester bij Gusto. Houdt me
dische administratie bij van ongevallen en de uitgifte van medi
cijnen. Keuringen van nieuw personeel geschieden - op door
lichten na - in zijn post. De heer Hoedjes krijgt per dag wel 100
man op bezoek, daarvan komt de helft om administratieve redenen
(terugkomst van ziekteverlof, verwijsbriefje voor specialist, etc.)
de rest voor,Pilletjes, oogdruppels, schoon verbandje, etc.
Hobby: zwemmen, muziek en toneel.
,,Een goede samenwerking tussen verbandmeester en de veilig
heidsmensen op de werf is van groot belang".

H. Bode - magazijn- en verbandmeester bij Gusto Slikkerveer.
54 jaar oud. Heeft eind juli zijn 25 jarig dienstjubileum bij Gusto
gevierd. Loopt al 28 jaar mee in het EHBO vak; traint wedstrijd
groepen en heeft het soms druk met sminken van "gewonden".
Het is een hele kunst om een echte onechte verwonding te maken.
Hobby? Zie hierboven.
Als magazijnmeester heeft hij in zijn kantoortje wat eerste hulp
spullen bij de hand. In het souterrain van het hoofdgebouw be
vindt zich de verbandkamer.
Voorzichtigheid in het bedrijf? Gaat best, men ziet wel in dat je uit
je doppen moet kijken."

W. Th. Linders - Verbandmeester bij G "
50 jaar oud. Werkt 17 jaar bij Gusto Ge e -
tief werk, dat met het wel en wee van c
maken heeft. Dhr. Linders is lid van he =-

hoofde vaak present bij sporteveneme e
Hobby? - Tuinieren.
Loopt geregeld de fabriek door om zie --
de hoogte te stellen. Wie veel aspirines
gen uit. ,,Jij krijgt geen tablet meer, jij o-

J. van Dam - Magazijn- en verbandmees e.-
46 jaar oud. Achttien jaar in dienst bij d
zowel dekhuizen als aluminium speel- en . �
Het magazijnmeester-kantoor is tegelijk
gelukkig niet druk als verbandmeester.
Hobby? - Postzegels verzamelen (Nede -
West).
Aspirientjes slikken? ,,Ik hou een lijstje va =

W. A. Hoeflaak - Magazijn- en verbandmees: 
45 jaar oud. Werkt al 31 jaar bij De Klo e
dubbe!e taak, die hij nu heeft. Is verwoe 
veel moeite bij de training voor de jaar!� -
wedstrijden. Dit jaar komt zijn groep voor - • 
Hobby? - Zie boven! Vroeger ook voe a ' 
bestuursfuncties hiermee gestopt uit tij �=-
In het magazijn-kantoor heeft hij spullen � :j 
gelijkse ongemakjes. De echte verbandka,...._r 

den gebruikt. ,,Men is erg voorzichtig, he 

J. Tijssen - Verbandmeester bij Smit Kin e
42 jaar oud. Achttien jaar in dienst. EH
Heeft na het samengaan van "J & K Smi ·· e
full-time job als verbandmeester. Krijgt 60
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W. Th. Linders - Verbandmeester bij Gusto Geleen.
50 jaar oud. Werkt 17 jaar bij Gusto Geleen. Doet ook administra
tief werk, dat met het wel en wee van de Geleense Gusto-ers te
maken heeft. Dhr. Linders is lid van het Rode Kruis en uit dien
hoofde vaak present bij sportevenementen.
Hobby? - Tuinieren.
Loopt geregeld de fabriek door om zich van de werkpraktijk op
de hoogte te stellen. Wie veel aspirines lust komt bij hem bedro
gen uit. ,,Jij krijgt geen tablet meer, jij komt bij de dokter!"

J. van Dam - Magazijn- en verbandmeester bij de A.V.!.
46 jaar oud. Achttien jaar in dienst bij dit I.H.C.-bedrijf, waar men
zowel dekhuizen als aluminium speel- en klautertoestellen maakt.
Het magazijnmeester-kantoor is tegelijk verbandpost. Heeft het
gelukkig niet druk als verbandmeester.
Hobby? - Postzegels verzamelen (Nederland, Indonesië en de
West).
Aspirientjes slikken? ,,Ik hou een lijstje van gegadigden bij!"

W. A. Hoeflaak - Magazijn- en verbandmeester bij De Klop. 
45 jaar oud. Werkt al 31 jaar bij De Klop en heeft vanaf 1950 de 
dubbele taak, die hij nu heeft. Is verwoed EHBO-er en geeft zich 
veel moeite bij de training voor de jaarlijks·e bedrijfs-ongevallen
wedstrijden. Dit jaar komt zijn groep voor de 11 e maal in de finale. 
Hobby? - Zie boven! Vroeger ook voetballen, maar na 16 jaar 
bestuursfuncti.es hiermee gestopt uit tijdgebrek. 
In het magazijn-kantoor heeft hij spullen bij de hand voor de da
gelijkse ongemakjes. De echte verbandkamer wordt gelukkig zel
den gebruikt. ,,Men is erg voorzichtig, het blijft bij kleine dingen." 

J. Tijssen - Verbandmeester bij Smit Kinderdijk.
42 jaar oud. Achttien jaar in dienst. EHBO-er in hart en nieren.
Heeft na het samengaan van "J & K Smit" en "L. Smit & Zn." 

een
full-time job als verbandmeester. Krijgt 60 tot 80 klanteM per dag.
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Soms meer, want op een droge dag - en dat geldt voor alle 
bedrijven - waait er meer stof in de ogen. Zijn "post" zal naar 
verwacht wordt een uitbreiding ondergaan, zodat er een com
plete onderzoekkamer komt voor de bedrijfsarts. 

Hobby! - Het werk, en leren "om bij te blijven".
Belangrijk? - ,,Het vertrouwen dat je bij de mensen op de werf 
geniet." 

A. C. van den Nieuwendijk - Verbandmeester/Produktieplanner bij
de D.M.N. (De Machinefabriek Noordwykerhout).
42 jaar oud. Werkt al 16 jaar bij D.M.N. Is sinds een jaar of vijf
zes de man tot wie men zich wenden kan bij verwondingen en
ongevalletjes.
Hobby? - Autorijden, toertochten maken.
Lasogen komen niet vaak voor. Wel klachten over duinzand in 
de ogen als het 's morgens hard waait.
Maar ja, de D.M.N. ligt dan ook temidden van de bollenvelden,
net achter de duinen.

A. M. Does - Tijdschrijver/Werkverdeler en Verbandmeester bij
Smit & Bolnes te Zierikzee.
34 jaar oud. Zeven jaar in dienst bij Smit-Bolnes. De moeilijk
heden die hij te behandelen krijgt zijn dezelfde als bij de andere
bedrijven; snij- en schaafwonden, vuiltjes in het oog, lasogen.
Hobby?-Alles wat met de sport te maken heeft, speciaal voetballen.
In het bazenkantoor heeft hij een voorraadje om "eerste hulpjes"
te bieden. De verbandkamer wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het
spreekuur van de bedrijfsarts, twee maal per week.

"In doorsnee is men wel voorzichtig" zo luidt zijn oordeel over de
120 werknemers in de fabriek. 
En mocht U ongerust zijn, dat iemand, die zich in het MTI in 
Delft in de vingers snijdt, hulpeloos doodbloedt, hier is het de be
drijfsleider, de heer Ph. Lindenburg, die zonodig met hansaplast, 
etc. te hulp snelt. Voor ernstige gevallen wordt de hulp van de 
G.G.D. ingeroepen. 
Op het I.H.C.-kantoor tenslotte is de EHBO-koffer te vinden op de 
afdeling Reclame. Aspirine en pleisters behoren hier tot de meest 
courante artikelen. 



40/25 JAAR BIJ SMIT KINDERDIJK 

Op 25 juni j.l., herdachten wij met onze bankwerker-monteur, de heer G. 
Janse het feit, dat hij 40 jaar geleden als leerling bankwerker bij ons kwam. 
Bij de herdenking ontving hij van de Burgemeester van Nieuw-Lekkerland 
het ereteken in brons verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. Wij 
hopen, dat hij nog vele jaren zijn werk zal blijven verrichten met plezier en 
met de opgewektheid, die wij van hem gewend zijn. Zijn hobby, de vis
sport, kan hij in het vervolg met nog meer genoegen beoefenen. Daar 
zorgden zijn collega's voor, die hem een 

"
vissersparapluie" gaven, ter be

scherming tegen te veel zon en regen. 

2 5  JA A R  B IJ V E R S C H U R E 

A. H. Balkhoven - 25 jaar 

Op woensdag 5 juni 1963 waren wij feestelijk bijeen. Het middelpunt van 
de belangstelling was de heer A. H. Balkhoven. Hem werd hulde gebracht 
voor de 25 jaar trouwe plichtsbetrachting als lassersbaas op de scheeps
werf. In die hulde deelde vanze!f ook mevrouw Balkhoven, die het nog 
steeds betreurt, dat zij haar jarenlange ,inwoning" op de werf nood
zakelijkerwijs heeft moeten prijs geven. De heer Balkhoven heeft in al 
die jaren naast zijn werk nog verschillende funkties in bedrijfscommissies 
vervuld. Helaas laat de gezondheid van de heer Balkhoven te wensen 
over. Wij wensen hem het allerbeste. 

2 5 J A A R B IJ G U S T 0 
G. Janse - 40 jaar C. A. Nugteren - 25 jaar P. Bijkerk - 25 jaar 

Onze bedrijfsleider, de heer C. A. Nugteren herdacht op vrijdag, 31 mei 
j.l., het feit dat hij op 31 mei 1943 bij ons kwam werken, zogezegd als

tijdschrijver in de ketelmakerij. Nu zwaait hij er de scepter als bedrijfs
leider. Het heeft de heer Nugteren en zijn gezin nu niet aan belangstelling
ontbroken. Velen maakten van de gelegenheid gebruik hem in de be
ambtencantine te feliciteren, na de huldiging door de Directie. Daar werd 
hij geroemd, o.m. om zijn "rondborstige strijdvaardigheid". Wij hopen dat
wij van deze goede eigenschap nog vele jaren mogen genieten en dat de
heer Nugteren de komende jaren zijn werk met veel plezier zal blijven
verrichten. 

De heer P. Bijkerk was op vrijdag, 31 mei j.l. 25 jaar geleden in dienst 
gekomen als ondergedoken schilder. Ja, dat was toen zo. Nu is de heer 
Bijkerk reeds jaren een van onze lichtdrukkers in het administratiekantoor. 
Wij wensen de heer Bijkerk een goede gezondheid en veel opgewekt
heid, zoals we van hem gewend zijn. 

J. Stolk - 25 jaar 

Donderdag 13 juni was het de beurt van collega J. Stolk uit Slikkerveer 
om in het jubileumzonnetje gezet te worden. Door de heer N. H. Conijn 
werden vele lovende woorden tot deze 25-jarige jubilaris gericht. Deze 
woorden gingen vergezeld van een aantal jubileumgeschenken, waarbij 
ook mevrouw Stolk niet werd vergeten. 

VAKANTIE

"GENEUGTEN" 

Ziezo, lieve beste mensen 

De vakantie zit er op, 

Voor Verschure, Smit en Gusto 

En Beaverbouwers van "De Klop". 

Allen hebben ze genoten 

Veertien dagen, vrij, tevree, 

Niemand dacht aan werf of arbeid 

Aan Beavers en aan I.H.C. 

Janus laadde blij z'n Taunus 

Tent en proviand ging mee, 

België, Frankrijk, Hongarije 

Hij droomde van een groot tournee. 

Het vrouwtje zorgde voor de kleding 

Heel de "klerekast" ging mee, 

Behalve d'overall van vader 

Die rook naar Beavers IH.C. 

Vrolijk werd de reis begonnen 

België was het eerste plan, 

Zingend, blij en opgetogen 

Kwam men bij de grenspost an. 

Janus zocht vast z'n papieren 

Elke minuut die geldt voor twee, 

Een uurtje wachten riep douane 

Voor een transport van d'I.H.C. 

Na een uur geduldig wachten 

Was hij eindelijk aan de beurt, 

Z'n papieren en de Taunus 

waren beide goedgekeurd. 

Janus reed recht door naar Frankrijk 

Dat halen we misschien nog net, 

En dan op één der buitenwegen 

De grote tent maar opgezet. 

Allen hielpen bij het bouwen 

leder had z'n eigen werk, 

Na een uurtje van hard sjouwen 

Stond de tent er stoer en sterk. 

Janus zag m'al in de verte 

Het was een Frans Marechaussee, 

Monsieur, u moet die tent afbreken 

Voor een transport van I.H.C. 
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Janus mompeld' donkere woorden 

't Was zo iets van 
"

non de ju", 

Maar de politie zei hem duidelijk 

Allons, afbreken nu. 

Mopperend ging men aan de arbeid 

Het zat Janus echt niet mee, 

Overal grote transporten 

Met Beavers van de I.H.C. 

Na een nacht onrustig slapen 

Op een uitgeklapte stoel, 

Trok de karavaan weer verder 

Hongarije was het doel. 

Maar nauwelijks bij de grens gekomen 

Deelt de Polizei hem mee 

Bitte, 10 kilometer weiter fahren 

Voor 'n transport van d' I.H.C. 

Zo zie je lieve beste mensen 

Al zit je in vakantietijd, 

De Beaver I.H.C. transporten 

Raak je nergens meer kwijt. 

Overal in heel de wereld 

Over land en over zee, 

Overal kom je ze tegen, 

,,Transporten van de 1.H.C."! Gédégé. 

PERSONALI 

1.H.C. HOLLAND 

In dienst getreden: 

1-6-"68 Mevr. T. J. M. Suykerbuyk-Willers - Secretaresse 
1-6-"68 K. A. v. d. Lubbe - Operator Rekencentru 

17-6-"68 J. W. Seijkens - Operator Rekencentrum 

Geboren: 
27-4-'68 Ronald, zoon van A. Th. v. d. Berg en J. oe 

7-6-"68 Renate J., dochter van J. de Boer en 
Schelven 

DE KLOP 

In dienst getreden: 
4-6-'68 H. C. van Beusekom - Hulp ijzerwerker 
4-6-"68 J. C. van Straaten - Aank. ijzerwerker 

Gehuwd: 
31-5-"68 F. C. Gort en H. v. Houwelingen 

Gepensioneerd: 
6-6-'68 J. L. Boogaard - Sjouwer 

GUSTO 

In dienst getreden: 
5-6-'68 J. H. G. M. Timmermans - Montagewerker PC 

10-6-'68 E. J. H. Plambeck - Kok kraaneilanden 
10-6-'68 B. A. Schalken - Lasser Montage 
10-6-'68 E. A. de Bever - Lasser Montage 
10-6-"68 W. F. Krommenhoek - Hulp ijzerwerker SB 
10-6-"68 J. A. van Santen - Meewerkend praktikant S!3 
17-6-"68 J. Marijnissen - Montagewerker PC 
17-6-"68 A. M. C. van Oers - Montagewerker PC 
17-6-'68 C. A. Meulemans - Montagewerker PC 
17-6-'68 C. J. van Oers - Montagewerker PC 
18-6-"68 G. Blommers - Montagewerker PC 
18-6-'68 H. van 't Pad - Montagewerker PC 
18-6-'68 J. C. Kleppe - Montagewerker PC 
18-6-'68 C. M .. van Hoeren - Volontair SB 
20-6-'68 F. M. Chavarria Ribes - Lasser SB 
24-6-'68 A. Terlouw - Meew. praktikant SB 

1-7-"68 P. Vuyknoorland - 11 Metaalbewerker SB 
1-7-"68 J. H. Minkenberg - Meew. praktikant SB 
1-7-'68 E. Manzanares - Trainee SB 
1-7-'68 G. Boogaards - Montagewerker PC 
1-7-"68 W. F. Overheul - Bediende TK Krb. 

WERK 

ONDE 

HANDE 
STAND PER 1 JULI 1968 
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A. H. Balkhoven - 25 jaar 
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PERSONALIA 

I.H.C. HOLLAND 

In dienst getreden: 

1-6-'68 Mevr. T. J. M. Suykerbuyk-Willers - Secretaresse 
1-6-'68 K. A. v. d. Lubbe - Operator Rekencentrum 

17-6-'68 J. W. Seijkens - Operator Rekencentrum 

Geboren: 
27-4-'68 Ronald, zoon van A. Th. v. d. Berg en J. de Jong 

7-6-'68 Renate J., dochter van J. de Boer en A. van 
Schelven 

DE KLOP 

In dienst getreden: 
4-6-'68 H.. C. van Beusekom - Hulp ijzerwerker 
4-6-'68 J. C. van Straaten - Aank. ijzerwerker 

Gehuwd: 
31-5-'68 F. C. Gort en H. v. Houwelingen 
Gepensioneerd: 
6-6-'68 J. L. Boogaard - Sjouwer 

GUSTO 

In dienst getreden: 
5-6-'68 J. H. G. M. Timmermans - Montagewerker PC 

10-6-'68 E. J. H. Plambeck - Kok kraaneilanden 
10-6-'68 B. A. Schalken - Lasser Montage 
10-6-'68 E. A. de Bever - Lasser Montage 
10-6-'68 W. F. Krommenhoek - Hulp ijzerwerker SB 
10-6-'68 J. A. van Santen - Meewerkend praktikant SB 
17-6-'68 J. Marijnissen - Montagewerker PC 
17-6-'68 A. M. C. van Oers - Montagewerker PC 
17-6-'68 C.A. Meulemans - Montagewerker PC 
17-6-'68 C. J. van Oers - Montagewerker PC 
18-6-'68 G. Blommers - Montagewerker PC 
18-6-'68 H. van 't Pad - Montagewerker PC 
18-6-'68 J. C. Kleppe - Montagewerker PC 
18-6-'68 C. M.. van Hooren • Volontair SB 
20-6-'68 F. M. Chavarria Ribes - Lasser SB 
24-6-'68 A. Terlouw • Meew. praktikant SB 

1-7-'68 P. Vuyknoorland - Il Metaalbewerker SB 
1-7-'68 J. H.. Minkenberg • Meew. praktikant SB 
1-7-'68 E. Manzanares - Trainee SB 
1-7-'68 G. Boogaards - Montagewerker PC 
1-7-'68 W. F. Overheul - Bediende TK Krb. 

WERK 

ONDER 

HANDEN 
STAND PER 1 JULI 1968 

1-7-'68 J. Sprenger • Techn. beambte Montage 
1-7-'68 D. Ferwerda • Tekenaar/Constructeur TK Krb. 

Gepensioneerd: 
14-6-'68 J.. Blommers • IJzersorteerder $'veer 

5-7-'68 G. v. d. Schee - Bankwerker/Monteur MB 
Gehuwd: 
5-6-'68 A. Navas Narbona met W. J. M. Werner 
4-7-'68 R. S. van Leeuwen met A. A. Rienks 

Geboren: 
30-5-'68 Irma Maria, dochter van J .. W. Rieken en L. M. 

Rieken-Hoozemans 
31-5-'68 Arie Johannes, zoon van C. van Geloven en A. 

van Geloven-v. d. Zalm 
12-6-'68 Willyan, dochter van E. J. H. Planbeck en C. C. 

Planbeck-de Jager 
22-6-'68 Hendrik, zoon van S. Kruithof en G. Kruithof

Vermaas. 

SMIT· BOLNES 

Geboren: 
1-6-'68 Wilhelmina, dochter van M. Snijders en P. C. 

Willeboordse 
6-6-'68 Leendert, zoon van L. Smal heer en J. Berrevoets 
8-6-'68 Etienne, zoon van L. M. van Oeveren en P. A. A. 

Pairoux 
10-6-'68 Jan L., zoon van L. P. van Duivendijk en T. 

de Looze 
19-6-'68 Rudi, zoon van L. J. Legemaate en J. G. Willems 
21-6-'68 Esther, dochter van N. A. J. Goossens en M. J. 

1. A. R. Reijnsbergen 

SMIT KINDERDIJK 

In dienst getreden: 
4-6-'68 Mevr. E. lppel-Jongerling • Correspondentie 
4-6-'68 J. M. Visser - Tekenkamer Scheepsbouw 
4-6-'68 W. v. Krimpen • Verkoop 
4-6-'68 J. Gal - Constructieplaatwerker 

10-6-'68 M. van Huuksloot • Calculatie 
11-6-'68 P. J. Rocker • Tekenaar Scheepsbouw 
17-6-'68, J.. A. Huisman• Volontair TIP 
18-6'-68 H. F. de Leeuw• Volontair MF 
19-6-'68 A. C. Roodnat • Meet- en Regeltechnicus 
Gepensioneerd: 

1-6-'68 C. van Meerkerk• Werkvoorb. bankwerker 
14-6-'68 J. den Boer • Chef Bedrijfsbureau MB 
19-6-'68 W. Hansum • Brander 
20-6-'68 G. den Boer • IJzersorteerder 
25-6-'68 N. van Winkelhoff • Nacalculatie 
26-6-'68 J. van de Dussen - Draaier 
28-6-'68 C. M. A. van Vliet - Scheepmaker 
28-6-'68 C. Vuurens • Lakker 

28-6-68 C. P. Versluijs • Magazijnbeheerder 
28-6-'68 P. J. de Jong • Modelmaker 
Naar militaire dienst: 
14-6-'68 J. Marente Loja - Koperslager 
Terug uit militaire dienst: 
4-6-'68 W. Kortleve • MF 

Geboren: 
1-6-'68 Julie, dochter van J. Ruiz Cobo en A. Ruiz

Machado 
1-6-'68 Daniëlle Anne-Louise, dochter van D. H. G. 

Bakker en A. Bakker-van Harten 
16-6-'68 Johannes Gerard, zoon van A. Kool en C. Kool· 

van de Zijden 
22-6-'68 Ellen, dochter van J. F. van Loon en B. van 

Loon-Ouwerkerk 
Gehuwd: 
16-5-'68 W. v. d. Spoel en K. W. v., d. Put 
24-5-'68 A. L. Vertooren en M. J. Dekker 

7-6-'68 A. v, d. Wulp en W. Booij 

VERSCHURE AMSTERDAM 

In dienst getreden: 
29-5-'68 N.. Porsius • Cantinejuffrouw Oranje Werf 

3-6-'68 M. Bakx Cantinejuffrouw Oranje Werf 
3-6-'68 M. de Graaf - Hoofd-juffrouw cantine Oranje Werf 

10-6-'68 A. A. Mejaloubi • Polyester-bewerker, Polyboat 
12-6-'68 A. Cuha - Polyester-bewerker, Polyboat 
12-6-'68 C. Aliparta - Polyester -bewerker, Polyboat 
17-6-'68 H. M. S. A. Bensalah Polyester-bewerker, Poly-

boat 
17-6-'68 A. M. Jansen - Magazijnbediende Oranje Werf 
18-ó-'68 S. 8. M. Amar • Polyester-bewerker Polyboat 
19-6-'68 B. S. M. Hammat • Polyester-bewerker Polyboat 
40 Jarig jubileum: 

6-8-'68 C. van Zaane- Werkmeester MF 
25 Jarig jubileum: 
30-8-'68 J. D. van Voorst • Scheepsmetaalbewerker-af

schrijver Oranje Werf 
Geboren: 
3-6-'68 Patricia, dochter van A. Fernandez Fernandez en 

A. J. van Schie 
20-5-'68 Johan, zoon van A. J. Mes en A. Ederzeel 
3-6-'68 Alfonso, zoon van A. Vaca Noria en V. Nunez 

Garcia 
29-5-'68 Diego, zoon van M. Solo Carrasco en J. Fernan

dez Pelia 
16-6-'68 Stephanie Christina, dochter van P. H. Wolff

gramm en C. E. Kulk. 
Gehuwd: 
21-6-'68 M. Tennekes met C. Leemans - afd. MF 

co Omschrijving Bestemming Uitvoerder Stadium 

579 Stoomsleepzuiger "Hillah
" 

Irak SK Te water 

706 Sleepzuiger "HAM. 308" Nederland SK Te water 

708 Booreiland "Cowrie One
" 

Nigeria Veco + Gusto Beproeving 

711 Bag.germolen "Rozgwiazda
" 

Polen Veco + Klop Te water 

716 Cutterzuiger "D.S. 215
" 

Panama SK In aanbouw 

719 Veerboot "Free Enterprise 
IV

" 
Engeland Gusto In aanbouw 

724 Rotsbreker Rusland Veco Tekenkamer 
726 Drijvende kraan 500/800 t. U.S.A. Gusto In aanbouw 
727 Bakkenzuiger Nederland SK In aanbouw 
729 Cutterzuiger Nederland Klop In aanbouw 
730 Cutterzuiger Nederland Klop In aanbouw 
731 Cutterzuiger België SK + Veco Tekenkamer 
732 Booster "H.A.M. 212

" 
Nederland Klop Beproeving 

733 Booster "H.A.M. 213
" 

Nederland Klop Beproeving 
737 Cutterzuiger Z. Korea Klop In aanbouw 
738 Booster Z. Korea Klop In aanbouw 
741 Drijvende kraan 500/800 t. Nederland Gusto Tekenkamer 
742 Kraan ponton Nederland SK In aanbouw 
746 Sleepzuiger 6100 m3 Engeland SK Tekenkamer 
747 Sleepzuiger 5500 m3 Nederland SK Tekenkamer 
748 Cutterzuiger Nederland Klop In aanbouw 
749 Cutterzuiger Nederland Klop In aanbouw 
1.5117 Verlenging "Yolanda

" 
Panama Veco Bewerking 

1.5146 Strand opspuitinstallatie Italië Klop, SK + Veco Bewerking 

Diversen 

Gusto - Een aantal SBM-meerboeien, een 6 poots jacket met dek, 

diverse staalconstructies, lieren, hoonmachines. 

Klop - 1.H.C. Beaver cutterzuigers, typen Cub, Master en King 

Smit-Bolnes - SB-dieselmotoren ruim 40.000 pk 

SK - Baggeronderdelen, baggerinstrumenten, aluminium construc

ties, Smit-M.A.N. dieselmotoren. 

Veco - I.H.C. Omnibarges, reparaties, polyester jachten, beton

mallen, polyester zwembad. 
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�IIMAN'S (l)ERF 
De gepensioneerden van Smit Kinderdijk hebben hun jaarlijkse uit

stapje gehad, zo lazen wij in het Smit Nieuws. ,,Het is een reuze 

fijne dag geworden, waarop we van het weer en van elkaar heel 

veel genoten hebben". Die oudjes toch! 

Door omstandigheden is de thuiskomst wat laat geworden. ,,Ja, 

ja, dat heb je er dan van ...... ". 

Het is al weer een tijdje geleden, maar wij maken graag op deze 

plaats melding van de krachttoer van Gusto's montageploeg bij 

de Hoogovens, nadat een ongeval in de Oxystaalfabriek vijf kranen 

buiten gevecht had gesteld. 

Gusto Berichten deed hier een klein boekje over open. ,,De afge

lopen weken hebben gemiddeld 10 man dag en nacht gewerkt om 

de kranen zo snel mogelijk weer bedrijfsklaar te maken." 

Er moest heel wat gedemonteerd, hersteld en gemonteerd worden. 

,,Ook in Schiedam droeg men zijn steentje bij door o.a. op Hemel

vaartsdag hiervoor door te werken." 

Terecht staat er boven dit bericht het kopje 
"

Kra(a)nig" ! 

Smit Nieuws riep op voor de 
"

JAARVERGADERING PERSONEELS

VERGADERING" Een teken des tijds. Inderdaad rijgen de vergade

ringen zich tegenwoordig aaneen! 

Terwijl onze Gusto-collega's rustig aan het werk waren, heeft de 

Schiedamse verkeerspolitie de tijd genomen om de banden van de 

geparkeerde auto's aan een onderzoek te onderwerpen. Er waren 

wel een paar 
"

kneusjes" bij, zo vertelt Gusto Berichten. ,,Van 

twee auto's waren alle banden totaal versleten, zodat ze onmiddel

lijk in beslag genomen hadden kunnen worden. ,,Toch lief om dat 

niet te doen"; maar: ,,over enkele weken zal nogmaals worden ge

controleerd, of er aan de slechte banden wat gedaan is." Nog even 

tijd dus om van het gladde pad terug te keren. 

Tussen twee haakjes: Wij missen in Gusto Berichten al enige 

weken de spreuken, waarmee het nieuws van deze werf zo fijn 

werd 
"

opgefleurt''. De spreuken-sprokkelaar is zeker met vakantie. 
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,,In de autowasclub (van Gusto) zijn enige plaatsen vrijgekomen." 

Alles wordt hier nog met de hand gedaan, want in dezelfde Gusto 

Berichten staat 
"

Te koop: wasmachine, langzaamwasser." 

Bij het onlangs georganiseerde visconcours van de Personeels

vereniging Smit Kinderdijk was het "altijd prijs". Wij lazen ten

minste in het Smit Nieuws: ,,Ook deze keer zal iedere deelnemer 

een prijs in onvangst nemen". Of, met andere woorden, niemand 

viste achter het net! 

Bij Gusto is de afdeling Personeelszaken weer eens verhuisd. In 

hun eigen nieuwsvoorziening Gusto Berichten staat hierover: ,,Eind 

volgende week zult U ons moeten zoeken in het Machinebouw

gedeelte van het nieuwe bedrijfskantoor". En dan lezen wij: ,,De 

plaats verandert, de service niet!" 

Wie zichzelf niet eens kietelt. ....... . 

De GAG - Gusto Auto Club, weet U wel - zit goed in z'n spul

letjes. Gusto Berichten maakt o.m. melding van: een pijpensnijder 

voor uitlaten, een tapboutenlosdraai aparaat, een stuurkogel

trekker, en.' ..... een flensapparaat voor het maken van flensjes. 

Tja, werken maakt hongerig. 

"Na de GAG de VAC". Zowel in Gusto Berichten als in Ver

schure's informatiebrief wordt verteld van de plannen om ook bij 

Verschure te komen tot een club met een doe-het-zelf garage. 

Dat wordt dan de VAC. 

Nu Smit Kinderdijk nog met de SAC, en dan kan De Klop niet 

achterblijven met de ...... Ja, juist! 

Een van de mooiste berichten van deze vakantietijd zagen wij 

in Gusto Berichten: "Vanaf maandag 10 juni a.s. is het talen

prakticum in Vlaardingen wegens vakantie tot nader order ge

sloten." 

Wie helaas niet 
"

tot nader order" met vakantie kon was 

ARGUS 

F.




