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EERSTE 

KIELSECTIE VAN 

BOOREILAND CO 701 

Dinsdag 14 februari is de eerste kiel
sectie van het booreiland voor Rusland, 
de CO 701, op de kielblokken gezet. 
In augustus a.s. zal dit booreiland wor
den afgeleverd. Wij twijfelen er niet aan 
dat de medewerkers bij Werf Gusto er 
in zullen slagen om dit omvangrijke kar
wei in zo korte tijd te volbrengen. 
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HEFEILAND 

,,RIO PARANA" 

OP WEG NAAR 

ARGENTINIË 

24 februari. 

Huisje, boompje, beestje. Slootje, weggetje, weilandje. Nóg kale bollenvelden en 
even kale stranden. Zo toont Nederland zich aan Uw verslaggever, die niet alleen te 
land en ter zee, maar zelfs als het zo uitkomt in de lucht kopij voor ons Zeskant 
verzamelt! 
Tevreden bromt de motor van de Cessna PH-BNV. Over de radio komt voor niet
geoefende oren onbegrijpelijke Engelse vliegertaal. Maar zolang het niet bestemd 
is voor de "Pappa Hotel Bravo November Victor" - de roepnaam van ons vliegtuigje 
- interesseert het vlieger Molenaar niets. Dan, in de verte de pieren van IJmuiden,
met, als was het speelgoed, de twee kraaneilanden. Wij turen verder.
De fotograaf ziet 'm het eerst. "Daar ligt hij!" Van verre net een omgevallen tafeltje
met vier poten omhoog ...... Het is het hefeiland Rio Paraná, dat vandaag de overtocht 
naar Argentinië zal beginnen. 
U weet het, dit bij Verschure gebouwde hefeiland zal worden gebruikt om in de 
woelige Paraná segmenten voor een 2½ km lange autotunnel onder deze rivier neer 
te laten. De vier 64 meter lange poten zijn voor de reis "gekortwiekt" tot 44 meter. 
Acht paaldelen van tien meter zijn, met andere onderdelen, aan dek gestuwd. 
Een zeer actieve stormdepressie heeft het vertrek vertraagd en hoewel het er op 
leek, dat de Rio Paraná ook vandaag niet zou weggaan, besloot Bureau Wijsmuller 
het tóch te doen, vóór de volgende koufronten, luchtdrukdalingen en andere meteoro
logische narigheden. 
Om ongeveer half vijf begint het water rond de sleepboot Utrecht te rimpelen. De 
6500 mijl lange sleepreis gaat beginnen. Onder leiding van kapitein Edelenbosch 
brengt de Utrecht het hefeiland naar Las Palmas op de Canarische eilanden, waar 
de door I.H.C. Holland gebouwde zeesleper Willem Barendsz met zijn ruim 5000 pk 
de Rio Paraná zal overnemen. Kapitein Edelenbosch stapt dan over, want de hele 
sleepreis wordt onder zijn bevel gemaakt. 
Rustig, bijna statig trekt de Utrecht het hefeiland tussen de pieren voort. Boven het 
lawaai van de vliegtuigmotor en de door het open raampje binnenruisende wind geeft 
de fotograaf zijn "bevelen" . .,Even naar links!". ,,Iets laten zakken!" ,,Wat naar rechts, 
dan zijn de spanten uit mijn beeld!". ,,Zo is-tie fijn". Vlieger Molenaar laat gehoorzaam 
de PH-BNV keer op keer zwenken, zakken, draaien, stijgen. 
Uitgelaten huppelt de Cessna door de lucht. 
De - ook bij Verschure gebouwde - Willemstad (de ex-Luisa) komt binnen en lost 
zijn lading in de "zandput" onder de zuidpier. Dit zand is, zoals U misschien weet, be
stemd voor het opspuiten van bouwgronden in Amsterdam-West. Inmiddels passeert 
de sleep "onze" kraaneilanden Lepelaar en Kraanvogel, die - aan de kop van de 
verlengde Noordpier - bezig zijn aan de laatste werkjes. Een namiddagzon zet de 
drie I.H.C. produkten in een vaal licht. Dan steekt de Utrecht zijn neus in de golven van 
de Noordzee, de Rio Paraná schommelt er zachtje achteraan. De volgboten keren 
terug binnen de beschutting van de pieren. 
Laag overvliegend brengen wij een laatste groet, die zowel vanaf de Utrecht als door 
de runners op het hefeiland wordt beantwoord. 
Een goede reis en een behouden aankomst in Argentinië! 
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EEN 

TECHNISCHE 

BIBLIOTHEEK 

Bij Smit Kinderdijk is men op 't ogenblik bezig om 
een technische bibliotheek samen te stellen uit 
de boeken die reeds voorhanden zijn. Het doel 
is om een overzicht te krijgen van de technische 
werken die SK na de fusering heeft; maar tevens 
om deze boeken op hun technische waarde te 
toetsen, d.w.z. eventuele onderwerpen voor na
slaan te noteren. 
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Daartoe gaat de technische boekerij van SK over 3 catalogi in kaartvorm beschikken 
om het vinden van een boek of een onderwerp te vergemakkelijken: 

1. een alfabetische catalogus op de auteursnamen

2. een systematische catalogus naar de groep waarin het boek volgens een speciale
indeling thuis hoort.

3. een trefwoorden catalogus op de inhoud van het boek. (Dit zal wel de belangrijk-
ste catalogus worden!)

De werven hebben stencilafdrukken ontvangen die het schema van de systematische 
indeling geven. De wereJd-omvattende Universele Decimale Classificatie, de U.D.C. 
is de leidraad geweest. Waar het nodig is wordt tevens verwezen naar een groeps
nummer van de bekende Standaard indeling van de I.H.C. èn/àf naar het bijbehorende 
groepsnummer van de Indeling I.H.C. projecten. 
Om het vinden van een bepaald bibliotheekgroepsnummer te vergemakkelijken, is 
na het schema een alfabetische (groeps) inhoud geplaatst. 
De signatuur (het boekmerk) valt in 2 gedeelten uiteen: n.l. de groep en de auteurs
naam. 
De auteursnaam wordt weergegeven door een letter en een getal (volgens de naam
tafels van Cutter-Greve). 
Enkele voorbeelden ter verduidelijking: 

Vossers: Behaviour of ships in waves 

Groep: S80 (weerstand in golven) 
auteur: V86 
de signatuur wordt dus: S80-V86 

Roorda en Vertregt: Floating Dredges 

Groep B1 (algemeen boek, bevat het gehele drijvende baggermaterieel). 
auteurs: R69 (alléén eerste schrijversnaam) 
signatuur: B1-R69 

Kraemer: Bau und Berechnung der Verbrennungsmotoren 

Groep: W46 (de constructie overheerst in dit werk, er wordt echter een verwijzing 
naar W 45 (theorie) gemaakt) 

auteur: K85 
signatuur: W46-K85 (met verwijzing naar W45-K85) 

De bibliothecaris leent de boeken uit. Bij een vraag naar gegevens over een zeker 
onderwerp, kan hij eventueel verwijzen naar de lener. 
Langdurig uitgeleende boeken, dat zijn er heel veel, worden eenmaal per jaar nagezien. 
Bij aanschaffing van boekwerken maakt men voortaan van een aanvraagformulier 
gebruik. Een duplicaat van een boek kan zinvol zijn, een 3e aanschaf ervan is dit 
maar zelden, een 4e aanschaf is gewoonlijk onnodig. 
Wij streven ernaar, lijsten van nieuwe aanwinsten periodiek te doen verschijnen. Deze 
lijsten worden ook aan de werven ter beschikking gesteld. 
De illustraties laten U het boekstempel en een cataloguskaart zien. 
Apart nog even een voorbeeld van een kaartje uit het trefwoordenregister. 
Moge deze nieuwe opzet van de bibliotheek blijken nuttig te zijn. 





PERSONALIA 

Geboren: 

25-1-'67 Petronella Margaretha,
dochter van K. Post. 

10-2-'67 Margriet Gerbentje,
dochter van W. Gaffel. 

Gehuwd: 

7-2-'67 J. v.d. Meer, afd. Bankwerkerij
D.M.N.

In dienst getreden: 

6-2-'67
6-2-'67
6-2-'67

6-2-'67
6-2-'67
6-2-'67

7-2-'67
8-2-'67

13-2-'67

13-2-'67
13-2-'67
16-2-'67

20-2-'67
20-2-'67

20-2-'67

D. Braam, afd. Scheepswerf.
P. J. Visser, afd. Oranje Werf.
Mej. A. Bosch, afd. Planning
Scheepswerf.
T. C. Kraal, afd. Scheepswerf.
P. M. v.d. Ark, afd. Scheepswerf.
J. H. Brouwer, afd. Machinefa
briek.
F. ten Cate, afd. Scheepswerf.
P. B. Martens, afd. Scheepswerf.
J. W. Stappershoef, afd.
Scheepswerf.
G. Flierman, afd. Scheepswerf.
W. E. Ziesemer, afd. Oranjewerf.
A. Schaddelee, afd. Machinefa
briek.
M. Bakker, afd. Oranjewerf.
A. G. Boonkamp, afd. Scheeps
werf.
A. Bouali, afd. Scheepswerf.

40-Jarig jubileum:

21-4-'67 P. C. van Diepen, afd. Scheeps
werf. 

25-Jarig jubileum:

5-4-'67 A. van Tinteren, afd. Scheeps
werf. 

13-4-'67 P. Veldhoen, afd. Inkoop Machi
nefabriek. 

21-4-'67 J. H. Hendrix, afd. Mech. Adm.
Machinefabriek. 

27-4-'67 T. M. Kooyman, afd. Scheeps
werf. 

29-4-'67 D. C. Corbeek, afd. Scheeps
werf. 
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DANKBETUIGINGEN 

Mede namens vrouw en kinderen d_ank ik 
directie, chefs, bazen en collega's voor de 
betoonde belangstelling bij mijn veertig
jarig jubileum en voor alles wat ik bij die 
gelegenheid heb mogen ontvangen. 

H. T. Hendriksma. 

Mede namens vrouw en kinderen betuig ik 
hierbij mijn dank aan de directie, chefs, 
Mejuffrouw Dankelman, bazen en collega's 
voor de belangstelling op de dag van mijn 
pensionering en voor de ontvangen ca
deaus. 

P. C. v.d. Linden.

Mede namens vrouw en kinderen zeg ik 
hierbij hartelijk dank aan de directie, chefs, 
assistenten, bazen en in het bijzonder aan 
mijn collega's en vrienden voor de vrien
delijke woorden en de prachtige cadeaus, 
die ik bij mijn afscheid van het bedrijf in 
verband met het bereiken van de 65-jarige 
leeftijd heb mogen ontvangen. 

J. F. Wijngaard. 

Mede namens mijn echtgenote dank ik di
rectie, chefs en alle andere medewerkers, 
die van hun belangstelling hebben doen 
blijken bij mijn 25-jarig ambtsjubileum als 
cantine-beheerder. 

F. G. Huys. 

Mede namens vrouw en kinderen dank di
rectie, chefs, bazen en collega's voor de 
hartelijke woorden bij mijn 25-jarig jubi
leum en voor de prachtige cadeaus, die ik 
bij die gelegenheid mocht ontvangen. 

A. Haanstra.

Zeer onverwachts overleed op zaterdag, 
11 februari 1.1. de heer Klaas Schaap, schil
ders-voorman van de firma Wilkens op de 
Oranje Werf. 

IN MEMORIAM 

KLAAS SCHAAP 

Gedurende de vele jaren van trouwe dienst 
was iedereen van de Oranje Werf de heer 
Schaap gaan beschouwen als één van de 
eigen mensen. Zelfs had hij dat gevoel zeer 
zeker ook. 
De verslagenheid in ons bedrijf over deze 
tijding was dan ook groot. 
Het medeleven uit ons bedrijf en van de 
zeer velen, die bij de ter aarde bestelling 
aanwezig waren, moge voor de nabestaan
de tot troost zijn. 

J. N. Koutstaal. 

Overste. 

Op woensdag 8 februari waren we z 

bij "De Noord-Amsterdammer" als · 
"Nieuwe Noordhollandse Courant" 
nieuws. 

Daar was alle reden voor, want op � 
derdag 2 februari j.l. begaf zich een e-
tatie van Verschure, bestaande uit de =

Ir. J. M. Donkers, Mej. H. M. C. D 
man en de heren J. Besteman en J. S 
die de Ondernemingsraad vertegen 
digden, naar de beide ziekenhuizen in 
merend voor de officiële overhandi 
van boekwerken die op symbolische ·· 
plaats vond. De beide ziekenhuize 
vingen één exemplaar uit de serie 
ruim 200 werken, die zij elk ter aan 
van hun bestaande bibliotheek te 
schenke kregen. 
Reeds bij de overhandiging van de 
plete bibliotheek in de zomer van he 
jaar aan het nieuwe Ziekenhuis in 
dam-Noord, kortweg het "Z.A. 
naamd, waren bij ons plannen in deze ricr 
ting gerezen en we waren er gelukkig E
de, dat deze plannen thans verweze 
konden worden. 
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Ir. Deukers in zijn "onder-onsje" met Moeder
Overste. 

Op woensdag 8 februari waren we zowel 
bij "De Noord-Amsterdammer" als bij de 
"Nieuwe Noordhollandse Courant" in het 
nieuws. 

Daar was alle reden voor, want op don
derdag 2 februari j.l. begaf zich een depu
tatie van Verschure, bestaande uit de heer 
Ir. J. M. Donkers, Mej. H. M. C. Dankel
man en de heren J. Besteman en J. Stocks, 
die de Ondernemingsraad vertegenwoor
digden, naar de beide ziekenhuizen in Pur
merend voor de officiële overhandiging, 
van boekwerken die op symbolische wijze 
plaats vond. De beide ziekenhuizen ont
vingen één exemplaar uit de serie van 
ruim 200 werken, die zij elk ter aanvulling'· 
van hun bestaande bibliotheek ten ge
schenke kregen. 
Reeds bij de overhandiging van de com
plete bibliotneek in de zomer van het vorig 
jaar aan het nieuwe Ziekenhuis in Amster
dam-Noord, kortweg het "Z.A.N." ge
naamd, waren bij ons plannen in deze rich
ting gerezen en we waren er gelukkig me
de, dat deze plannen thans verwezenlijkt 
konden worden. 

VERSCHURE 

EN DE 

ZIEKENHUIZEN 

IN PURMEREND! 

Het dankwoord van Burgemeester R. Kooiman. 

In het Stadsziekenhuis werd onze deputa
tie namens de Ziekenhuiscommissie ver
welkomd door Burgemeester R. Kooiman; 
mede aanwezig waren de directeur-ge
neesheer, dokter Harshagen en de adjunct
directrice, zuster H. Coehoorn. 

De heer Ir. Donkers zei bij de overhandi
ging, dat de directie van Verschure, thans 
een van de werkmaatschappijen van de 
I.H.C. HOLLAND-groep bij het 50-jarig be
staan in 1963 besloten had om leveran
ciers en relaties te verzoeken geen bloe
men te sturen, doch het daarvoor te beste
den bedrag te storten op een speciale re
kening. En daar een derde van de werk
nemers van Verschure in Purmerend woon
achtig is, was in overleg met de onderne
mingsraad besloten uit de nog aanwezige
gerden thans weder een bedrag van onge
veer f 3.000,- ter beschikking te stellen
voor de aanvulling met boeken voor vol
wassenen en kinderen van de bibliothe
ken van de beide Ziekenhuizen te Purmer
end.
In zijn dankwoord namens Ziekenhuis
commissie en patienten memoreerde de
heer Kooiman, dat Verschure het eerste

bedrijf in Amsterdam-Noord was geweest, 
dat nu ruim 10 jaar geleden benaderd werd 
voor de bewoning door zijn personeelsle
den van de in Purmerend te bouwen huizen. 
Hij prees de goede samenwerking op dit 
gebied en meende dit geschenk daarvan 
als -een uitvloeisel te moeten zien. 
Een rondgang door het Ziekenhuis besloot 
de officiële overdracht. Natuurlijk trok de 
kleuterafdeling daarbij grote belangstelling 
en dwong de nieuwe Röntgen-apparatuur 
een ieders bewondering af. 
In het St. Liduina-Ziekenhuis was de ont
vangst niet minder hartelijk. Hier waren 
het Moeder Overste en de economisch 
directeur, de heer Vesseur, die de ruim 
200 boekwerken gaarne ter aanvulling van 
de bibliotheek in ontvangst wilden nemen. 
Ook hier geschiedde de overdracht als 
vanzelf op symbolische wijze door het 
overhandigen van één exemplaar. 
In een prettige en aangename sfeer wer
den over en weer toespraakjes gehouden, 
waaruit bleek, dat van de zijde van het Zie
kenhuis op de samenwerking met het be
drijfsleven in deze en andere vormen zeer 
veel prijs wordt gesteld. 
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Dinsdag 7 februari 1967 Officiële 
• 

opening 

' 

\ 

16 (4) 

Omdat het hier de officiële opening van 
het opleidingsinstituut van de drie Ove
rijse werven A.D.M., N.D.S.M. en Verschu
re betrof, was hiervoor de vorm van een 
tewaterlating gekozen. 
Doopvrouwe was Mevrouw Koets, echtge
note van de Wethouder voor het onderwijs 
Dr. P. J. Koets. 
Tegen een van de wanden van de cantine 
van het Instituut, dat op de terreinen van 
de N.D.S.M. gelegen is, was een schip af
gebeeld, dat als het ware de cantine-ruim
te in kwam varen en ook de fles champag
ne ontbrak niet. 
In een kort openingswoord heette Ir. C. J. 

Schuit, directeur van de N.D.S.M., mede 
namens de beide andere bedrijven, waar
mede sedert de aanvang van het nieuwe 
cursusjaar 1966/67 voor de opleiding in de 
diverse scheepsbouwvakken wordt samen
gewerkt, de heer en mevrouw Koets, als
mede de vele genodigden en belangstellen
den van harte welkom. 
De heer M. J. Keyzer, voorzitter van de 
commissie, die het rapport heeft doen ver
schijnen over "De scheepsbouw van van
daag en morgen", had wegens drukke 
werkzaamheden elders helaas bericht van 
verhindering moeten zenden. 
Ir. Schuit memoreerde in zijn inleiding, dat 
de verminderde belangstelling van de jeugd 

voor de scheepsbouwvakken, gepaard aan 
·• de resultaten van de studie-commissie

Keyzer, voor de directie van de N.D.S.M.
aanleiding was geweest om naar een ver
beterde vorm van opleiding op bredere ba
sis te gaan zoeken.
"Over de opzet en de nauwe samenwer
king met A.D.M. en Verschure zal de di
recteur van het opleidingsinstituut, Drs. F.
Remmen, U straks het een en ander gaan
vertellen" zei de heer Schuit.
Hij sprak de hoop uit, dat door deze her
structuering de juiste vorm van opleiding
gevonden zal worden, die voor het voort
bestaan van deze tak van industrie van
zulk een groot belang geacht moet worden,
en hij gaf hierna gaarne het woord aan wet
houder Dr. P. J. Koets.
Dr. Koets, die vanaf zijn prilste jeugd de
prettigste herinneringen heeft bewaard
aan een tewaterlating op een scheepswerf,
zij het een wat kleinere dan die bij welke hij
nu te gast was, had gaarne tezamen met
zijn echtgenote de uitnodiging aanvaard
en wenste de directies van de initiatiefne
mers N.D.S.M., A.D.M. en Verschure als
wethouder voor het onderwijs namens het
gemeentebestuur van Amsterdam met de
officiële opening van het Instituut van har
te geluk.
Dr. Koets zei in zijn toespraak, dat er een

Dr. P. J. Koets, wethouder van het onderwijs van Amsterdam heeft het woord. 

van het 0

nauwe samenhang is tussen de a.,-c'""""•--c:-. 
pelijke ontwikkeling en de o 
van het onderwijs. Er is hier s 
een wisselwerking. "Onderwijs e -
ding hebben weliswaar eigen a .......... •�� 
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toekomst zouden binnengaan." De 
landse Scheepsbouw is nu eenmaa 
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het allerbeste en veel succes. 
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mer, Goedkoop en Berlage, drie beke 
namen in de Amsterdamse historie. 

De heer Remmen gaf een geheel historis 
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==-�e . U straks het een en ander gaan 
_...,..,,_ en" zei de heer Schuit. 

- _ora de hoop uit, dat door deze her
ering de juiste vorm van opleiding 

� den zal worden, die voor het voort
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e Dr. P. J. Koets. 
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genote de uitnodiging aanvaard 
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van het opleidingsinstituut " De Eenheid'' 

nauwe samenhang is tussen de maatschap
pelijke ontwikkeling en de ontwikkeling 
van het onderwijs. Er is hier sprake van 
een wisselwerking. "Onderwijs en opvoe
ding hebben weliswaar eigen autonome 
eisen, doch deze moeten overgepland kun
nen worden naar wat de maatschappij of 
het bedrijfsleven vraagt. Daarom is er con
tact nodig tussen de mensen van het on
derwijs en die van het bedrijfsleven." 
Hij noemde als een van zijn stokpaardjes, 
dat men in de Nederlandse Onderwijswe
reld af moet van de gedachte om de beste 
leerlingen naar het V.H.M.O. en U.L.O. te 
sturen en dan het restant naar de Techni
sche School te verwijzen. 

Dr. Koets sprak als zijn mening uit, dat de 
ontplooiing van de jonge mens in de rich
ting moet gaan, waarin deze zich het beste 
thuis voelt zonder daarbij te letten op een 
in meerdere of mindere mate aanwezige 
intelligentie. 
Wel moet er voldoende uitloop aanwezig 
zijn tot verdere ontplooiing. 
Hij wees erop, dat de mammoetwet in dat 
opzicht, vele mogelijkheden biedt. 

Een tweede stokpaardje van de heer Koets 
was, dat hij hoopte, dat de opleding voor 

· de techniek zich niet alleen zou beperken
tot de jongens, maar dat ook meisjes wel
dra door technische opleidingen tot
ontplooiing in het bedrijfsleven zouden ko
men. "Vroeger in onze studietijd zou dat
ondenkbaar geweest zijn". Zei de heer
Koets.
Dr. Koets sprak de hoop uit, dat vele Am
sterdammers het instituut als leerling zou
den bezoeken en dat vele goed geschool
de krachten de bedrijfstak in de naaste
toekomst zouden binnengaan." De Neder
landse Scheepsbouw is nu eenmaal ver
oordeeld om superieur te zijn ".

Hij wenste leiding en leerkrachten daarbij 
het allerbeste en veel succes. 
Mevr. Koets verrichtte daarna de ceremo
nie onder het uitspreken van de woorden: 
"Ik doop U opleidingsinstituut "De EEN
HEID" en ik wens U behouden vaart". 
Voor het verrichten van deze lang niet ge
makkelijke taak - de fles toonde zich 
uitermate halsstarrig - ontving Mevrouw 
Koets als aandenken uit handen van twee 
leerlingen en aangeboden door de direc
ties van de drie bedrijven een ets van een 
jonge Amsterdamse kunstenaar. � 

Vervolgens nam Drs. F. Remmen, directeur 
van het instiuut het woord. Hij schetste het 
ontstaan van het Instituut en ging zelfs 
terug tot 189"7 toen een avondtekenschool 
"De Eenheid" werd opgericht, die de war
me belangstelling had van de heren Cre
mer, Goedkoop en Berlage, drie bekende 
namen in de Amsterdamse historie. 

De heer Remmen gaf een geheel historisch 

overzicht. Nog voor de tweede wereldoor
log was "De Eenheid" een van de eerste 
Instituten, die zich aansloot bij het lande
lijk opleidingsorgaan van de metaal- en 
electrotechnische industrie, de Stichting 
,,BEMETEL". 
Van avondschool werd in 1946 overgegaan 
op dagschool, met dien verstande dat de 
leerlingen 1 à 1 ½ dag per week theorie
lessen ontvangen. 
Aan de hand van cijfers en grafieken toon
de de heer Remmen aan, dat zoals Dr. 
Koets al had gememoreerd de opleiding 
in de technisches richting helaas als laat
ste noodoplossing werd gekozen. 

Door het instellen van een zogenaamd 
keuze jaar, in welk jaar men de gelegenheid 
heeft om vast te stellen in welke richting 
de leerling het best kan gaan, is al een 
grote verbetering tot stand gekomen. En 
de toeloop van leerlingen is sedertdien 
niet uitgebleven. 
De heer Remmen dankte de heer en Mevr. 
Koets voor hun medewerking bij de offi
ciële opening. In hun aanwezigheid zag hij 
een onderstreping van het belang van de 
samenwerking der drie bedrijven op het 
gebied van de opleiding. 
Hij releveerde, dat er nog plannen zijn tot 
verdere uitbouw en besloot met de woor
den: "De kans op succes is evenredig met 

de mate van samenwerking tussen over
heid, bedrijfsleven, onderwijs- en vor
mingsinstanties en zeker niet in de laatste 
plaats alle voorlichtingsinstanties." 

Na deze toespraak, die van een gedegen 
kennis van zaken en studie op het terrein 
van de opleiding blijk gaf en waarop wij 
bij een volgende gelegenheid in deze ko
lommen nog nader en uitgebreider willen 
terugkomen, bood de heer Ir. D. Boteren
brood, lid van de directie van de A.D.M. 
namens de drie bedrijven aan het Instituut 
een bandrecorder ten geschenke aan, 
waarvan hij een vruchtbaar gebruik aan
beval. 
Hij wenste de heer Remmen met zijn mede
werkers en de leerkrachten, die aan het 
Instituut verbonden zijn, veel succes en 
bevrediging in hun werk. 

Met een dankwoord van de heer Remmen 
werd de officiële plechtigheid besloten en 
werden de aanwezigen - onder wie ook 
AVRO's radio-verslaggever Herman Em
mink, producent van het Zondagmiddag
radioprogramma " 't Oudje van de week" 
- uitgenodigd voor een bezichtiging van
de leslokalen, waarin onder meer werk
stukken van de leerlingen waren ten toon
gesteld.

De bandrecorder voor het opleidingsinstituut, geschenk van de drie bedrijven. (Links Ir. D. Boteren
brood van de A.D.M. rechts de directeur van het Instituut Drs. F. Remmen. 
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SCHAAKNIEUWS 

De schaakclub mag zich momenteel in een 
grote belangstelling verheugen. De laat
ste maanden hebben zich maar liefst 1 O 
nieuwe leden gemeld. De clubavonden wor
den daardoor ook door een groter aantal 
mensen bezocht, wat de sfeer ten goede 
komt. 
De strijd om de hogere plaatsen in de on
derlinge competitie neemt van week tot 
week in hevigheid toe. 
Het door onze wedstrijdleider ingevoerde 
"Keizersysteem", dat voor hem iedere 
week weer een hele rekensom is, voldoet 
goed. 
De stand in de onderlinge competitie ziet er 
als volgt uit: 

Mansheym 
Mol 
Munnik de 
Eering 
Marks Sr. 
Greef Sr. de 
Marks Jr. 
Galavazi 
Bockling 
Slochteren v. 
Greef de Jr. 
Advokaat 
Avontuur 
Plas v.d. 
Gildemeester 
Vlijmen v. 
Ven v.d. 
Arts 
Sijbrands 
Laauwen 
Versteeg 
Ekelschot 
Dekker Sr. 
Verbeek 
Dekker Jr. 
Dekker L. 
Visser 
Strijdonk 

gespeeld 
13 

11 

15 

14 

13 

14 

11 

13 

11 

14 

13 

11 

15 

14 

13 

14 

13 

13 

14 

5 
4 
4 
6 
1 
6 
6 
4 
4 

aantal 
punten 

503 

441 

366 

359 

314 

307 

296 

281 

266 

247 

223 

, 203 

202 

180 

178 

168 

162 

161 

161 

132 

105 

97 

85 

75 

62 

54 

40 

27 

Het eerste tiental heeft zich gelukkig her
steld van de laatste nederlaag in de com
petitie van de Amsterdamse Schaakbond. 
Op 9 februari j.l. werd de strijd aangebon
den tegen Tarrasch. 
Onze mentor kon het niet nalaten hier en 
daar enige vermaningen én kwinkslagen 
uit te delen. 

De tegenstander van ons Se bord, een be
jaard man, vergrijsd in de schaaksport, 
kreeg van hem de tip zich niet door onze 
speler in de luren te laten leggen door 
snel te schaken, wat echter toch gebeurde. 
Dit was dus voor ons het eerste puntje. 
Het negende bord meende: ,,Beter een half 
ei dan een lege dop", dus weer een half 
puntje voor ons. 
Mentor's vader dacht aan een sprookje, 
toen hij de naam van zijn tegestander op 
het notatieformulier schreef. Door een lis
tig zetje wist hij zijn tegenstander weer 
het bos in te sturen. 
De voorsprong groeide gestadig, doch on
ze mentor in het begin van de avond vre
selijk enthousiast, werd hoe langer hoe 
stiller en nam uiteindelijk ook maar genoe
gen met het halve ei. 
De tegenstander van ons tweede bord had 
het zeer zwaar en moest toen hij de vlag 
streek nog een vermaning van zijn wed
strijdleider in ontvangst nemen. 

De persoonlijke resultaten waren als volgt: 

TARRASCH VECO 
Straalen v. - Mol 0 -1 

Beverwijk - Mansheym 0 - 1 

Jansen - Versteeg 0 -1 

Swartz - Bockling 0 -1 

Hegener - Munnik de 0 - 1 

Os van - Marks Jr. ½-½ 
Orkamp - Vrolijk 1 -0 

Beke Eering 0 -1 

Swartz Jr. - Slochteren v. ½-½ 
Wolf - Marks Sr. 0 -1 

Einduitslag 2-8

Ons zevental speelde op 1 O februari j.l. 
thuis tegen Turris Elburnea. 
De resultaten waren als volgt: 
VECO TURRIS ELBURNEA 
Versleeg - Wiewel ½ - ½ 
Gildemeester - Broeke v.d. O - 1 
Vlijmen van - Vlieger de 0 - 1 
Sijbrands - Mica 1 - 0 
Avontuur - Julien Sr. 1 - 0 
Advokaat - Boermans O - 1 
Plas v.d. - Julien Jr . 1 - O 

Einduitslag 3½-3½ 

VOO 

VOETBALLIEFHEB 

E 

VOOR HEMA LE 

Van de voetbalclub dit keer geen ·a 
Een volgend maal beter! 
Voor alle voetballiefhebbers van Ve 
- ook die van de Teevee - hierbij _
P,Onent van onze vaderlandse glo · 

Een elftal als Ajax hebben we no 
gehad". 
Als U dit Zeskant in handen krijg -
meer, want dan is de teerling geworpe- = 
dan bent U 1n het bezit van de foto 
mannen van Dukla, Praag, mitsgade 
zelver handtekeningen. 
Het is het elftal, dat in Februari jl. Fran 
en België aandeed voor oefenweds ·· 
De samenstelling was toen, zoals u· 
derstaande foto blijkt: 
Vanaf links boven: 
Dvorak, Taborsky, Viktor, Cadek, Ge e= 
onder, eveneens van links af: 
Novak, Nedorost, Masopust, Uraz, V 
novsky, Strune. 
Als Ajax wint maakt U er de kachel 
mee aan, anders: enfin de ware voetba 
hebber of zijn zoontje weet er er da 
raad mee! 
Dan bewaren hoor! 
En dan hopen.wij U �en volgend keer 
wat over de Veco-voetballers te ku 
vertellen. 

FILATELISTEN OPGELE 
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-"' -en or in het begin van de avond vre

enthousiast, werd hoe langer hoe 
"' · er en nam uiteindelijk ook maar genoe

et het halve ei. 
egenstander van ons tweede bord had 

-=- zeer zwaar en moest toen hij de vlag 
ee nog een vermaning van zijn wed
ij leider in ontvangst nemen. 

persoonlijke resultaten waren als volgt: 

VECO 
- Mol 0 - 1 
- Mansheym 0 - 1 
- Versteeg 0 - 1 
- Bockling 0 - 1 
- Munnik de 0 - 1 
- Marks Jr. ½-½ 
- Vrolijk 1 - 0 

Eering 0 - 1 
Jr. Slochteren v. ½-½ 

Marks Sr. 0 - 1 

Einduitslag 2-8

"' ze ental speelde op 10 februari j.l. 
-- __ :egen Turris Elburnea. 
: = uitaten waren als volgt: 
:: 0 TURRIS ELBURNEA 

- Wiewel ½ - ½
- Broeke v.d. 0 - 1 
- Vlieger de O - 1 
- Mica 1 0 
- Julien Sr. 1 - 0 
- Boermans O 1 
- Julien Jr . 1 0 

Einduitslag 3½-3½ 

VOOR DE 

VOETBALLIEFHEBBER 

EN NIET 

VOOR HEM ALLEEN 

Van de voetbalclub dit keer geen nieuws. 
Een volgend maal beter! 
Voor alle voetballiefhebbers van Verschure 
- ook die van de Teevee - hierbij de op
ponent van onze vaderlandse glorie.
"Een elftal als Ajax hebben we nog nooit
gehad". 
Als U dit Zeskant in handen krijgt weet U
meer, want dan is de teerling geworpen en 
dan bent U in het bezit van de foto van de 
mannen van Dukla, Praag, mitsgaders der
zelver handtekeningen.
Het is het elftal, dat in Februari jl. Frankrijk
en België aandeed voor oefenwedstrijden.
De samenstelling was toen, zoals uit on
derstaande foto blijkt:
Vanaf links boven: 
Dvorak, Taborsky, Viktor, Cadek, Geleta, 
onder, eveneens van links af: 
Novak, Nedorost, Masopust, Uraz, Vece
novsky, Strune. 
Als Ajax wint maakt U er de kachel maar 
mee aan, anders: enfin de ware voetballief
hebber of zijn zoontje weet er er dan wel
raad mee! 
Dan bewaren, hoor!
En dan hopen wij U een volgend keer weer 
wat over de Veco-voetballers te kunnen
vertellen. 

FILATELISTEN OPGELET! 

RUILAVOND 

OONDEROAG 

Dat het bestuur van de postzegelclub ernst 
maakt met zijn werk hebben wij al eerder 
gememoreerd. 
Wij vonden de affiche voor het houden van 
een ruilavond dermate geslaagd, dat wij 
hebben verzocht deze in het Zeskant te 
mogen opnemen om U lezers nog even 
van de opmaak mede te laten genieten. 
In de originele kleuren is het een "plaatje". 

Het bestuur waarschuwt zijn leden voor de 
volgende praktijken: 
"SPECIALE NA-TANDING" Per zegel 
slechts f 1 ,50 
(vanaf f 100,- cataloguswaarde f 3,- per 
zegel) 
"NA-GOMMEN" tegen dezelfde prijzen. 
Aanbevelend Piet Paaltjes, Hoedekens
kerken. 

NA-TAND-INSTRUMENTEN 
Zegels met tand-gebreken zijn thans geen 
probleem meer. Iedere handige, enigszins 
ervaren beginneling kan zich volgens mijn 

aanwijzingen en tekeningen binnen enkele 
dagen volkomen inwerken. 
Reeds na reparatie van enkele regels hebt 
U de kosten er uit. 

Arend Roethaan. 
IK KOOP POSTZEGELS! 
a. zonder gom, 
b. met beschadigde tandingen, 
c. met plakker-resten,
d. met verkleurde plekken.

Hannes· Gruppeldoos 

Zijn UW TANDEN ONREGELMATIG? 
Kom dan bij ons! 
Geen tand is ons te groot, geen aantal te 
klein. 
Wij maken ook Uw Postzegel waardevol. 
Aanbevelend: 

Piet Rotmaaran, 
Lange lijdensweg 13c 

(Gedeeltelijk uit KRING '64) 
Het bestuur geeft alle Verschure-postze
gelvrienden in overweging klaar wakker 
en postfris te blijven. 

(4) 19



ONS SPROKKELWERK 

VAN DE MAAND 

20 (4) 

Eerst iets uit eigen huis met de bedoeling, 
U aan het eind van dit stukje te vragen om 
ook krachtdadig mede te doen. 
En ik geef U daartoe eerst een voorbeeld 
van wat met reclame bereikt kan worden 
en daarna een staaltje reclame van onze 
vaderlandse vervoers-maatschappij. 

Nu dan, onze meest opzienbarende recla
mestunt van de laatste tijd is ongetwijfeld 
en U zult misschien al gaan zeggen: "Daar 
heb je hem weer" die grote brede lange 
witte streep met in fiere letters erop ver
meld: !.H.C. MARINE MINING DIVISION. 
Wat denkt U? Op zekere morgen, niet zo 
lang geleden - het is beslist authentiek, 
wat ik hier ga vertellen - stappen er vier 
marineofficieren uit een glanzende limou
sine om de heer De Jong te komen vertel
len, dat zij gecommandeerd zijn naar de 
"Van Speyk". 
De heer De Jong, zoals bekend, beslist 
niet van gisteren, repliceert onmiddellijk 
met: "Maar heren, die is naar mijn weten 
al meer dan een eeuw geleden naar de 
eeuwige jachtvelden vertrokken". 
"Zijn we dan niet?". Heer de Jong weer: 
"Ja, heren U bent er echt wel, maar U moet 
toch bij onze buurman zijn". 

Met het tweede en laatste staaltje van re
clame-maken heb ik iets voor. Het is n.l. 
zo, dat onze vervoersmaatschappij ons bui
ten de spits om comfortabel en op tijd ver
voert en daar mijnentwege nog wel recla
me mede kan maken ook. Maar diezelfde 
Maatschappij had het vorig jaar een knik
kerzak, waaruit maar liefst zo'n dikke acht 
miljoen knikkers verdwenen en niemand 
weet waar ze gebleven zijn. Ook de eco
nomen niet! Om maar eens een paar lui te 

noemen. Toch zet deze Maatschappij in een 
wervingsactie voor personeel: "Bij ons 
staat voor U het sein op veilig voor een 
zekere toekomst!" In alle bescheidenheid: 
vindt U dat soms ook geen "Stuntwerk"? 

En nu onze eigen reclame-campagne voor 
het werven van personeel! "Een goeie bak 
leut", dat zou aanvechtbaar kunnen zijn; 
niet op alle fronten, maar wel op enkele. 
Maar de knikkerzak is gaaf. Er zitten geen 
gleeën in. Dat hebben we bij de jaarwisse
ling kunnen vernemen toen de President 
van de Raad van Bestuur van de 1.H.C. 
HOLLAND ons een bemoedigende bood
schap heeft gezonden; alleen óók ons ont
breekt het aan voldoende geschoold per
soneel. En dat kan op de lange duur U en 
mij knikkers gaan kosten. 
Daarom mensen, laten we met z'n allen 
chauvinistisch gaan doen voor ons eigen 
bedrijf en daar waar we een gaatje weten 
of zien voor de werving van zulk personeel 
onze afdeling personeelzaken daarvan 
op de hoogte stellen. Ook vakbekwame 
kennissen of familieleden en jeugdigen, 
waarvoor een goede opleiding verzekerd 
is, mag U gerust naar ons toesturen. 
Vergeef me dit chauvinisme voor deze 
maand. We hebben ons al zo lekker kun
nen uitleven met Kees en Ard. En dan nu 
nog Ajax. 
Als U dit Zeskant in handen krijgt is het 
al gebeurt met de koopman. Dan weten we 
al of de jongens van trainer Michels de 
extra-knikkers verdient hebben of niet. Ik 
ben er dit keer niet zo erg gerust over. 
Hoe dan ook: we gaan het voorjaar tege
moet met veel plezier in het werk en nog 
meer in de vrije tijd. Gebruik die goed, 
want ook dat is een kostbaar bezit. 

Uw P.M. 

"De strakke lijn van de Zierikzeese ha 
langs de Zuidhoekpolder wordt de laa 
ongerbroken door twee hoge zwarte pij 
reeds van ver de aandacht trekken. Deze 
steenachtige bouwsels bevinden zich ter 
van de motorenfabriek Smit & Bolnes op -• 
dustrieterrein. Lopend over de dijk ziet e
ter dat de pijpen geen onderdeel vorme 
fabriek, maar van een merkwaardig appara 
in het havenkanaal drijft en dat met di 5 
beis is vastgemaakt aan de fabriekssteiger 
Wat men hier te zien krijgt is voor Zieri _ 
Schouwen-Duiveland iets geheel nieu • , 
niettemin een bekend "product" van vade 
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"De strakke lijn van de Zierikzeese havendijk 
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.in het havenkanaal drijft en dat met dikke ka
bels is vastgemaakt aan de fabriekssteiger. 
Wat men hier te zien krijgt is voor Zierik:z;ee en 
Schouwen-Duiveland iets geheel nieuws,· maar 
niettemin een bekend "product" van vaderlandse 
bodem, namelijk een demonteerbare cutterzui
ger, type "Gjant", zoals die door de I.H.C. worden 
gebouwd. De cutterzuiger in de Zierikzeese ha
ven is echter geheel vervaardigd door Smit & 
Bolnes en met deze prestatie heeft de motoren
fabriek een uniek en zoals gebleken is zeer ge
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BEPROEVING 

,,ZIERIKZEESE GIANT" 

Zo begon onlangs een artikel in de "Zierikzeese Nieuwsbode" over de CO 586, de 
voor een Panamese maatschappij bestemde standaardcutterzuiger "Giant''. 
De voor Schouwen-Duiveland misschien wat "vreemde vogel" werd in deze krant 
uitvoerig beproken. 

Tijdens proefdraaien aan de havendijk zorgde de zuiger voor een enorme schuim
spattende waterfontein. Een afscheidsgroet aan Zierikzee! 
Voor de eigenlijke beproeving werd de zuiger versleept naar de Lek. Met "onze" 
heer Mes als schipper liet de "Zierikzeese Giant" zien wat hij kon. Niet alleen aan 
de vertegenwoordigers van de opdrachtgever en onze eigen mensen, maar ook aan 
gasten, relaties uit de baggerwereld, die voor deze beproeving waren uitgenodigd 
en die een "dunne", ijskoude wind trotseerden om te zien wat een van de I.H.C.
standaardproducten presteerde. Nou, dat ging best. 
Zó zelfs, dat de mannen van de Rijkswaterstaat er het hunne van dachten en 's mid
dags bij laag water eens uitgebreid gingen peilen. Ja, en toen zat er niets anders 
op dan de zuiger een kwart slag te draaien en de beproevingen voort te zetten met het 
wegbaggeren van de door de CO 586 zèlf op de rivierbodem opgeworpen klei richel ... 
Tot ook op die plaats weer een meter of zes water stond. 
Gebouwd in Zierikzee is deze "Giant'' bij Smit Kinderdijk geschilderd en voor trans
port naar het eerste werkobject buiten Europa gereed gemaakt. 
Afrika of Zuid Amerika, dat was nog niet bekend toen deze regels werden geschreven. 
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DE PROEFTOCHT 

MET DE 

WITTE DUIF 

Toen in de morgen van 8 februari de Geopotes IX 
het vlaggeschip van de Koninklijke Maatschappij 
tot het Uitvoeren van Openbare Werken "Adriaan 
Volker" N.V., bij de Hoek het zeegat uitvoer, leek 
het een complete uittocht van sleepzuigers. 
Bij het passeren van het Calandkanaal, in het 
Europoortgebied, hadden daar de Volkerzuigers 
Geopotes VI, VII en VIII de ankers al gelicht en 
voeren achter de nieuwe IX aan. 
En ook onze welbekende P.C.S. van Hattem sloot 
zich toevallig daarbij aan. 
Zo voer een konvooi van sleepzuigers "in kiel
linie" de zee op. Daarbij werd ook nog de W.O. 
Seaway gepasseerd, die zwaar geladen naar bin
nen kwam. De bedoeling van dit krachtsvertoon 
van de Volkerzuigers was het laten nemen van 
1 uchtfoto' s. 
Na dagenlang regen en mist, was het die mor
gen droog en zonnig, al was er hier en daar wat 
bewolking. Voor het krijgen van levendige fo
to's was dat echter geen bezwaar. 
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Eerst in kiellinie, dan in een ruitvorm, de VI en VIII aan weerszijden van de IX en de 
VII in het kielzog ervan, en tenslotte de vier schepen naast elkaar. Zo zijn de lucht
foto's genomen. 
Pas daarna kon men beginnen met het uitvoeren van het proeftochtprogramma. Om 
te beginnen zijn de voorankers luid ratelend uitgevierd en met de ankerlier zwaar
trekkend weer "thuis" gebracht. Vervolgens achteranker aan de beurt. Het starten 
van de beide hoofdmotoren werd door en door beproefd. Vele malen achter elkaar 
het toelaten van perslucht in de cilinders en de motor starten ...... nog eens en nog 
eens ...... , tot de vertegenwoordiger van het classificatiebureau het genoeg vond. 
Na de motoren het sturen. Hard roer bakboord (pas op je thee!), meten van de draai
cirkel. Naar stuurboord en weer terug. 
Aan het einde van de middag was de baggerinstallatie aan de beurt. Beide zuigbuizen 
verdwenen in het grauw-groene water. In de pompmachinekamer was er grote drukte 
rond de Smit-Bolnes motoren. Mannen in blauwe en bruine werkpakken liepen rond 
en op de motoren om drukken en temperaturen af te lezen, met een oliekan om op 
vele punten een "scheutje" smeerolie in te schenken of stonden, schijnbaar doel
loos, een onderdeel in de gaten te houden. 
Terwijl het lichtschip Goeree al oplichtte tegen een donkere avondlucht, werd de ste
ven weer naar de Nieuwe Waterweg gewend. 

Witte duif 

Tijdens deze eerste proeftocht zat er een witte duif aan dek. Met opgezette veren en 
zijn rode pootjes wellicht nog roder door de kou zat hij, helemaal niet op zijn gemak, 
rond te kijken. 
Was het een vredes- of een provoduif? Of had hij zich verslapen en moest hij dat 
bezuren met een koude tocht op een beangstigend grote waterplas? 
De volgende morgen werd eerst naar het Calandkanaal gevaren voor het opnemen 
van de diepgangen in rustig water en om de stand van de zuigbuis te controleren 
met de standaanwijzer in het stuurhuis. 
In de Nieuwe Waterweg mocht al een hap zand worden opgezogen. Uitvaren en 
wederom terug, omdat de baggereetlust nog niet voldoende was gestild. Zelfs van
daar varende naar Goeree gingen de zuigbuizen weer buiten boord om voldoende be
laden de vereiste snelheid te kunnen varen. Maar ook de draaicirkel en de stopweg 
bij volle kracht achteruitslaan. 

Veel verhalen 

In de machinekamer was de heer P. Meijer, bankwerker van Werf Gusto, druk bezig 
op zijn laatste boot. Na een diensttijd van 47 jaar, zwaaide hij vrijdag 10 februari af. 
In die tijd was hij vele malen, dikwijls lange tijd achtereen, in het buitenland voor het 
in bedrijf stellen van kranen, het inwerken van kraanmachinisten enz. 

De Volker-zuigers "Geopotes VI, VII, VIII e
rend in ruitvorm voor de kust van Voome_ 
Fotograaf: Dick Remeke. 
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De Volker-zuigers "Geopotes VI, VII, VIII en IX", va
rend in ruitvorm voor de kust van Voorne. 
Fotograaf: Dick Remeke. 

Anderhalf jaar in Sevilla, een half jaar in Port Saïd, verder in Brazilië, Polen, Frankrijk 
en Engeland. Overal heeft hij met plezier gewerkt en kan daar urenlang over ver
tellen. Zoals over een havenkraan, die _indertijd aan Polen was geleverd. 
Op een dag kwam er een bericht, dat de gehele installatie stroomloos was en de 
oorzaak niet kon worden opgespoord. Toen hij in de trein zat naar Polen bedacht de 
heer Meijer, dat het ongetwijfeld veroorzaakt moest zijn door het abusievelijk over
halen van een schakelaar, waarmee in noodgevallen de kraan stroomloos kan worden 
gemaakt. Bij de eerste controle bleek hem, dat de machinist inderdaad op de scha
kelaar had geleund. Het mankement, wat het dus niet bleek te zijn, was onmiddellijk 
verholpen. 

Volkers vlaggeschip 

Een belangrijk punt tijdens deze tweede dag was het vaststellen van de proeftocht
snelheid. Niet door het richten op twee punten aan de vaste wal, maar langs radio
grafische weg werd deze bepaald. Het schip bleek de berekende snelheid gemak
kelijk te kunnen halen. 
Na diverse andere proefnemingen koerste de gezagvoerder in de namiddag weer 
naar de Nieuwe Waterweg. 
Langzaam varende door de donkere stroom had men vanaf de top van het stuurhuis 
een schitterend uitzicht op de beide oevers. Steeds verder uitbreidende woonwijken 
en nieuwe fabrieken met vele I ichtjes en rokende schoorstenen. 
Gelukkig, dat ook in dit gebied tegenwoordig rekening wordt gehouden met de re
creatie-behoeften. 
Terug aan de werf begon "het afwerken van de puntenlijst". 
Alle punten, die tijdens de proeftocht niet geheel voldeden, een afsluiter die iets te 
traag opende, een deur die nog niet goed sloot enz. 
Donderdag 16 februari, terwijl vele persmensen een bezoek aan het nieuwe schip 
brachten, waren vooral de schilders nog buitengewoon actief. Maar de volgende dag, 
vrijdag 17 februari, ging de Geopotes IX met vele genodigden nogmaals op proef
tocht voor de officiële overdracht. 
Het vlaggeschip van de Volker-vloot werd door de trotse directie tijdens een tocht op 
zaterdag 18 februari aan het eigen personeel getoond. 

. i.'· -�····.'•• - • tt 
' 
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EMMERMOLEN "MARSDIEP" BEPROEFD, OVERGEDRAGEN, AAN HET WERK 
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Het moet voor argeloze toeschouwers in Krimpen aan de Lek een wat vreemd gezicht 
zijn geweest. Stel U voor: een nieuwe emmermolen die volle emmers omhoog 
haalt en de speci in een bak stort. Wanneer de bak vol is, brengt een sleep
bootje 'm een klein eindje stroomafwaarts en hup, daar wordt de lading gelost. Bak 
terug naar de molen, wéér vullen. Enzovoort, enzovoort. Een raar soort baggerkarwei? 

Welnee! Het was het beproeven van de Marsdiep, die voor een Nederlands aan
nemingsbedrijf bij Smit Kinderdijk is gebouwd. 

Voor de beproevingen van de 600 liter dieselelectrische emmermolen waren twee 
dagen uitgetrokken. Tijdens het waterdraaien op de eerste dag "liep" de Marsdiep 
zonder moeite 32 emmers per minuut. De tweede dag ging het wat rustiger aan, 
maar toen werd er ook écht gebaggerd. 

Schipper D. Batenburg heeft vanuit zijn bedieningshuis een goede doorkijk naar de 
achterman. In de cabine vindt men - op deze molen voor het éérst! - een "diepte
standaanwijzer", die de diepte van het zeskant onder de waterlijn aangeeft. Het in
strument werkt heel eenvoudig: een draad op de kabeltrommel van de ladderlier doet 
een wijzer langs een schaalverdeling bewegen. 

Wist U dat schipper Batenburg ook een ander nieuwtje op zijn molen heeft? Een 
houten ophaalbrug over de bun om minder te hoeven omlopen. Een hartewens van 
hem is op de Marsdiep is vervuld! Kort na de beproevingen, die gesmeerd verliepen, 
werd het baggervaartuig aan de werf liggend officieel overgedragen. 

Piekfijn opgepoetst, rustig wat waterdraaiend en met, nog, de blauwe I.H.C.-vlag 
in top liet de Marsdiep zich op de grote dag door de gasten bewonderen en bekijken. 
Toen de motoren waren afgezet, kon Smit Kinderdijk-directeur ir. W. C. den Hartog zich 
boven het werflied-van-de-arbeid uit verstaanbaar maken. In een korte toespraak 
vroeg hij de opdrachtgever de molen te aanvaarden, hetgeen de heer W. M. van der 
Hoeven gaarne deed. Aan mevrouw van der Hoeven-Kunst was de eervolle taak de 
vlag te wisselen. Met Ir. Den Hartog beklom zij daarvoor de smalle ladder naar de top 
van de hoofdbok. Werfbaas Poirot en schipper Batenburg hielpen een handje bij het 
neerhalen van de I.H.C.-vlag en het hijsen van de firmavlag. Applaus klaterde over het 
werfterrein. Op de hoofdbok schudden schipper en werfbaas elkaar langdurig de hand, 
als teken van afscheid en als blijk van de goede verstandhouding. 

Inmiddels zijn schipper Batenburg en zijn mannen met de Marsdiep op het eerste 
werk aangekomen en aan de slag gegaan. 

Voor Vlaardingen, waar Nieuwe Waterweg en Oude Maas samenkomen, gaan ze 
het scheepvaartverkeer vergemakkelijken; het Kruiteiland, een driehoek waarop eens 
een kruithuis stond, wordt weggebaggerd. De Marsdiep zal hier een flinke hap grond 
verzetten, reken maar! 

PERSONEELSORGAAN VAN Ui. 
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