


Bij Smit Kinderdijk, waar men druk 

BIJ DE VOORPAGINA 
bezig is met de afbouw van de stoomsleep

zuiger Hillah, werd op 25 juli de bakken

zuiger Ardea te water gelaten. 

Meer hierover op pagina 103. 
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JAPAN GAAT 

HEFEILANDEN BOUWEN 

VOLGENS I.H.C.- ONTWERP 

De Japanse Kawasaki Dockyard heeft met I.H.C. Holland een 

technische licentie-overeenkomst gesloten waaronder het Japanse 

bedrijf hefeilanden zal kunnen gaan bouwen volgens ontwerpen 

van 1.H.C. Holland. 

Het betreft hier de eerste overeenkomst tussen een Japanse en 

een Europese onderneming op het terrein van hefeilanden. Voor 

I.H.C. Holland is het de eerste maal dat men een licentie naar het 

buitenland verkoopt van haar hefeilanden, waarvan Gusto in Schie

dam er nu al een flink aantal heeft gebouwd. 

Het exploreren en exploiteren van olie en gas in de wateren van 

het Verre Oosten neemt hand over hand toe. Ook vinden hefeilan

den steeds meer toepassing bij het uitvoeren van civiele werken. 

In de strijd o� de orders op dit gebied zal Kawasaki nu dus kunnen

steunen op onze licenties en know-how. 

Het is overigens wel voor de hand liggend dat voor de lokale be

drijven hier een grote markt ligt, omdat het transport van hefeilan

den een ingewikkelde en zeer kostbare zaak is en dit soort grote 

projecten om die reden zo dicht mogelijk bij de plaats van bestem

ming wordt gebouwd. 

Ook de offshore activiteiten bij Europa hebben dit aangetoond; 

vooral wegens de hoge kosten die met slepen verbonden zijn wer

den de orders bij Europese werven geplaatst. 

Voor wat betreft het Verre Oosten is in dit opzicht de sluiting van 

het Suezkanaal nog een niet te verwaarlozen reden. 

De overeenkomst tussen 1.H.C. Holland en Kawasaki, gevestigd 

in Kobe, werd al eind juni na betrekkelijk korte onderhandelingen 

voltooid maar moest nog worden goedgekeurd door de Japanse 

regering. Dit is zojuist geschied. 

Als tussenpersoon bij de totstandkoming van de overeenkomst 

fungeerde Sumitomo Shoji Kaisha Ltd. uit Tokio, die ook één kan

toor heeft in Rotterdam. 

Wij zijn zeer verheugd met deze overeenkomst, die voor ons na

tuurlijk prettige financiële consequenties heeft. Bovendien zijn wij 

er trots op, dat de Japanse werf, die de op één na grootste werf in 

dat land is, ons ontwerp en onze kennis heeft uitgekozen! 

Foto 1 

BAKKENZUIG 

'ARDE 
TE WATE 

Onder het wakend oog van ir. W. van Noord 
ziet de doopvrouwe, Mevrouw P. E. van Lohuize 
fles met kostelijke champagne tegen de "Ardea" 

Foto 2 

De "Ardea" glijdt de eerste meters ..... . 

Foto 3 

Nog even en de bakkenzuiger "Ardea" ligt te w 
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Foto 1 
Onder het wakend oog van ir. W. van Noord!, hoofd bedrijfsleider scheepsbouw, 
ziet de doopvrouwe, Mevrouw P. E. van Lohuizen-van Beek, wat angstig toe hoe de 
fles met kostelijke champagne tegen de "Ardea" kapot slaat. 

Foto 2 
De "Ardea" glijdt de eerste meters ... 

Foto 3 
Nog even en de bakkenzuiger "Ardea" ligt te water. 
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"Nog niet dopen!", zo klonk, versterkt door de megafoon, de stem 
van de heer E. van den Bergh, bedrijfsleider aan- en afbouw, over 
het werfterrein van Smit Kinderdijk. En dus bleef de doopvrouwe 
geduldig nog even met de fles in haar handen staan. Want, ook al 
is een doopvrouw de centrale figuur bij een tewaterlating, de tech
nici hebben het voorlaatste woord! 

Toen ook de laatste stopping was weggemept kon èn mocht me
vrouw P. E. van Lohuizen-van Beek, echtgenote van de heer H. P. 
S. van Lohuizen, Hoofdingenieur-Directeur van de Haven- en Water
werken van de gemeente Amsterdam, de bakkenzuiger Ardea

dopen en te water laten. Met kalme gang gleed het 55 meter lange
en 14 meter brede ponton van de helling.

Het is nog maar een paar maanden geleden, dat de N.V. Bagger
maatschappij Bos & Kalis ons de opdracht verstrekte voor de bouw 
van deze bakkenzuiger, één van de grootste baggervaartuigen van 
dit type ooit gemaakt. Het was een opdracht, die wegens de zeer 
korte levertijd, het uiterste vergde van tekenaars, planners, inko
pers en bouwers. De bakkenzuiger gaat n.l. een belangrijke rol 
spelen in een origineel project, waarbij zand uit de Noordzee zal 
worden gebruikt voor het opspuiten van bouwterreinen in Amster
dam-west. 

De aannemingmaatschappij is contractueel verplicht deze zand
levering aan de gemeente Amsterdam in september te beginnen. 
En dus moeten wij op tijd met de grote bakkenzuiger gereed zijn! 

l 

Door een soepele samenwerking tussen opdrachtgever en Smit 
Kinderdijk lukt het dit haastkarwei volgens plan te voltooien. De 
tewaterlating van de Ardea was dan ook voor iedereen een belang
rijk moment. Ook vertegenwoordigers van de gemeente Amsterdam 
waren bij dit feestelijk gebeuren aanwezig. 

Natuurlijk zullen wij t.z.t. in ons Zeskant eens wat vertellen over het 
grote werk "Noordzeezand voor Amsterdam". In het kort gezegd 
komt het hier op neer. 

Sleepzuigers halen, op een plaats 20 kilometer uit de kust, het zand 
van de zeebodem en deponeren het in een bufferput binnen de 
pieren van IJmuiden. 

Een profielzuiger haalt het zand uit deze put en perst het naar een 
drijvende silo-installatie, waarin het met zout vermengde zand 
wordt gespoeld en ingedikt. Het spreekt vanzelf, dat op de op te 
spuiten terreinen verzilting zoveel mogelijk moet worden tegen
gegaan. 

Met duwbakken wordt het "zoutloze" zand over het Noordzeeka
naal naar Amsterdam gebracht. Met behulp van de bakkenzuiger 
Ardea wordt vervolgens het zand uit de duwbakken gezogen en 
door een pijpleiding naar het werk geperst. 

Naar aanleiding van de beproevingen zullen wij de Ardea in het 

volgend nummer uitgebreid aan U voorstellen. 
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WIE VERRE REIZEN DOET ... 

DE 'NEENDAKARA' TE 
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Met de heer C. M. Wisse, één van onze technische collega's, die 

de hele wereld rondreizen om I.H.C.-kennis en -ervaring uit te dra

gen, hadden wij een gesprek naar aanleiding van zijn verblijf in 

India. Op een klein werfje aan de westkust bouwde men een zelf

varende cutterzuiger, die wat het mechanische gedeelte betreft 

familietrekken vertoont met de I.H.C. Beaver Master. 

Op de werf had men tot dan toe alleen houten vissersschepen ge

bouwd. De constructie van zo'n stalen baggervaartuig gaf - dat 

valt gemakkelijk te begrijpen - wel wat moeilijkheden, vooral in 

het begin. Maar onder de arbeiders waren er, die zich, eigenlijk 

alleen door ervaring, ontpopten als goede lassers. Onder wat wij 

met westerse opvattingen maar al te gemakkelijk als "primitieve" 

omstandigheden beschouwen, groeide zo, met weinig modern ge

reedschap, maar veel goed handwerk, een flinke cutterzuiger. Om 

het schip te water te kunnen laten werd tijdens de bouw, die in een 

loods geschiedde, gewerkt aan een helling van houten liggers. 

Met behulp van twee, door veel mankracht bediende, lieren werd 
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Foto 1 

De "Neendakara" werd in een loods gebouwd. 

Foto 2 

Het maken van een helling om het baggervaartuig te water 
te kunnen laten. 

Foto 3 

De zelfvarende cutterzuiger gereed voor de tewaterlating. 

Foto 4 

Veel handen maken I icht werk! 

Foto 5 

Een vrolijk versierde cutterzuiger op de dag van de feeste
lijke, officiële ingebruikneming. 

de zuiger te water gelaten. Hierna volgde, op 30 april van dit jaar, 

de feestelijke inbedrijfstelling van het vaartuig door de Indiase Mi

nister van Transport en Scheepvaart, Dr. V. K. R. V. Rao. De plech

tigheid werd door driehonderd genodigden bijgewoond. De 

Neendakara was voor deze gelegenheid vrolijk versierd met vele 

vlaggen. De cutterzuiger kreeg de naam van een vissershaven aan 
de westkust, ongeveer 200 km ten zuiden van Cochin, in de staat 

Kerala. Er zijn daar een aantal vissersplaatsen en om de visserij te 

activeren is met Zweedse hulp een moderniseringsprogramma aan 

de gang. Een visserijschool in Cochin vormt onder meer een on

derdeel van het hulpprogramma. Máár, wil de moderne visserij 

langs de kust zin hebben, dan moeten er mogelijkheden zijn om de 

vis te vervoeren; in aken en coasters bijvoorbeeld. Dit betekent 

dat er gebaggerd moet worden op de verschillende redes, en zo

nodig ook in de aangrenzende waterwegen. 

De zelfvarende cutterzuiger Neendakara zal in dit baggerwerk een 

belangrijke rol spelen. Gebouwd in India, ten bate van India. 

VAN BE 
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al gebeurt. En zo geschiedde het, da er -
baggerd werd op de traditionele Beaver
Lek. 
De /kva heeft inmiddels de trein genome _,, 

KONINGEN VAN HET ZAND 

Intussen al wèl gewend aan het bromme 
testeerde een scholekster met luide ster'" 
rond de grote zandput wandelde in de H · 
zuiden van Arnhem. Wist die vogel veel, E: 
te doen was, maar om de Beaver King pro�·e 
"kuub na kuub" zand opslorpt en wegpe -

Met een fris oranjerood geverfde bove 
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heeft zonodig voorrang. 
De Beaver King's zullen nog ruim een jaa .· =
me zandput bij Huissen. 

Foto 1 Beaver Master "lkva" doet examen. 

Foto 2 De verontruste scholekster. 

Foto 3 Twee millioen m3 zand uit deze put. 

Foto 4 Twee maal I.H.C. Beaver King. 
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Gebouwd in India, ten bate van India. 

VAN BEVERS EN REUZEN 

EXAMEN OP DE LEK 

Het was allemaal net echt, daar op de Lek bij Lekkerkerk. Een 
zuiger, compleet met drijvende leiding en een kiepbak. Toch was 
het "maar" een beproeving. De Beaver Master /kva deed examen. 
Het was de wens van de klant om, met het oog op het meten van 
de resultaten, niet zo maar in het wilde weg te spuiten met een 
"geknepen" persleiding om de juiste druk te imiteren, zoals meest
al gebeurt. En zo geschiedde het, dat er enige uren "echt" ge
baggerd werd op de traditionele Beaver-beproevingsplaats op de 
Lek. 
De lkva heeft inmiddels de trein genomen naar Györ in Hongarije. 

KONINGEN VAN HET ZAND 

Intussen al wèl gewend aan het brommen van baggermaterieel pro
testeerde een scholekster met luide stem, toen Uw verslaggever 
rond de grote zandput wandelde in de Huissense uiterwaarden, ten 
zuiden van Arnhem. Wist die vogel veel, dat het niet om zijn nest 
te doen was, maar om de Beaver King profielzuiger, die grommend 
"kuub na kuub" zand opslorpt en wegperst. 

Met een fris oranjerood geverfde bovenbouw ligt er niet alleen een 
King in de put, maar staat er ook één, als booster, náást de put. 
Een tweede King-booster staat ruim 2000 meter verder in een plaat
ijzeren hut. Van dit punt tot het stort is het nog eens bijna 2000 me
ter. In het plan Malburgen (Arnhem-zuid) moet 1 millioen m3 zand 
worden opgespoten. Uit de put in de polder kan in totaal 2 millioen 
m3 worden gewonnen. Behalve "onze" Koningen-van-het-zand, zijn 
er in en bij de put ook andere zuigers en bo,osters werkzaam. Want 
er is ook 700.000 m3 zand nodig voor de aanfeg van een nieuwe dijk, 
waarop t.z.t. de nieuwe weg tussen Arnhem en Huissen wordt aan
gelegd. In verband met de vakanties deden de Beaver Kings enige 
tijd mee met• het opspuiten van het dijklichaam. Want de dijkbouw 
heeft zonodig voorrang. 
De Beaver King's zullen nog ruim een jaar werk hebben in de enor
me zandput bij Huissen. 

Foto 1 Beaver Master "lkva" doet examen. 

Foto 2 De verontruste scholekster. 

Foto 3 Twee millioen m3 zand uit deze put. 

Foto 4 Twee maal I.H.C. Beaver King. 
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DE ''AZIE'' 
(Met toestemming overgenomen uit "Cohesie", personeelsblad van Bos & Kalis • 
Westminster Dredging Groep). 

De mooiste en sterkste molen van onze Groep, 
waarop je meestal zeggen kunt 'hoi' maar ook veelal p .. p, 
baggert nu in Stellendam, 
aan de oude werkputdam. 

We baggeren zand, blubber, klei of leem. 
Soms wel vermengd met rijshoutteen. 
Maar produktie geeft hij, da's gewis. 
Zolang het tenminste onderin goed is. 

Daar klapt namelijk zo nu en dan 
een pijp of een slang. 
Plafond en ook keuken zitten dan 
met een oliebehang. 

Maar goed, zoiets gebeurt ook niet iedere dag. 
Dus repareren, dat gaat met een lach. 
En verder draaien we dan weer 
28 emmers per minuut, óp en néér. 

Zo draaien wij hier week uit, week in, 
tot groot genoegen van baas en "baasin'. 
Wat ons verder nog rest, is: 'Weest gegroet!' 
Van de molen die precies is, zoals er één wezen moet. 

G.K. 
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EVEN EEN 

KRAAN PONTON 

BOUWEN 

Donderdagavond, 27 juni, vlak voor het begin van de bedrijfsva
kantie, kon een aantal collega's bij Smit Kinderdijk een zucht van 
verlichting slaken. Het kraanponton lag te water. Een spoedkarwei, 
dat veel zweetdruppeltjes kostte bij allen die er bij betrokken waren, 
was op tijd gereed gekomen. 
"Even een kraanponton bouwen" had gedurende vier weken het 
beeld in de v.m. ketel makerij Zuid beheerst. Een ponton van 22 x 7 
meter plus kraanfundatie plus dekhuisje voor een Rotterdams ber
gingsbedrijf, dat er zelf een 18 tons kraan op zou zetten. Het was 
poot-aan spelen, maar het lukte. De Kraanvogel Il werd, zonder 
bloemen en champagne, maar op tijd te water gezet. Hoe hard er 
aan getrokken is kan worden opgemaakt uit het feit, dat de tim
merman van boord stapte, toen het ponton al in de stroppen hing 
voor de tewaterlating. 

BOOTTO 

Op 26 juni j.l. was het feest voor de Gust 
verliep dit jaar weer even vlot als e 
tocht voerde rond het eiland IJsselmon e. 
lekgebied weer op huis aanging. 

Ook mevrouw M. L. Smulders-Reichlin = 

van onze bejaarden hernieuwde zij de er
wijze. Zij werd vergezeld door mevrouw 

De stemming aan boord van de Erasmus � 
naise bewees wel, dat onze gepensionee 
"Mien, waar is mijn feestneus" werd oo =

gehore gebracht. De kelen werden af e 
mede te wijten was aan de sigaren, die 
van het gezelschap duchtig werden aa =. 

Kortom, het was een bijzonder geslaag e = 
bijzonder heeft genoten. 

DE OPTIMIST 
Vrienden, 'k zit nog boven water 
Op m'n vlonder in de tent, 
Gelukkig zit ik tussen sluizen 
In de buurt van Sas van Gent. 
Water hoef ik niet te halen 
Dat daalt uit de hemel neer, 
't Brood blijft zacht, geen dorst, geen 
M'n lieve man, wat wil je meer. 
Nee, ik zit hier pico bello 
Heerlijk stil, je ziet geen mens, 
Je hoort alleen de regen vallen 
Als hij op m'n tentje plenst. 
'k Zou hier altijd willen blijven 
Ik denk niet meer aan I.H.C., 
Tot ziens, de hartelijke groeten 
Uit het kamp van 

Wij ontvingen een vakantiefoto van onze • 
die wij u niet willen onthouden en hier ga-· 
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BOOTTOCHT 

Op 26 juni j.l. was het feest voor de Gusto bejaarden. De boottocht 
verliep dit jaar weer even vlot als de voorgaande jaren. De 

tocht voerde rond het eiland IJsselmonde, waarna het via het Bot
lekgebied weer op huis aanging. 

Ook mevrouw M. L. Smulders-Reichlin was aanwezig. Met vele 
van onze bejaarden hernieuwde zij de kennismaking op gezellige 
wijze. Zij werd vergezeld door mevrouw S. Smulders-Nijdam. 

De stemming aan boord van de Erasmus was uitstekend. De polo
naise bewees wel, dat onze gepensioneerden nog fit en vitaal zijn. 
"Mien, waar is mijn feestneus" werd ook regelmatig luidkeels ten 
gehore gebracht. De kelen werden af en toe wat schor, hetgeen 
mede te wijten was aan de sigaren, die door de mannelijke helft 

van het gezelschap duchtig werden aangesproken. 

Kortom, het was een bijzonder geslaagde reis, waarvan iedereen 
bijzonder heeft genoten. 

DE OPTIMIST 
Vrienden, 'k zit nog boven water 
Op m'n vlonder in de tent, 
Gelukkig zit ik tussen sluizen 
In de buurt van Sas van Gent. 
Water hoef ik niet te halen 
Dat daalt uit de hemel neer, 
't Brood blijft zacht, geen dorst, geen droogte 
M'n lieve man, wat wil je meer. 
Nee, ik zit hier pico bello 
Heerlijk stil, je ziet geen mens, 
Je hoort alleen de regen vallen 
Als hij op m'n tentje plenst. 
'k Zou hier altijd willen blijven 
Ik denk niet meer aan I.H.C., 
Tot ziens," de hartelijke groeten 
Uit het kamp van 

gédégé. 

Wij ontvingen een vakantiefoto van onze dichter gédégé, 
die wij u niet willen onthouden en hier gaarne afdrukken. 

BEJAARDEN 
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MAN EN VROUW NA DE PENSIONERING 
(met toestemming overgenomen uit "Nillmijmeringen") 

Natuurlijk zijn de veranderingen voor de man die zojuist van zijn 
pensioen is gaan genieten het vlugst merkbaar, maar er wordt over 
het algemeen toch wel te weinig aandacht besteed aan de even
tuele aanpassingsmoeilijkheden voor de vrouw in die periode. De 
gehele huwelijksgemeenschap gaat namelijk nieuwe vormen aan
nemen. 

Meer goud en diamant 

Daarbij moeten we allereerst constateren, dat de duur van een 
echtverbintenis tegenwoordig aanmerkelijk langer is dan vroeger. 
Gouden en diamanten huwelijken zijn echt geen zeldzaamheid 
meer in onze tijd. 
Dat het huwelijk niet alleen geslachtsgemeenschap maar ook le
vensgemeenschap is, geldt voor elke leeftijd, maar bij het ouder 
worden staat de levensgemeenschap bovenaan. Met het klimmen 
der jaren van beide huwelijkspartners openbaren zich factoren, 
welke voor het verder harmonisch samenleven van uitermate groot 
belang zijn. Zo openbaart zich b.v. het leeftijdsverschil van man en 
vrouw op oudere leeftijd veel duidelijker. Maar ook het ouder wor
den kan bij beiden verschillend verlopen, waardoor zich moeilijk
heden kunnen voordoen. 

Conflicten 

Een huwelijk, dat altijd goed geweest is, heeft natuurlijk een grote 
kans op oudere leeftijd goed te blijven. Toch komen er op gevor
derde leeftijd meer huwelijksconflicten en moeilijkheden voor dan 
men wel denkt. Doorgaans verlopen deze conflicten niet zo dra
matisch en ze komen niet zo direct aan de oppervlakte als op 
jongere leeftijd. In een goed huwelijk heeft men zich wederzijds 
leren aanpassen en neemt men elkaars voor- en nadelen op de koop 
toe. Dit gaat zo door zolang de uitwendige levensomstandigheden 
zich niet wijzigen en de persoonlijkheid van de man en de vrouw 
niet verandert. Maar met het stijgen der jaren constateren we des 
te meer lichamelijke en ook geestelijke veranderingen. 
Men doet zich naar buiten op een andere manier voor, de prestaties 
verminderen, kortom de lichamelijke en geestelijke gesteldheid 

gaat achteruit. Nu is het lang niet iedereen gegeven zich bij deze 
wijziging' van zijn partner aan te passen. 
Dit is vooral het geva1 wanneer zich deze veranderingen bij één 
van de echtelieden vroegtijdig voordoen. Wanneer dit de vrouw be
treft - en dat is veelal het geval - zal zij haar man gaan benijden 
om zijn vitaliteit; er kan zich dan een soort jaloezie ontwikkelen, 
welke hun huwelijksgeluk verstoort. Ligt het daarentegen anders
om, dan ziet men vaak dat de vrouw bij haar man met verwijten 
aan komt dragen en haar ontstemming duidelijk laat blijken. Ze 
beklaagt zich dan over de "seniliteit" van haar man, daaraan met
een toevoegend: ,,zo oud is hij nog niet". 
Dikwijls zijn er ook wel positieve punten, zoals b.v. in het geval, 
dat een vrouw haar - na een beroerte verlamde - echtgenoot 
maandenlang moet verplegen en een haast niet te dragen taak opge
legd krijgt, maar hierin een echte levenstaak ziet, die ze aanvaar
den zal; ze hoopt, dat haar man nog lang zal mogen blijven leven. 

Twee werelden 

Toen de man nog niet gepensioneerd was, was hij haast gedwon
gen in twee werelden te leven: die van zijn werk en die van zijn 
huisgezin. Door zijn beroep heeft de man een eigen, van het hu
welijk onafhankelijk leven. De mensen op zijn bedrijf, waarmede hij 
dagelijks omgaat, betekenen iets voor hem, maar laten zijn huis
houding ongemoeid. Aan de andere kant mag hij zijn vrouw en kin
deren niet te kort doen. 

Tact vereist 

Bij de pensionering wordt de man helemaal tot zijn huishouding 
teruggedrongen. Voor de één betekent dit een soort bevrijding, 
voor de ander kan het een ernstig trauma zijn. Ook naar aard en 
karakter kan dit trauma verschillende gevolgen hebben en dat 
vraagt dikwijls van de vrouw grote tact en aanpassingsvermogen. 
Voor velen betekent de pensionering ook een gelukkige periode. 
Ze kunnen zich nu pas echt geven aan een gemeenschapsleven. 
Ze kunnen nu samen verschillende dingen ondernemen en er van 
genieten en zo kunnen ze zich over elkaar verheugen. 

M. G. Hilbrink, arts

• 

DE TIEN WENKEN VOOR SUCCESVOLLE PENSIONERING 

LANG VóóR HET ZOVER IS: 

1 Vorm een speciaal leven, los van uw werk. 

2 Ontwikkel een voldoening gevende hobby. 

3 Maak bijtijds een goed financieel plan. 

4 Ga na, waar u zich straks wilt gaan vestigen. 

5 Zie niet tegen uw pensionering op. 
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EN ALS HET DAN ZOVER IS: 

6 Zoek vrienden in gelijke omstandigheden. 

7 Praat en denk niet over vroeger. 

8 Leef van uw inkomen. 

9 Duik niet in een baan om maar iets te doen te hebben. 

10 Wees iemand tot steun. 

JEUG 

Op 21 juni jl. zijn de jeugdige werkne 
van De Klop een dagje uit geweest. Eén 
de deelnemers aan dit uitstapje zond ons 
volgende enthousiaste verslag: 

We vertrokken om kwart voor acht on e· 
wat sombere weersomstandigheden. 
ja, het was droog en dat is het voornaams "'· 
We reden gelijk aan één stuk door na-r 
Eindhoven, waar we in het hotel "De Bije 
korf" koffie met gebak gebruikten. 
Toen we daar ongeveer een uur vertoe 
hadden, stapten we op en reden we na-� 

GES 

Voor een groot aantal van onze leerlingen is = 1 
tijd met goed gevolg afgesloten. 
Op de foto's kunt U zien hoe er is gezwo "' 

paald niet zonder resultaat! 
De geslaagden zijn: 

Metaalbewerken in de scheepsbouw: J. "' 
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M. G. Hilbrink, arts

E PENSIONERING 

ZOVER IS: 

elijke omstandigheden. 

- =· o er vroeger.

om maar iets te doen te hebben. 

JEUGDIGE KLOPPERS OP STAP 

Op 21 juni jl. zijn de jeugdige werknemers 
van De Klop een dagje uit geweest. Eén van 
de deelnemers aan dit uitstapje zond ons het 
volgende enthousiaste verslag: 

We vertrokken om kwart voor acht onder 
wat sombere weersomstandigheden. Maar 
ja, het was droog en dat is het voornaamste. 
We reden gelijk aan één stuk door naar 
Eindhoven, waar we in het hotel "De Bijen
korf" koffie met gebak gebruikten. 
Toen we daar ongeveer een uur vertoefd 
hadden, stapten we op en reden we naar 

het Eurostrand. Je kon daar van alles doen: 
roeie�. waterfietsen, schieten, en nog veel 
meer. 
Om 12 uur kregen we een heerlijk uitgebreid 
diner. 
Soep, vlees, aardappels en patates, appel
moes, erwten, bonen en ijs. We aten niet, 
we vr. ..... 
Na dit stevige maal zijn we naar het Philips 
Evoluon gereden. 
Een beschrijving van wat daar allemaal te 
zien is zou wel een heel "Zeskant" vul
len. Ik zal het daarom maar in het kort zeg-

gen: Het leek zo'n beetje op het jaar 2000. 
Daarna zijn we om half vijf naar een leuk 
cafeetje in Boxtel gereden om een koele 

· dronk te gebruiken.
Aan het eind van de dag werden de magen
voor het laatst bijgevuld door een diner
(wéér zo'n 20 gangen!) in hotel "De Post-
zegel" in 's-Hertogenbosch.
We hebben een heerlijke dag gehad en wil
len dit verslag beëindigen met een woord
van hartelijke dank aan de Direktie, die ons
de reis aanbood en aan onze leiders, die ons
deze dag in toom moesten houden.

Kees van Veen. 

GESLAAGD BIJ GUSTO 

Voor een groot aantal van onze leerlingen is de spannende examen
tijd met goed gevolg afgesloten. 
Op de foto's.kunt U zien hoe er is gezwoegd en geploeterd en be
paald niet zonder resultaat! 
De geslaagden zijn: 

Metaalbewerken in de scheepsbouw: J. Dierx 
J. van Dorst
N. Goederond
H. Speelmeyer
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Sectiebouw & Afschrijven 
Pijpenbewerken 
Plaat- en Constructiewerken 

Model maken 
Machinebankwerken 

Draaien 
Frezen 

W. de Vries
M. van Dijk
P. Scholte
J. Speelmeyer
A. van Rij
A. Elshof
L. van Koetsveld
G. Over de Vest
F. van den Bergen
D. Kars

Allen alsnog van harte gelukgewenst met dit prachtige succes! 



40 JAAR BIJ VERSCHURE 

Voor 40 jaar trouwe plichtsbetrachting ontving de heer J. A. Arts, 
werkmeester in de draaierij van de Machinefabriek van Verschure, 
op dinsdag 2 juli 1968 tijdens een ontvangst door de direktie de 
zilveren medaille behorende bij de Orde van Oranje Nassau. 

Mevrouw Arts werd in de bloemetjes gezet en voor de jubilaris 
waren er vele welgemeende handdrukken van chefs, collega's en 
medewerkers. 

Een vrolijk feest in het Tolhuis, vormde het besluit van een on
vergetelijke dag voor de familie Arts. 

J. A. Arts 

25 JAAR B IJ V E R S C H U R E 

Op 16 juli 1968 werd de heer J. Helgering, bediende bij de Mecha
nische Administratie van Verschure, door de direktie chefs en 
naaste medewerkers gehuldigd met zijn 25-jarig jubileum. 
Naast Verschure "dient" de heer Helgering D.W.V. al ruim 40 jaar. 
Beide zijn vol lof over hun medewerker. 

J. Helgering 

Op dinsdag 23 juli 1968 werd het 25-jarig jubileum gevierd van de 
heer T. J. C. Eering, medewerker van de afdeling administratie bij 
Verschure. 
De heer Eering, die de nieuwbouw- en salaris-administratie be
heert, is daardoor één van Verschure's cijfer-miljardairs. 
Nogmaals, proficiat heer Eering! 
De belastingdienst en de schaakclub zijn er inmiddels van in 
kennis gesteld, dat Uw enthousiasme in de komende jaren niet 
verflauwt. 

T . .J. C. Eering 

2 5 JAAR B IJ GUSTO 

Donderdag 27 juni j.l. waren het de heren H. Bode (Slikkerveer), 
J. Leeuwangh (Inkoop) en J. Marinus (Machinebouw), die in het
jubileumzonnetje werden gezet. De dankwoorden van de direktie
en niet te vergeten de jubileumgeschenken zetten de nodige luister
bij aan dit 25-jarige jubileum.
Wij hopen, dat zij nog lange tijd in gezondheid hun werk zullen
verrichten.
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2 5 J A A R B IJ G U S T O / I. H. C. 

In oktober 1942 trad de heer J. C. Zwiep in dienst van Gusto. Nu 
is dhr. Zwiep programmeur op de afdeling Automatisering van 
I.H.C. Holland. In die tussentijd is er wel het een en ander gebeurd.
Bij de viering van zijn jubileum - dat door ziekte werd uitgesteld
tot 8 juli j.l. - was er voldoende gelegenheid om herinneringen
aan die tijd op te halen. De heer D. Smit, lid van de Raad van
Bestuur, feliciteerde het echtpaar Zwiep en overhandigde een
aantal geschenken.
Wij wensen dhr. Zwiep gaarne volledig herstel van gezondheid en
hopen dat hij zijn wer� nog vele jaren met dezelfde opgewektheid
als altijd zal mogen doen.

J. C. Zwiep 

4 0 JAAR B IJ S M I T K I N D E R D IJ K 

Op dinsdag 2 juli j.l. wapperde de jubileumvlag voor de heer W. 
Slagboom. 
Hij deed op 2 juli 1928 zijn intrede in ons bedrijf als ijzerwerker, 
later werd hij lasser om tenslotte werkvoorbereider te worden. 
Burgemeester Nieborg speldde hem het ereteken in brons, ver
bonden aan de Orde van Oranje Nassau op de borst, waarmee wij 
de heer Slagboom van harte feliciteren. Door ziekte heeft de heer 
Slagboom een moeilijke tijd doorgemaakt. Gelukkig bestaat er 
goede hoop dat hij binnenkort zijn werkzaamheden zal mogen 
hervatten. 
Wij hopen dat de heer Slagboom nog jaren en met veel plezier 
zijn werk zal blijven verrichten. 

W. Slagboom G. de Bie 

Op dinsdag 9 juli j.l. herdacht onze carousseldraaier de heer G. 
de Bie, het feit dat hij 40 jaar geleden als 18 jarige jongeman in 
ons bedrijf kwam, als draaier; de laatste 11 jaar is hij caroussel
draaier. 
Burgemeester Nieborg van Nieuw-Lekkerland was aanwezig bij de 
huldiging door de directie in de daksalon van het kantoorgebouw. 
Daarbij heeft hij de heer de Bie het ereteken in brons, verbonden 
aan de orde van Oranje Nassau op de borst gespeld. 
Wij feliciteren de jubilaris van harte met deze Koninklijke onder
scheiding en hopen dat hij dit ereteken vele jaren zal mogen dra
gen met veel gezondheid en werklust. 

2 5 JA A R B IJ S M I T K I N D E R D IJ K 

Op dinsdag 16 juli j.l. wapperde de vlag met het cijfer 25 in de 
mast voor onze kotteraar, de heer J. Kooiman, die op 5 juli 1943 
met zijn vader in de draaierij kwam. Wij hebben dit feit in de dak
salon gevierd, waarbij ook zijn vrouw en 3 dochtertjes en vader 
Kooiman aanwezig waren. 
Wij wensen de jubilaris nog vele gezonde en gelukkige jaren toe. 
Onze schilder, de heer P. van Hofwegen, was op donderdag 18 juli 
jl. 25 jaar bij ons. Wij hopen dat het gouden firmaspeldje dat Ir. 
W. W. Kalis hem op de revers heeft geschroefd, over 15 jaar ver
wisseld kan worden voor het speldje met het diamantje. Ook wen
sen wij dat de jubilaris die jaren zijn werk in gezondheid en met 
plezier zal blijven verrichten. 

J. Kooiman P. van Hofwegen 

PERSONALI 
GUSTO 

In dienst getreden: 

8-7-"68 A. Hatziioannou Hatzis - Trainee SB 
10-7-'68 J. Dijkhuizen - Bankw/mach. Kraaneilanae 
15-7-"68 M. Hagestein - Jongste bed. Corresp. 
15-7-'68 K. van Hagen - Draaier MB 
29-7-"68 J. Spittel - Boorder MB 
29-7-'68 A. F. J. Leysennaar - Constructeur Tk. Krt> 
29-7-"68 P. G. Peters - Praktikant SB 
29-7-'68 A. J. M. Dekkers - Volontair Bedr. bur. • 
29-7-"68 R. C. G. M. van der Hart - Praktikant MB

Gepensioneerd: 
12-7-·68 J. P. Albers - Gereedschapmaker MB 
19-7-'68 C. Penning - Aanbouwer SB 
26-7-'68 H. de Witte - IJzerwerker Alg. Dienst 
26-7-'68 M. A. Heynemans - Magazijnbediende SB 
31-7-'68 J. C. J. Dekkers - Medewerker Loonafdeling 

Naar militaire dienst: 
12-7-'68 P. van Breukelen - Jongste bed. Corresp 
16-7-'68 J. A. M. Daalmeyer - Medewerker Boe o :: 
25-7-'68 W. Korndörffer - Tekenaar Tk. Krb. 

Geboren: 
23-6-'68 Abraham Andries Jacobus, zoon van A. 1. Dt. _ 

mond en A. J. Dullemond-Pieterse 
25-6-'68 Anna Johanna Maria, dochter van M. C. 

Oers en M. J. van Oers-Jacobs 
26-6-'68 Johanna, dochter van A. A. Jongste en J. 1 

van der Tuyn 
4-7-'68 Karin. dochter van J. A. Teuling en C. Te.: 

Schreuder 
11-7-'68 Gerrit Anton, zoon van A. M. Jongebre r e-. 

W. A. Jongebreur-Verhoeven 

DE KLOP 

In dienst getreden: 
24-6-'68 H. Rensen - ll. IJzerwerker 

8-7-'68 M. G. Maas - Lasser 
15-7-'68 C. H. v.d. Hel - ll. IJzerwerker 
15-7-'68 W. de Graaf - ll. IJzerwerker 

IN MEMORIAM 
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AFSCHEID 

De buitenploeg van de Scheepsbouw bij Guste moet de laatste tijd 
nogal eens een veer laten in verband met pensionering van ijzerwerkers. 
Op 28 juni j.l. bereikte Kees Penning deze mijlpaal in zijn leven. Zijn 
collega's en bazen wilden deze dag niet ongemerkt voorbij laten gaan. 
Hem werd een ligstoel en een assortiment sigaren aangeboden, natuur
lijk vergezeld van het nodige (vriendelijke) commentaar. 
Kees is altijd een populaire figuur geweest, steeds er op uit om iemand 
er tussen te nemen. Het laatste karwei dat hij onder handen had was een 
bordes voor laswagens. Toen dat bijna voltooid was kwam iemand op het 
idee om dit bordes naar Kees Penning te noemen . 
Er werd dus een naamplaat gemaakt, wat rozen en afrikaantjes geleend 
uit Willems W.C.-tuin, alsmede een vlag "versierd" en de plechtigheid 
kon beginnen. 
Voordat een en ander werd aangebracht is Kees even weggeroepen. De 
onthulling vond hierna plaats door Kees Penning zelf. 
Kees, namens de buitenploeg nog vele gezonde jaren! 

PERSONALIA 
15-7-'68 J. van Heteren • ll. IJzerwerker 
22-7-'68 J. T. H. Jansen • ll. IJzerwerker 

Terug uit militaire dienst: 

Gehuwd: 

12-7-'68 R. Driftenaar en A. de Ruiter, serveerster 

SMIT-BOLNES 

GUSTO 
15-7-'68 J. A. van Dam - IJzerwerker 

Geboren: 

In dienst getreden: 
Geboren: 29-6-'68 Johannes M. A. zoon van M. A. Lobbezoo en 

8-7-'68 A. Hatziioannou Hatzis • Trainee SB 
10-7-'68 J. Dijkhuizen • Bankw/mach. Kraaneilanden 
15-7-'68 M. Hagestein · Jongste bed. Corresp. 
15-7-'68 K. van Hagen • Draaier MB 

21-7-'68 Johanna K. G. dochter van K. Stuy en A. van 
Tiggelen 

SMIT KINDERDIJK 

In dienst getreden: 

J. M. Bogers 

In militaire dienst: 
15-7-'68 S. A. van der Sande • Monteur, EM 
16-7-'68 C. Dorreman - Onderhoudsbankwerker, OH/GV 

29-7-'68 J. Spittel . Boorder MB 
29-7-'68 A. F. J. Leysennaar • Constructeur Tk. Krb. 
29-7-'68 P. G. Peters • Praktikant SB 

1-7-'68 Ir. G. J. Zeegers • Scheepsbouwk. Ingenieur 
1-7-'68 1. J. van der Laan • Typiste Verkoop 

VERSCHURE 

29-7-'68 A. J. M. Dekkers • Volontair Bedr. bur. MB 
29-7-'68 R. C. G. M. van der Hart - Praktikant MB 

3-7-'68 F. Munoz Romero - Lasser 
15-7-'681 J. Ruiz Justo • Leerschool SW Zuid 
15-7-'68 P. H. de Geus • Transporteur 

In dienst getreden: 
28-6-'68 Mevr. S. L. Feitz-Groenhagen • Steno-typiste 

Gepensioneerd: 
12-7-'68 J. P. Albers • Gereedschapmaker MB 
19-7-'68 C. Penning • Aanbouwer SB 

15-7-'68 C. J. de Groot • Afd. Correspondentie 
15-7-'68 A. van der Ent - Volontair 
15-7-'68 G. C. de Jong - Metersmit 

afd. Inkoop 
22-7-'68 G. A. van Ree - Ponstypiste Mech. Adm. 
22-7-'68 C. Fluiter - Plaatconstructiewerker S.W. 

26-7-'68 H. de Witte - IJzerwerker Alg. Dienst 
26-7-'68 M. A. Heynemans - Magazijnbediende SB 
31-7-'68 J. C. J. Dekkers • Medewerker Loonafdeling 

22-7-'68 J. Munoz Rodriguez • Leerschool S.W. Zuid 
22-7-'68 A. v.d. Steen • Leerschool S.W. Zuid. 

In militaire dienst: 
12-7-'68 J. C. D. Ramp • Plaatconstructiewerker S.W. 

Naar militaire dienst: Gehuwd: 
12-7-'68 P. van Breukelen - Jongste bed. Corresp. 
16-7-'68 J. A. M. Daalmeyer • Medewerker Boekhouding 
25-7-'68 W. Korndörffer - Tekenaar Tk. Krb. 

Gepensioneerd: 

12-7-'68 M. Goudriaan • Plaatwerker 
21-7-'68 W. Ros • Transporteur/regelaar 

14-6-'68 D. J. Nelemans en E. A. M. Goossen. 

Gepensioneerd: 

Geboren: 
23-6-'68 Abraham Andries Jacobus, zoon van A. J. Dul Ie

mond en A. J. Dullemond-Pieterse 

Naar militaire dienst: 

8-7-'68 A. Forman - Scheepsbeschieter 
17-7-'68 P. Damsteeg - Scheepsmaker 

13-6-'68 G. G. H. Bakker - Lichtdrukker 
27-6-'68 A. de Haan • Voorman sjouwerman 
27-6-'68 C. A. IJsendoorn · Bode 

25-6-'68 Anna Johanna Maria, dochter van M. C. van 
Oers en M. J. van Oers-Jacobs Geboren: 

26-6-'68 Johanna, dochter van A. A. Jongste en J. Jongste
van der Tuyn 

Geboren: 

5-7-'68 Rolf Léon, zoon van J. de Vries en C. P. 
13-6-'68 Patricia, dochter van J. R. Baardwijk en P. v.d. 

Plas 
4-7-'68 Karin, dochter van J. A. Teuling en C. Teuling

Schreuder 
Reyerkerk, Gereedsch. tek. 

6-7-'68 Cornelis Arie, zoon van R. de Jong en M. Dek
ker, sous-chef CME 

21-6-'68 Michel Hendricus Johannes, zoon van B. J. van 
Stigt en M. A. G. Nieuwendijk. 

11-7-'68 Gerrit Anton, zoon van A. M. Jongebreur en 23-6-'68 Jacob, zoon van G. Allen en M. L. Renders 
26-6-'68 Esther Elisabeth, dochter van W. J. Wakker en 

T. Vonk 

W. A. Jongebreur-Verhoeven 

DE KLOP 

In dienst getreden: 
24-6-'68 H. Rensen - ll. IJzerwerker 

8-7-'68 M. G. Maas - Lasser 
15-7-'68 C. H. v.d. Hel - ll. IJzerwerker 
15-7-'68 W. de Graaf - ll. IJzerwerker 

IN MEMORIAM 

12-7-'68 Jacqueline Maria, dochter van P. Sprong en M. 
Streefl and, baas M F 

15-7-'68 Johannes Ferdinand, zoon van J. v.d. Stelt en 
J. G. Verboom, transport MF. 

17-7-'68 Regina, dochter van H. Slings en H. E. Scharren
burg, Bankwerker 

19-7-'68 Petronella Fransisca, dochter van Ir. G. J. Zee
gers en M. Kouwenhoven, Scheepb. Ing. 

29-6-'68 Hellen, dochter van H. J. Swinarski en G. B. 
van Ende 

8-7-'68 Robert, zoon van E. Griffioen en H. M. Busman 
9-7-'68 Josephus J., zoon van M. J. Lammers en A. v.d. 

Berg 
10-7-'68 Hans, zoon van C. Pauwels en T. W. Punt 

Terwijl hij met zijn vrouw en dochtertje zijn vakantie doorbracht bij zijn schoonouders te 
Vennendaal is in de nacht van 2 juli jl. de heer Kornelis de Ruiter overleden op de 
leeftijd van 43 jaar. 
De teraardebestelling vond plaats te Nieuw-Lekkerland, op vrijdag 5 juli 1968. 
IJzerwerker Kornelis de Ruiter heeft 22 jaar bij Smit Kinderdijk gewerkt. 
Met grote ontsteltenis hebben wij van dit plotseling overlijden kennis genomen. 
Wij wensen Mevrouw de Ruiter kracht en sterkte toe om dit grote en zo plotseling 
overkomen verlies te kunnen dragen waarbij wij ook haar dochtertje Yvonne betrekken. 

Op 15 juli ontvingen wij de droeve tijding van het overlijden van onze medewerker, de 
heer Willem Haak, in de leeftijd van 34 jaar. 
De heer Haak kwam in 1962 in dienst van Smit & Bolnes en behoorde derhalve tot die 
werknemers, die de opbouwtijd van het bedrijf mede hebben helpen oplossen. In 1966 
maakte de ziekte, waaraan hij thans is overleden, het hem onmogelijk zijn werk als 
draaier voort te zetten. Hij werkte nadien op onze tekenkamer, waar hij zijn nieuwe 
taak eveneens op voorbeeldige wijze verrichtte. 
Zijn ziekte was er mede oorzaak van, dat hij in 1966 moest bedanken als lid van de 
Ondernemingsraad, waarvan hij vanaf de oprichting deel uitmaakte. 
Wij zijn er ons van bewust, dat zijn wijze van leven en werken ons verplicht hem in 
onze gedachten te eren . 
In het bijzonder zijn vrouw en zoontje wensen wij sterkte toe dit zo zware verlies te 
dragen. 

G. van Weelden, ing. 

Bij het 25-jarig jubileum van de heer A. H. Balkhoven, lassersbaas op Verschure's 
Scheepswerf, begin juni j.l., merkten wij reeds op, dat diens gezondheid te wensen 
overliet. 
Sedertdien is het daarmede bergafwaarts gegaan. 
Op woensdag 24 juli 1968 bereikte ons de droeve mededeling, dat hij overleden was. 
De heer Balkhoven bereikte de leeftijd van 58 jaar. 
Ons medeleven gaat uit naar Mevrouw Balkhoven en de familie. Voor zijn omgeving 
heeft de heer Balkhoven veel betekend. De nagedachtenis aan een gewaardeerde mede
werker en een goed mens, die te vroeg van ons heenging, zal bij ons in ere blijven. 
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��IIMAN'S (l)ERF
Niet De Bilt maar de Ondernemingsraad van Gusto weet het! 

In Gusto Berichten lazen wij: "De fabrieksvakantie ligt nu alweer 

een volle week achter ons. Evenals vorig jaar krijgt de Onderne

mingsraad een pluim op de hoed voor haar vooruitziende blik wat 

het weer betreft. En nu maar afwachten of de nieuwe O.R. het er 

even goed vanaf brengt" ..... . 

Ook wij wachten met belangstelling af ..... . 

Gusto Berichten moest iets naars rechtzetten. En wij doen dat ook. 

Weet U nog de alarmerende meldingen over het verdwijnen van 

ongeveer 90 lepeltjes uit de kantine? Onbekende verdachten wer

den hiervoor aansprakelijk gesteld. Maar wat lezen wij: "Het doet 

ons nu - bijna een jaar later - bijzonder veel genoegen de ten 

onrechte geworpen smaad te kunnen uitwissen. Ruim 70 lepeltjes 

zijn namelijk teruggevonden in de afvoer van de gootsteen. De 

andere zullen wel wat verder in de afvoer hun laatste rustplaats 

hebhen gevonden". 

Zo zie je maar weer, hoe "alles sal reg kom"! Gusto Berichten voegt 

er nog wel vriendelijk aan toe: "Een zorgvuldiger behandeling van 

de afwas wordt dringend aanbevolen" ..... . 

"Het gebeurt nog al eens, dat in bepaalde .gevallen in het bedrijf 

over de computer wordt gesproken", zo vertelde Smit Nieuws. De 

laatste opmerking, die wij in dit verband hoorden was: we zitten 

nog al eens tegen de "ijzeren hond" in Rotterdam aan te blaffen ... " 

En maar hopen dat ze in Schiedam dit blaffen horen. Want dáár 

woont de "ijzeren hond" ..... . 

Twee zielen, één gedachte, lazen wij in Gusto Berichten: een moei

lijkheid met namen: de Gusto heeft zijn GAC, Verschure heeft zijn 

VAC, Wilton heeft WAC, maar wat moet de Klop nu als zij een 

autoclub krijgen ...... ?" 

En wat schreven wij verleden maand op deze pagina? 

Smit Nieuws had een geruststellend bericht: "Tijdens de bedrijfs

vakantie is de EHBO post geopend voor behandeling van voor

komende ongevallen". 

Niet voorkomende ongevallen moeten voorkomen worden, da's 

duidelijk! 

Gusto Berichten bood aan: "Vier armfauteuils en een bijzettafeltje. 

Tegen elk aannemelijk bod. Afdeling Personeelszaken. (Denkt U er 

wel aan, in het nieuwe kantoor!)". 
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Daar wordt gewerkt, in het nieuwe kantoor. Aan bureaus. Op 

rechte stoelen. 

Weet U wat een dakteeën-kwekerij is? Dan moet U Gusto Berich

ten lezen, waarin verteld wordt, dat de timmerlieden er in zijn 

geslaagd in de noordelijke dakgoot van de timmerwinkel een mooie 

vegetatie te doen ontstaan. "Het gras staat er prachtig bij, met 

daartussen zowaar een heester en een boompje van een nog niet 

nader aan te duiden soort". De plannen voor een dakteeën-kwe

kerij in de zuidelijke dakgoot liggen klaar. En waar blijft straks al het 

regenwater? Juist, in de plantjes ..... . 

Gehoord bij Smit Egineering: om de afdichting van de Omnibar

ges, die bij Wilhelmshaven worden gebruikt, te controleren, is de 

heer v.d. Kamp in zwembroek in de bak afgedaald om met zijn 

tenen te voelen of en wat er aan de afdichting mankeerde. 

Smit Engineering volgt de ontwikkeling van z'n produkten op de 

voet. ..... 

"Dankzij de grote drukte bij De Klop herbergen wij momenteel een 

vreemde bezoeker", zo schreef Gusto Berichten. "In de Machine

fabriek is men n.l. druk bezig met de afbouw van een Beaver King. 

't Is eigenlijk geen gezicht, zo'n kleintje ...... ". 

Nou, nou, wie het kleine niet eert. ..... 

Hebt U hem op het T.V. scherm gezien? De assistent bedrijfsleider 

van De Klop, de heer K. E. A. Schmidt, actief in het Sliedrechtse 

team in de Nederlands-Belgische Zeskamp. Wat een handigheid 

dat gedraaf en gesjouw met de ladder. 

Spannender nog was het zandzakje gooien in de bewegende schop 

van een bulldozer. Maar liefst twee en veertig zakjes wierpen de 

Sliedrechtenaren in de laadschop. Een topscore, waarmee Slie

drecht bewees ook op het gebied van droog grondverzet iets te 

presteren. De totale uitslag van de strijd op eigen terrein was goed 

voor een plaats in de halve finale. Helaas was men toen, in Brugge, 

minder gelukkig. Jammer! Maar ...... het was enorm spannend! . 

De bedrijfsvakanties waren voor de redakties van Gusto Berichten 

en Smit Nieuws een mooie gelegenheid er óók twee weken tussen 

uit te knijpen. Het zij ze van harte gegund. Maar niemand denkt 

aan ARGUS 

PERSONEELSORGAAN VAN I.H.C. HOLLAND 
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