


N.V. Baggermaatschappij Bos en Kalis heeft ons opdracht gege
ven een bakkenzuiger te bouwen. Een opdracht met een zeer
korte levertijd! Het wordt een van de grootste baggervaartuigen van
dit type, welke ooit gebouwd zijn. De afmetingen van het ponton

zijn: lengte 55,00 m, breedte 14,00 m en holte 4,35 m. Een opvallend 
kenmerk van deze zuiger is de grote trechtervormige "bunker" 
aan dek, die een inhoud heeft van ongeveer 500 m3 . Deze bunker 
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BIJ DE VOORPAGINA 

Opnieuw een beeldreportage van onze collega 

J. J. Wijchers. Hij is in Argentinië aan het werk 

met het hefeiland "Rio Paraná". Op de voor

pagina is de zestig jaar geleden door Werf Gusto 

gebouwde stoomkraan een handje aan het 

helpen. 
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bevat een buffervoorraad zand. Een van de drie baggerpompen 
zuigt het zand uit de langszij komende bakken en stort het in de 
bunker. De beide andere, in serie geschakelde, baggerpompen 
zuigen het zand uit de trechter en persen het naar de wal. Deze 
manier van werken biedt het voordeel, dat het aan wal persen kan 
voortgaan, ook wanneer de bakken gewisseld word�n en er dus 
even geen "aanvoer" is. Om de produktie zo hoog mogelijk te doen 
zijn, is de zuigmond voorzien van waterspuiters. 

De diameter van de zvigbuis is 850 mm. In totaal wordt op deze 
bakkenzuiger een vermogen geïnstalleerd van bijna 6000 pk. De op 
de trechter draaiende kraan heeft een hefvermogen van 10 ton 
bij een sprei van 10 meter. 

De bakkenzuiger gaat een belangrijke rol spelen in het grote pro
ject: Noordzeezand voor Amsterdam. De W. D. Seaway haalt dit 
zand uit de Noordzee en stort het in de IJmuidense buitenhaven. 
Een profielzuiger zuigt het op en perst het naar de ontziltings
installatie, die - zoals u in de krant hebt kunnen lezen - op een 
van de sluiseilanden wordt gebouwd. Duwbakken en -boten vervoe
ren het "zoutloze zand" naar Amsterdam, waar de nieuwe bakken
zuiger voor het verdere transport naar de bouwterreinen zorgt. 

Het project Noordzeezand voor Amsterdam moet in september van 
start gaan. Dat betekent dat de bakkenzuiger, die Smit Kinderdijk 
bouwt, medio augustus moet worden opgeleverd. 
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NOGMAALS 
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NOGMAALS DE "RIO PARANA"

Reeds twee maal hebben wij in Het Zeskant een fotoreportage geplaatst van het hef
eiland Rio Paraná, dat wordt gebruikt bij de aanleg van een autotunnel onder de gelijk
namige rivier in Argentinië. Van de heer J. J. Wijchers ontvingen wij weer een serie foto's. 
Die zijn zo "fijn", dat wij er graag enkele in dit nummer publiceren. 

Het hefeiland Rio Paraná, compleet gemon
teerd met alles d'r op en d'r an, hoog op de 
poten in de Argentijnse rivier. 

Een overzic,J,t van het werk. Op de voor
grond het inmiddels gereedgekomen tunnel
gedeelte; verderop het hefeiland in actie en 
daarachter de cutterzuiger Nueve aan het 
werk. 

De cutterzuiger Nueve - óók een I.H.C. pro
dukt - graaft de sleuf, waarin de tunnel
elementen worden neergelaten. 

Voor de heer Wijchers een mooie "herinne
ring aan thuis": cutters voor de Nueve met 
bekende opschriften! 
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Gusto-lezers opgelet! De stoomkraan, die 
hier een van de "krammen" in zijn takels 
heeft, is door Gusto gebouwd. Zestig jaar 
geleden, in 1908! Het model kunt u zien in 
Gusto's modellenzaal. 

Om met behulp van het hefeiland een tunnel
element te kunnen neerlaten, wordt dit vast
geklemd in twee "krammen". Is het tunnel
stuk op zijn plaats gebracht - een operatie 
die grote nauwkeurigheid vereist-dan wor
den beide krammen losgemaakt en uit het 
water getild. 

De tunnel bestaat uit 36 geprefabriceerde 
elementen. Hier ziet u er een aantal, die drij
vend liggen te wachten tot ze aan de beurt 
zijn om versleept te worden naar de Rio Pa
raná. 



Grote brokken roestbruine rots; een hoeveelheid verwrongen, af
gebroken flensbouten; kogels en granaten van omstreeks de 
eeuwwisseling; dat zijn zo enkele "souvenirs", die herinneren aan 
een bijzonder baggerwerk aan de Engelse westkust. 
"Doorgaan met zuigen zolang als de pomp het nog doet"; "Je 
wordt steeds brutaler naarmate je op het karwei ingespeeld raakt"; 
"De geluiden in de persleiding waren een herkenning voor de 
hardheid van de opgezogen rotsblokken", dat zijn zo enkele op
merkingen van de Kapiteins lskes en Rijkers, die met hun schepen, 
de sleepzuigers Geopotes VI en Geopotes VIII het moeilijke werk 
tot een goed einde brachten. 
Aan een van onze redacteuren vertefden ze hoe het allemaal ge
gaan was. 

In een door rotsen omringde baai aan de Engelse kust, in het 
district Wales, ligt Milford Haven, een belangrijke oliehaven, die de 
grootste tankers kan ontvangen. (De Torrey Canyon was op weg 
hier naar toe). Om de natuurlijke toegangsweg door de baai ook 
geschikt te maken voor super-tankers, moest de diepte van de 
vaargeul van 18 op 20 meter worden gebracht. Dit betekende het 
opruimen van enkele ondiepe plekken, in grootte variërende van 

ruim 1 ha tot ruim 20 ha. Het werk werd uitgevoerd door The Dred
ging & Construction Co. Ltd. te King's Lynn, de Engelse dochter
maatschappij van de Koninklijke Maatschappij tot het Uitvoeren 
van Openbare Werken "ADRIAAN VOLKER" N.V. 
De rotsbodem maakte het veelal nodig springladingen te gebruiken, 
alvorens gebaggerd kon worden. Men had zich hiervoor verzekerd 
van de diensten van een Engels bedrijf, dat in dit soort werkzaam
heden is gespecialiseerd. Er werd een boorponton gebruikt met 
vijf boorinstallaties. Hiermede werd telkens een patroon van onge
veer 2 meter van elkaar liggende gaten in de bodem geboord, die 
men vulde met springstof. Na de explosie werden de brokken 
opgeruimd. Dit gebeurde o.a. met behulp van een emmermolen, 
die de gesprongen rots in zelfvarende hoppers stortte. Deze hop
pers werden geleegd op daarvoor aangewezen plaatsen in open 
zee. Het werken met de emmermolen had het bezwaar, dat bij veel 
deining het baggeren moest worden gestaakt. 
Het gebruik van de emmermolen op de dicht bij open zee liggende 
baggerplaatsen was zelfs helemaal onmogelijk. 
Het was om deze redenen, dat de sleepzuigers Geopotes VI en 
Geopotes VIII op het toneel verschenen. 

Zeventig granaten 

In de zomer van 1967 was de Geopotes VI gedurende zes weken 
een vertrouwde verschijning in de baai bij Milford Haven. De sleep-
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ROTS-ZUIGEN 

INE GELA 
zuiger werkte veel in een baggergebied waar het niet nodig bleek 
de bodem eerst te laten springen. 
"Het ging zó wel", vertelde Kapitein lskes, "al was het wel pro
beren tot je vat kreeg op de bodem. Het was eerst een kwestie van 
"schoonmaken", want er lag veel ijzer en rommel. En ...... granaten! 
Die vormden een heel speciaal probleem bij het baggeren." 
Op een klein eilandje heeft vroeger het "Stack Rock F°orr gestaan. 
Getuige de hoeveelheid kogels en granaten, die door emmermolens 
en sleepzuigers werden opgevist, is het fort bemand geweest met 
schietgrage lieden, die. heel wat hebben geoefend. Het oorlogstuig 
dateerde van omstreeks de eeuwwisseling. Maar er zijn ook kogels 
uit 1880 opgehaald. 
De Geopotes VI heeft in totaal ongeveer 70 granaten "geoogst". 
Meestal waren het 100-ponders, die in de zuig kop bleven stekèn 
en daarom werden opgemerkt. Wat er aan munitie via pomp, hopper 
en kleppen in zee is teruggegaan weet niemand ...... ! 
Aan boord van de sleepzuiger bevond zich een minutiedeskundige 
van de Engelse Marine - in de wandeling "munitiedokter" ge
noemd - die tussen sleepzuiger en emmermolen pendelde om elke 
vondst te registreren en te fotograferen. Onder zijn leiding werd 
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de opgebaggerde munitie in een kotter afgevoerd en ergens in zee 
gedumpt. 
"Eenmaal werd een granaat opgehaald, die blijkbaar nog niet in de 
instructieboekjes voorkwam", vertelde Kapitein lskes. "Het ding 
werd als een couveusekindje behandeld en van alle kanten gekiekt". 

"Zuigen op geluid" 

Ook de sleepzuigers stortten hun lading in open zee. Op weg naar 
de stortplaats deed de Geopotes VI ook baggerwerk op een on
diepte bij de ingang van de baai ter grootte van ongeveer 1 ha. 
De dwarse stromingen zijn op deze plaats zeer sterk, terwijl er een 
verschil tussen eb en vloed is van maar liefst 7 meter. Er zijn dan 
ook maar ongeveer 70 dagen per jaar, dat de weersomstandigheden 
het werken met het boorponton mogelijk maken. 
Het baggeren van de gesprongen rotsgrond was beslist geen sine
cure. "Je was zó over de baggerplaats heen", zei Kapitein lskes, 
die om het rotszuigen te vergemakkelijken, de zuigkop naar eigen 
idee van enkele wijzigingen had voorzien. 
Doordat er na het springen onvermijdelijk rots"pieken" bleven 
staan, kreeg de zuigkop enorme klappen te verwerken. De lasappa
raten moesten er dus regelmatig aan te pas komen om de zuigkop 
op te lappen! 
"De opgezogen rotsblokken waren van 2½ tot 75 cm groot", ver
telde Kapitein lskes. "De pomp had het natuurlijk zwaar te verduren. 
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Maar wij gingen door met zuigen zolang de pomp nog wilde, 
d.w.z. tot de beschadigingen aan de waaier te ernstig waren ge
worden." Het lawaai, waarmee de brokken en brokjes door de pers
leiding gingen, leidde tot een originele manier van meten: zuigen
op geluid. "De klanken in de pijp waren voor ons een herkenning
van de hardheid van de rots", aldus Kapitein lskes.

De "VIII" op "Area E" 

In het najaar van '67 kwam de Geopotes VIII voor een periode van 
drie weken naar Milford Haven. 
Evenals door de "VI" werd er door de "VIII" 24 uur per dag en 
zeven dagen per week gewerkt. Slechts éénmaal is het schip ge
dwongen geweest naar binnen te gaan, omdat baggeren op deze 
plaats van 90 bij 150 meter, bij windkracht 9 à 10 echt niet mogelijk 
was. De deining bedroeg toen ongeveer 5 meter. 
"De zware dwarse stroom en de deining, die bij mooi weer altijd 
nog 1 ½ meter bedroeg, maakten het werken op dit kleine plekje 
niet gemakkelijk. De vaarsnelheid tijdens het zuigen was ongeveer 
1 knoop", vertelde Kapitein Rijkers. Ook hij had naar eigen 
inzicht enkele speciale voorzieningen aangebracht, zoals wijzigin
gen aan de sleepkop, plaatvoering in de zuigzakken om de slijtage 

3 1 Milford Haven is een belangrijke olie
haven aan de Engelse zuid-westkust, ge
schikt voor de grootste tankers. In de 
rotsachtige bodem van de baai werd een 
bijzonder baggerwerk uitgevoerd, o.m. 
door de sleepzuiger "Geopotes VI" (op 
de voorgrond) en het zusterschip "Geo
potes VIII". 

2 Rots omringt niet alleen de baai bij 
Milford Haven, maar zet zich voort on
der water, wat het uitdiepen van de vaar
weg voor de tankers niet gemakkelijk 
maakt. 

3 De "Geopotes VI" onder bevel van 
Kapitein lskes haalde als "bijprodukt" 
een grote hoeveelheid oude munitie op! 

4 Kapitein Rijkers van de "Geopotes 
VI 11" bij enkele van de rots brokken, die 
werkelijk niet door de zuigbuis konden ... 
Vele andere grote brokken gingen er wel 
door tijdens het bijzondere karwei: rots
baggeren met sleepzuigers. 

te verminderen, en het verwijderen van de roosters in de stortgoten 
zodat rotsbrokken niet bleven steken. Vóór het zuigen werd de 
hopper met water gevuld om de val van de brokken te breken. 
"Voortdurende oplettendheid was geboden", vertelde Kapitein Rij
kers, "tijdens het zuigen werden dikwijls rotspunten afgebroken, 
die na het springen waren blijven staan. Dat gaf flinke klappen!" 
Grote brokken bleven in de zuigkap steken. Om ze kwijt te raken 
was het meestal voldoende in dieper water even de pomp af te 
zetten. Hielp dit niet dan moest de zuigbuis worden opgehaald. 
Regelmatig werd de zuigbuis nauwgezet gecontroleerd op scheur
tjes, "verdwenen" flensbouten, etc. Men heeft op het karwei vier 
sleepkoppen totaal versleten. "We lasten op tot het echt niet meer 
ging", aldus Kapitein Rijkers. Hij is er overigens wel trots op, dat 
door de goede controle en het direct repareren alle drie weken 
dezelfde pompwaaier kon worden gebruikt. 
Ondanks alle moeilijkheden behaalden Kapitein Rijkers en zijn 
mannen een behoorlijke dagproduktie. "Je bent voorzichtig in het 
begin, maar je wordt steeds brutaler naarmate je op het karwei in
gespeeld raakt", vertelde hij. 
In de negen werkweken die de Geopotes VI en de Geopotes VIII 
bij Milford Haven bezig zijn geweest, is een grote hoeveelheid rots 
(en zand) verzet. De beide sleepzuigers en hun bemanningen heb
ben zich hierbij duchtig geweerd en bewezen in velerlei opzicht te
gen een stootje te kunnen! 
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Het gebeurde tijdens de beproeving van de Giant 212. De aan
duiding 212 is geen nieuw typenummer, maar de "naam" van de 
door een Panamese aannemer gekochte Giant standaardzui
ger. Op een gegeven ogenblik zat er geen fut meer in. 
Bibberend vertelden wijzers van pers- en drukmeters dat er wat 
aan de hand was. Er moest iets in de pomp zitten, luidde de alge
mene veronderstelling. Dus: ópen die pomp. Er zat inderdaad 
"iets" in: een verfrommeld olievat en een - bijna compleet -
ankertje ..... . 
Eerder had de pomp rustig een flink stuk bot van paard of koe 
"verwerkt" (het bot bleef wél in het spuitstuk steken en werd daar
om opgemerkt), maar nu gaf-ie er de brui aan. Olievat en ankertje 
waren te veel voor de waaier. De snijbrander moest er aan te pas 
komen om de pomp van de vreemde inhoud te bevrijden. 
Opgelucht grommend liet de Giant zich verder naar wens beproe
ven. Aan het eind van de middag begon er een leiding van de hy
drauliek te lekken. Een mooi moment om de beproevingen als ge
slaagd te eindigen, vond iedereen. En zo was het ook. 
Wanneer u dit leest, heeft de Giant 212 inmiddels de boot genomen 
naar Abidjan in West Afrika. 

REUS VERSLIKTE ZICH IN OLIEVAT E ANK RTJE 
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FOTO 1 De "212"' in actie op dé beproevingsplaats voor Giants: De Lek bij Lekkerkerk. FOTO 3 Speciaal voor het Zeskant poseerde garantiemachinist Mees Boer met de 
trofeeën: restanten olievat en ankertje. 

FOTO 2 "Waarover spraken zij, die mannen op dat dek" ... 

UIT DE 

Nogmaals de "Mari Tere" 
In Het Zeskant van oktober verleden jaar 
vertelden wij van de Beaver Master Mari 

Tere, die bij Valencia werkt aan een groot 
plan: de aanleg van een tweede rivierloop 
voor de Rio Turia waardoor de stad Valencia 
straks minder van overstromingen te lijden 
zal hebben. 

Toen hadden wij nog géén foto. 

Nu wel. Hier ziet u de Mari Tere bezig op de 
plaats, waar de nieuwe rivierloop in zee zal 
uitmonden. 
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BEA VER - WERELD 

Cub tussen katoenplantages 
Een paar jaar geleden verkochten wij een 
Beaver Cub aan een Franse relatie. Onlangs 
hoorden wij, dat deze Beaver ver van hier 
werkt: in de vallei van de Beneden-Mangoky 
rivier in het zuid-westen van het eiland Ma
dagascar. Z'n werkterrein is een "put'' van 
350 meter lengte en 16 meter breedte, waar
in de hoogte van de waterspiegel varieert 
van 3½ tot 6 meter. Men is bezig dit gebied, 
de "Vallée du Bas Mangoky", geschikt te 
maken voor de aanleg van een aantal ka
toenplantages. 
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WELL-JACKETS 

VOOR CABIND 

In de organisatie van I.H.C. Holland is 
tengroepen gemaakt, die ten doel hee 
kennis en ervaring te verkrijgen. 

Smit Kinderdijk en De Klop Sliedrec 
groep Bagger. 

De produktengroep Erts/Bulktransport 
dam. Gusto Schiedam concentreert zie 
oliemaatschappijen, op kranen en op 

Natuurlijk blijft Smit & Bolnes dieselmo 

Deze indeling in produktengroepen si 
dat er in de toekomst ook baggervaa 
re gebouwd kunnen worden. 

Bij Gusto Schiedam, waar overigens 
der Nederlanden zijn voltooiing nade e- -
terprise IV op tekenkamer op het "bo 
"olie" wat de klok slaat. 

In de afgelopen maanden heeft Gusto 
gebouwd. 
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WELL-JACKETS 

VOOR CABINDA 

In de organisatie van I.H.C. Holland is thans een indeling in produk
tengroepen gemaakt, die ten doel heeft een betere bundeling van 
kennis en ervaring te verkrijgen. 

Half januari zijn de eerste zes, geheel gemonteerd, op een zeewaar
dige bak geladen en naar Afrika gesleept. 

De zestien overige zijn in onderdelen afgeleverd. 
Smit Kinderdijk en De Klop Sliedrecht verzorgen de produkten
groep Bagger. 

De produktengroep Erts/Bulktransport verzorgt Verschure Amster
dam. Gusto Schiedam concentreert zich op constructies voor de 
oliemaatschappijen, op kranen en op schepen. 

Natuurlijk blijft Smit & Bolnes dieselmotoren bouwen. 

Deze indeling in produktengroepen sluit echter helemaal niet uit 
dat er in de toekomst ook baggervaartuigen bij Gusto of Verschu
re gebouwd kunnen worden. 

Bij Gusto Schiedam, waar overigens de reuzesleepzuiger Prins 

der Nederlanden zijn voltooiing nadert en de veerboot Free En

terprise IV op tekenkamer op het "bord" staat, is verder alles 
"olie" wat de klok slaat. 

In de afgelopen maanden heeft Gusto met grote spoed 22 jackets 
gebouwd. 

Tweeling-booster 

Samen met een aantal zware pijpen en een draaitafel voor een olie 
overslagboei zijn ze in de grote bulkcarrier Ocean Master geladen 
en de eerste week van maart naar Cabinda verscheept. 

Cabinda, rijke olievelden onder water 

Cabinda behoort bij het Portugese Angola, waarvan het gescheiden 
is door de democratische republiek Kongo, waarvan de hoofdstad 
Kinshasa is. 

Midden 1966 zijn daar, 15 kilometer uit de, kust, de eerste drie olie
putten aangeboord. 

In het begin van 1967 zijn reeds vier, door Gusto gebouwde, jackets 
naar dat rijke olieveld verscheept. 

Voor het afvoeren van de gewonnen aardolie is een olieoverslag
boei in aanbouw, die binnenkort zal worden afgeleverd. 

Een tijdje geleden werd bij De Klop een tweeling-booster van het 
type Beaver Cub geïnstalleerd in een door de klant geleverd ponton. 
De installatie wordt gebruikt bij de bouw van de tweede Schelde
tunnel bij Antwerpen, waar men nogal te kampen heeft met "hard
nekkig" slib. Dit slib móet worden verwijderd alvorens onder een 
neergelaten tun.nelelement een stevige zandfundatie kan worden 
gespoten. De tweeling-booster levert water aan de - eveneens 
door ons gewijzigde - slibzuig/zandspuit inrichting. In een volgend 
Zeskant vertellen wij u meer over dit bijzondere "baggerprobleem". 

"Tanzania" naar Tanzania 
Aan de Afrikaanse oostkust ligt de Republiek Tanzania, met als 
hoofdstad de belangrijke havenplaats Dar es Salaam. Een project 
tot verbetering en uitbreiding van de havenfaciliteiten zal o.m. wor
den uitgevoerd met behulp van een Beaver Master. 

i Deze Beaver, die de naam Tanzania kreeg, werd eind februari in
de haven van De Klop beproefd en enkele dagen later op een bak 
naar Rotterdam versleept. In de Schiehaven hees een stevige laad
boom van het Duitse m.s. Transvaal de vijf pontons van de Beaver 
(zonder cutterladder en spuds) in één greep aan dek. Een hijsje 
van 37 ton! 



50 JAAR BIJ SMIT KINDERDIJK 

De heer J. den Ouden trad op 28 januari 1918 in dienst. Hij is één 
van onze lassers van het eerste uur, over het vak elektrisch en 
autogeen lassen weet hij heel veel te vertellen. De koninklijke on
derscheiding in brons hem al eerder verleend, zag hij verwisseld 
voor het zilveren ereteken verbonden aan de Orde van Oranje 
Nassau. Wij wensen hem toe, dat hij nog vele jaren dit ereteken 
zal mogen dragen. 

IJ S IT KINDERDIJK 

Op 28 januari j.l. was onze ijzerwerker, de heer A. Ros 40 jaar 
in dienst. Op woensdag 31 januari hebben wij dit feit, in bijzijn van 
zijn kinderen en kleinkinderen, herdacht. 
Nog veel gezondheid Aai om je werk met plezier te blijven ver
richten. 

Onze ijzerwerker, de heer Jac. van Steenis, kwam 31 januari 1928 
bij ons. Een koninklijke onderscheiding in brons verbonden aan de 
Orde van Oranje Nassau siert nu zijn borst. 
Gefeliciteerd Koos en nog vele jaren in goede gezondheid en met 
dezelfde opgewektheid. 
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Voor de heren H. Meydam (Machinebouw) en R. Steenbergen (Tim
merwinkel) werd het jubileumfeest op woensdag 28 februari ge
vierd. De heer Meydam was die dag 25 jaar aan ons bedrijf ver
bonden, de heer Steenbergen maar liefst 40 jaar. 
Deze laatste ontving, naast de gebruikelijke jubileumgeschenken, 
bovendien nog de ere-medaille in zilver, verbonden aan de Orde 
van Oranje Nassau, welke de heer F. E. M. Smulders hem namens 
Hare Majesteit de Koningin uitreikte. 
Een extra felicitatie voor deze "geridderde" jubilaris i� wel op 
zijn plaats. 

5 B s 
Donderdag 1 februari j.l. werd het 25-jarig jubileum gevierd van de 
heren W. Lamping - Schilderswerkplaats, Q. Meyer - Timmerwinkel, 
M. H. Moerer - Scheepsbouw en W. de Vormer - Slikkerveer.

Zij werden ontvangen door de directie, die haar dank uitsprak 
voor de vele jaren van trouw en toewijding aan het bedrijf. Een 
aantal jubileumgeschenken vergezelde deze lovende woorden. 
Vergezeld van hun dames ziet u van links naar rechts de heren 
Lamping, Moerer, Meyer en De Vormer. 

25 JAAR BIJ SMI. 

Op vrijdag 2 februari j.l. herdacht onze .:2 
Boom het feit dat hij 25 jaar bi] ons werkza-

Wij hopen dat hij nog geruime tijd zijn e 
met de opgewektheid en de kalmte, zoals : 
zijn. 

Ons ondernemingsraadslid, de heer P. H ·s 
ber 1967 25 jaar bij ons. 
Op 1 April 1940 trad hij in dienst en onde 
van 3-11-'50 tot 27-7-'53. Reken het nu 

LENTE IN ZIC 

1. 

Na Carnaval, de lentetijd 
Mien, berg de feestneus weg, 
Leg hem maar in de bovenla 
Dan weet ik waar hij leg. 
Want carnavallen zonder neus 
Da's feesten zonder jool, 
Dat is precies als Frankrijk 
Zonder Charles de Gaulle. 

2. 

Je merkt het ook aan de natuur 
De Lente is in 't zicht, 
De bomen en de planten 
Krijgen een groen gezicht. 
De aarde beeft, (naast bomgeweld) 
Van vreugde en nieuw leven, 
Om alle mensen, blank en zwart 
Hun dagelijks brood te geven. 
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25 JAAR BIJ SMIT KINDERDIJK 

Op vrijdag 2 februari j.l. herdacht onze kraandrijver de heer C. 
Boom het feit dat hij 25 jaar bij ons werkzaam is geweest. 

Op 10 februari j.l. was onze koperslager, de heer Joh. Zwart 25 jaar 
in dienst. We hebben dit op 12 februari op het dakterras van het 
kantoorgebouw met elkaar mogen vieren. Wij hopen dat hij nog geruime tijd zijn werk zal blijven verrichten 

met de opgewektheid en de kalmte, zoals we dat van hem gewend 
zijn. 

We hopen dat hij nog vele jaren bij ons zijn werk in goede ge
zondheid zal kunnen verrichten. 

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

Op donderdag 15 februari 1968 vierde de heer W. J. Halsema zijn 
25-jarig jubileum bij Verschure.
Na de ontvangst door de directie werd de heer Halsema, die ver
gezeld was van zijn echtgenote, in intieme kring gehuldigd.
De heer Halsema, die als tegenhouder bij Verschure in dienst kwam
en dit "uitgestorven" beroep tot volle tevredenheid van zijn supe
rieuren heeft uitgeoefend, sukkelt reeds langere tijd met zijn ge
zondheid.

Ons ondernemingsraadslid, de heer P. Huisman was op 25 decem
ber 1967 25 jaar bij ons. 

Naast de felicitaties met dit jubileum waren er veel goede wensen
voor een spoedig herstel, opdat de heer Halsema, die thans com
pressordrijver in de afdeling voorbewerking op de scheepswerf is,
zijn werkzaamheden weer zal kunnen hervatten.

Op 1 April 1940 trad hij in dienst en onderbrak zijn dienstverband 
van 3-11-'50 tot 27-7-'53. Reken het nu maar na! 

LENTE IN ZICHT 

1. 
Na Carnaval, de lentetijd 
Mien, berg de feestneus weg, 
Leg hem maar in de bovenla 
Dan weet ik waar hij leg. 
Want carnavallen zonder neus 
Da's feesten zonder jool, 
Dat is precies als Frankrijk 
Zonder Gharles de Gaulle. 

2. 
Je merkt het ook aan de natuur 
De Lente is in 't zicht, 
De bomen en de planten 
Krijgen een groen gezicht. 
De aarde beeft, (naast bomgeweld) 
Van vreugde en nieuw leven, 
Om alle mensen, blank en zwart 
Hun dagelijks brood te geven. 

·-

3. 

Miauw! de lente is in 't zicht 
Je merkt het aan de dieren, 
Ze tooien zich weer prachtig op 
Om bruiloft te gaan vieren. 
Ook onze poes en Jan de kater 
Hebben in de maneschijn, 
Soms wat vroeg en dan wat later 
In de dakgoot reuze gein. 

4. 

Ahooi! 't is lente roept de jeugd 
De liefde gaat ontluiken, 
Men treft ze minnekozend aan 
In bos, plantsoen of struiken. 
Ze fluisteren van liefd' en trouw 
Tesamen hand in hand, 
Zie je dat pril geluk dan aan 
Is 't lente in het land. 

5. 

Ook vader pakt z'n lieve vrouw 
Zegt: Mien het wordt weer lente, 
Ik ga weer naar de akker toe 
Al kost het een paar cente. 

Hij grijpt z'n schop, de hark, de hak 
Graaft voren in de grond, 
Naast hem staat, dampend in de zon 
De bus met koeie-..... . 

6. 

Maar Mien viert ook haar lentefeest 
Van buiten en van binnen, 
Want lente is de mooiste tijd 
Om schoonmaak te beginnen. 
Een nieuwe stoel, een tafelkleed 
En nieuwe glasgordijnen, 
't Wordt allemaal zo oud en vies 
Nu d'lentezon gaat schijnen. 

7. 

Nou, nou, zei vader, dat is raak, 
Dat zit'm in de lente, 
Want lente en de schoonmaaktijd 
Die kosten altijd cente. 
Maar Mien had vlug haar antwoord klaar 
Het is maar eenmaal lente, 
Je werkt toch bij de I.H.C. 
Jij krijgt toch "winst procente" ! 

Gédégé. 



FEESTA VOND P.V.SMIT & BOLNES 

Vrijdag, 16 februari organiseerde de personeelsvereniging "SMIT 
& BOLNES" de jaarlijkse feestavond voor zijn leden. 

In de, een avond tevoren feestelijk versierde zaal zorgde het gezel
schap van Cor Martelli met de revue "Hoe maller hoe mooier" 
voor zeer vrolijke toestanden. 
Een attraktie apart waren de Kilima Hawayians: voor de pauze met 
hun repertoire van cowboyliedjes en na de pauze met een Zuidzee
show. Grote hilariteit ontstond toen drie hoeladanseressen drie 
jongemannen uit het publiek visten om met hen een heupwiegende 
hoela te dansen. 

Er was natuurlijk bal na. 
Op de muziek van het prima spelend Belgisch orkest van Frans 
Bonne en in het zachte licht van vele kaarsen werd tot in de kleine 
uurtjes gedanst. 
Opvallend was, dat ook hier velen naarstig naar "de feestneus" 
zochten. Hij is, voorzover bekend, die avond niet gevonden. 
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GEEN CUTTER MAAR EE KOTTER 

Hierbij een van de bijzonder fraaie, door Polyboat-Verschure ver
vaardigde, produkten. Het is een uit gewapend polyester vervaar
digde kotter. De inbouw en afwerking is een zaak, die meestal door 
de opdrachtgever - de Eista Werf in Nederhemert - verricht 
wordt. 
Een kotter is een scherp, snel zeilend vaartuig voor visserij en 
loodsdienst, dat voorzien is van een fokkemast en een klein mastje 
achterop. Voor de voortstuwing is een dieselmotor ingebouwd. 
Meestal wordt zo'n vaartuig van staal gebouwd, doch ook hier gaat 
kunststof, dat veel voordelen biedt, terrein winnen. 
Verleden jaar deden wij in het aprilnummer van het Zeskant -
Verschure gedeelte - het voorstel aan gegadigden onder het 
personeel, om hun loon of salaris bij banken en giro-instellingen op 
rente te zetten en dan aan het eind van het jaar te zien, of er niet 
zo'n "Banjer", - dat was de naam van onze eerste kotter - af kon. 
Tot onze verbazing hebben wij geen reacties uit eigen kring ontvan
gen. Niemanp schijnt zijn salaris er voor over te hebben! 
Het schip heeft de volgende afmetingen: 

Lengte 
Breedte o.a. 
Diepgang 
Ballast 
Waterverplaatsing 

11,13 m 
3,48 m 
1,40 m 
4,00 ton 

12,20 ton 

Er zijn polyester tanks aan boord voor: 7Ó0 I brandstof en drink
water. 
De tuigage is: Gaffelkitstuig 28,5 m2. 
De eerste polyester kotter, die naar Engeland gegaari is - wij 
nemen aan dat U dat land kent van de Forsyte Sage __: was uitge
rust met een 4 cylinder diesel motor van 57 pk continue bij 
2500 omw/min. 
Kenners verklaren, dat het een "Lief scheepje" is. 
Voor prijsopgave wende men zich tot de redaktie. 
Overigens: Polyboat-Verschure is ook ".ertegenwoordigd op de 
13de Internationale watersport- en kampeertentoonstelling de 
HISWA, die van 15 t/m 24 maart 1968 in het RAI-gebouw te Amster
dam gehouden wordt. 
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PERSONALIA 
I.H.C. HOLLAND 
In dienst getreden: 

1-2-"68 Mej. J. J. M. Snijders - secretaresse 
1-2-"68 Mej. E. H. Strooband - telefoniste/receptioniste 

GUSTO 
In dienst getreden: 

30-1-"68 F. R. Smit - Tekenaar/constructeur Tk. SB 
1-2-"68 L. D. Deurloo - Tekenaar/constructeur Tk. SB 
5-2-"68 J. Dol - Praktikant MB 
5-2-'68 P. San Filippo - Koperslager/pijpfitter Kopersl. 

12-2-'68 M. Alvarez Sanchez - Koperslager/pijpfitter Ko-
pers!. 

12-2-"68 P. C. van Pelt - 1.1. Metaalbewerker SB 
12-2-'68 A. M. v.d. Bos - Lasser Montage P.C. 
12-2-'68 C. Kosterman - Hulp-bankwerker a/b MB 
12-2-'68 J. Koppelman - Praktikant MB 
19-2-'68 J. van Hattum - Lasser Montage P.C. 
19-2-'68 H. Dominguez Gende - Kraandrijver SB 
26-2-'68 T. G. J. M. van Kan - Tekenaar/constructeur Re-

search 
1-3-'68 J. A. Stam - Bankwerker a/b MB 
4-3-'68 A. Abril. Perez - Koperslager/pijpfitter Kopersl. 

Gepensioneerd: 

29-2-'68 P. M. Meyer - Medewerker Loonafdeling 
1-3-'68 G. Kammers - Gereedschapsharder/slijper MB 

Terug uit militaire dienst: 

12-2-'68 J. J. M. Klüver - Tekenaar Tk. Kr. B. 

Gehuwd: 

7-2-"68 A. van Lindhout - Chauffeur intern transport met 
A. Klaasen 

Geboren: 

22-1-'68 Wilma, dochter van W. Verboom en P. Verboom
de Geus 

29-1-'68 José Luis, zoon van L. F. Hernandez Diezma en 
P. Martin Collado 

7-2-'68 Neeltje, dochter van R. Kuiper en H. A. Kuiper
van der Sluis 

10-2-'68 Ingrid Jacoba Maria, dochter van J. J. van Kampen 
en M. P. van Kampen-Schaap 

DE KLOP 
In dienst getreden: 

1-2-'68 G. J. Kloot - Kantoorbediende 
1-2-'68 P. Verhoef - Tekenaar 

1-2-'68 R. v.d. Bos - Telefoniste 
12-2-'68 S. de Jager - 1.1. IJzerwerker 
12-2-'68 D. Pilkes - Volontair, MB 
12-2-'68 A. P. Volker - Volontair, MB 
19-2-'68 J. M. v. Zeeuwen - Elektr. Lasser 
20-2 '68 J. L. de Vries - Hulpijzerwerker 
25-2-'63 P. J. H. Helmich - 1.1. IJzerwerker 
26-2-'63 C. v. Heteren - 1.1. Bankwerker 
26-2-'68 K. M. A. Buijel - Bankwerker 
26-2-'68 J. A. van Strien - Elektr. lasser 

Terug uit militaire dienst: 
27-2-'68 A. Lanser - Bankwerker 

Geboren: 
26-1-'68 Hélène Gusta, dochter van Drs. D. Ruys en A. 

C. H. Mertens zur Borg 

VERSCHURE 
In dienst getreden: 
24-1-'68 G. lndavuru - Lasser, SW 
31-1-'68 W. F. Houben - Lasser, SW 

5-2-'68 P. M. Hili - Scheepsmetaalbewerker, Oranje 
Werf 

5-2-'68 G. de Ronde - Tekenaar/constructeur, D.M.N. 
19-2-'68 H. J. Swinarski - Scheepsmetaalbewerker, Oranje 

Werf 

Terug uit militaire dienst: 
2-1-'68 P. J. Luynenburg . Tekena&r D.M.N. 

12-2-'68 J. Plug - Bankwerkc,r, D.M.N. 
13-2-'68 G. H. Baas - Bankwerker, Oranje Werf 

25-jarig jubileum: 
1-4-'68 C. Westenborg - Lasser, S.W. 

20-4-'68 C. van der Linden - Koker/hakker, SW 

40-jarig jubileum: 
10-4-'68 J. L. H. Engel - Werkvoorbereider, Polyboat 
20-4-'68 G. Spruyt - Ketelmaker-brander, SW 

Geboren: 
16-1-'68 Esther A. M., dochter van W. A. Q. Edelaar en 

C. A. M. Nederstigt. (D.M.N.) 
27-1-'68 Margaret C. Th., dochter van H. W. M. Olde Da

mink en G. A. Krupers. (D.M.N.) 
27-1-'68 Sandra, dochter van G. J. v.d. Tang en A. T. E. 

v.d. Loo. (D.M.N.) 

Overleden: 
29-1-'68 J M. Avontuur - gepensioneerd 
19-2-'68 R. Schrijver - gepensioneerd 

SMIT KINDERDIJK 
In dienst getreden: 
5-2-'68 W. Verschoor, Modelmaker 
8-2-'68 P. J. Leeuwenburg, Kunstofbewerker 

IN MEMORIAM 

12-2-'68 H. Merton, El. Lasser 
12-2-'68 C. de Keizer, Volontair M.B. 
14-2-'68 Ani. Vonk, Bankwerkerij 
26-2 '68 P. Mudde, Bankwerkerij 
1-1-'68 P. F. de Jong, Administratie 

29-1-'68 M. A. Ströhmeyer, Baas Modelmakerij 
1-2-'68 J. C. P. de Vries, Tekenaar Projecten 
1-2-'68 R. H. Loevendie, Tekenaar Projecten 
1-2-'68 H. A. Alderliesten, Typiste Verkoopafd. 

19-2-'68 C. H. Franken, Tekenaar 
19-2-'68 Ch. L. H. Schmidt, Correspondentie 
19-2-'68 W. F. M. Jansen, Volontair P.Z. 
26-2-'68 H. Stuik, Ponstypiste 

Gepensioneerd: 

5-1-'68 Mej. A. van Namen, Werkster 
19-1-'68 K. de Bruyn, Draaier 
31-1-'68 K. van Tol, Lassersbaas 
22-2-'68 J. Goud, Elec. lasser 
28-2-'68 G. Rijkee, Corveeër 

Naar militaire dienst: 

7-3-'68 C. Langerak, IJzerwerker 

Terug uit militaire dienst: 

17-1-'68 D. Verschoor, IJzerwerker 
5-2-'68 W. Verschoor, Modelmaker 

14-2-'68 Ant. Vonk, Bankwerker 
26-2-'68 P. Mudde, Bankwerker 

Geboren: 

23-1-'68 Cornelia A, dochter van H. Boele en W. Borger 
24-1-'68 Jan, zoon van J. Polak en T. E. van de Wal 
26-1-'68 Jan C, zoon van F. J. C. van der Linden en 

H. v. 't Ende 
2-2-'68 Leonardus E, zoon van L. Crisei en A. de 

Kluyver 
10-2-'68 Catherina N, dochter van H. van Zoest en C. 

N. Timmer 
12-2-'68 David A, zoon van J. M. van Veen en H. Schutte 
13-2-'68 Anthonie P, zoon van A. de Jong en L. de Haan 
21-2-'68 Joke, dochter van K. Sterns en A. Schaft 
21-2-'68 Jan, zoon van J. Ritmeester en C. Kwakernaat 
23-2-'68 Johan, zoon van J. Holleman en G. de Jong 
24-2-'68 Ronald P. A, zoon van G. van den Oever en 

E. Aantjes 

Overleden: 

30-1-'68 D. van Veen, 93 jaar 8 mnd, gep. IJzerwerker 
9-2-'68 B. Stout, 69 jaar, gep. IJzerwerker 

15-2-'68 E. Zwart, 63 jaar, Aut. brandw. 
15-2-'68 P. R. de Hoop, 56 jaar, Voorman Koperslager 
13-2-'68 W. Kroon, 82 jaar, gep. IJzerwerker 
13-2-'68 A. Poldervaart, 81 jaar, gep. kraanmachinist 
20-2-'68 K. Smits, 76 jaar, gep. Aanhouder 

Geheel onverwachts werden wij opgeschrikt door het ontstellende 
bericht, dat in de leeftijd van 59 jaar op de avond van de 30e januari 
plotseling was overleden de heer J. van Baaien, werkvoorbereider 
Bedrijfsbureau Machinebouw Gusto. 

Op 15 februari j.l. overleed onze autogeen brander, de heer E. Zwart, 
in de leeftijd van ruim 63 jaar. 
De begrafenis vond plaats te Alblasserdam op Maandag 19 februari. 
Wij wensen mevrouw Zwart en haar kinderen van harte sterkte in 
haar verdriet toe, om het verlies van haar man te kunnen dragen. 
Grote bewondering hebben we voor de wijze, waarop zij haar mafi1 
steeds weer trachtte op te beuren en te verzorgen, ondanks het· 
feit, dat zij zichzelf maar heel moeilijk kon bewegen door een jaren
lange pijnlijke rheuma-ziekte. 

Wij verliezen in hem een toegewijd medewerker, die zich in het be
drijf zeer vele vrienden had gemaakt. 
Wij zullen hem bijzonder missen. 
Mevrouw van Baaien en haar kinderen wensen wij van harte de 
kracht toe, dit zo zware verlies te dragen. 

P. J. Binnema 

Op 14 februari j.l. is in de leeftijd van 55 jaar overleden de heer 
P. van den Brand, kraandrijver afdeling Machinebouw Gusto.
De heer van den Brand heeft meer dan 20 jaar bij ons gewerkt,
waarvan de laatste jaren in verband met zijn gezondheidstoestand
in de afdeling Onderhoud.
Wij kenden hem als een bijzonder prettig collega, aan Wie wij altijd
goede herinneringen zullen bewaren.
Wij wensen zijn vrouw en kinderen alle sterkte toe, deze zo zware
slag te dragen.

P. J. Binnema 

Op 15 februari j.l. overleed onze voorman koperslager, de heer 
P. R. de Hoop, in de leeftijd van 56 jaar. 
De begrafenis vond plaats te Nieuw-Lekkerland op Maandag 
19 februari. 
De heer De Hoop behoorde tot onze bijzonder actieve medewerkers, 
die ook als voorzitter van onze wandelsportvereniging zich zeer 
verdi�nstelijk heeft gemaakt. 
Een uiterst pijnlijke ziekte heeft zijn lichaam gesloopt. Enige malen 
moest operatief ingegrepen worden. De laatste maanden werd hij 
verpleegd in het verpleeghuis "De Crabbehof' in Dordrecht, waar 
wij hem nu en dan bezochten en getuigen waren van het geduld 
waarmee hij zijn ondraaglijk lijden verdroeg. 



Om te beginnen deze maand het woord aan de heer Joh. v.d. Rhee, 

van wie in het Smit Nieuws het volgende gedichtje werd gepu

bliceerd: 

Bij ongeval groot of klein, 

Moet U steeds bij Tijssen zijn. 

Al is het maar een kleine wond, 

Wacht nooit te lang, maar ga terstond. 

Zeg nooit, het is de moeite niet, 

't Is altijd goed als Tijssen 't ziet. 

Vul in plaats van de naam Tijssen de naam van een andere verband

meester in en het gedichtje geldt voor álle bedrijven! 

Wij blijven nog even in de "medische sfeer": voor werkbrillen 

- aldus Smit Nieuws - moet men zich vervoegen op de afdeling

Personeelszaken bij de heer J. Bakker (uitsluitend tijdens spreek

uur). Goed, dokter!

Voetballen doe je met elf man in een z.g. elftal. Een waarheid als 

een koe! Máár ...... het kan ook anders. In Gusto Berichten lazen 

wij: "Tegen de verwachting in gingen zaterdag j.l. alle wedstrijden 

normaal door. Het eerste elftal won met 1-0, het tweede elftal wist 

- met negen man spelend - eveneens te zegevieren: 8-1. Het

derde elftal verscheen slechts met 5 man, wat 2 extra verliespunten

opleverde. Het vierde elftal leed een 12-4 nederlaag, terwijl het

vijfde elftal met 2-1 verloor (spelend met acht man)". Even rekenen,

al met al genoeg voetballers voor vier compléte elftallen ...... 

Verschure's Informatiebrief maakt melding van vier tekenaars, die 

tijdelijk de Mokumse tekenborden hebben verwisseld voor die in 

Kinderdijk om "daar bij die molens" te assisteren. "Wij streven er 

naar dat zij zo spoedig mogelijk weer op hun basis kunnen terug

keren". Het is begrijpelijk, dat men liefst dicht bij huis werkt, maar 

moeten wij als 1.H.C.'ers niet wennen aan de idee op een collega

bedrijf te worden ingeschakeld als dat nodig is? 

In het Smit Nieuws stond een advertentie, waarin o.a. voor de af

deling Kunststoffen van Lagersmit, waar "Baggeronderdelen wor

den bekleed met slijtvaste materialen", nog enkele medewerkers 

werden gevraagd. Z.g. Kunststoffeerders ..... . 

In de fietsenstalling - van Gusto - mag niet worden gereden met 

fiets en brommer. Natuurlijk (!) gebeurt dit toch. "Vandaar dat de 

afdeling veiligheid een aantal drempels heeft laten aanbrengen, die 

tot afstappen dwingen.'' Geen gek idee, maar nieuw is het niet. 

. In een Zuid Amerikaanse stad heeft men eens wegen, die naar een 

kruispunt leidden, voorzien van wasbordribbels, om de automobilis

ten te dwingen stapvoets te rijden. Wie niet horen wil, moet hob

belen. 
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De administratie bij Verschure heeft het erg druk met de omscha

keling op het computersysteem voor o.a. de uitbetaling van lonen 

en salarissen. "Zodra de storm geluwd is, komen daarover mede

delingen". Dán pas? Een gewaarschuwd mens telt immers voor 

twee! 

Over storm gesproken: de "vaste correspondent" van Gusto Be

richten in Bakoe, de heer Vriezen, schrijft: "Het weer is soms bij

zonder slecht. Er zijn dagen bij met windkracht 10 en windstoten 

van meer dan 130 km per uur. De stemming in de ploeg is echter 

uitstekend. Er wordt veel gezongen. De tophit is "Ach was ik maar 

bij moeder thuis gebleven". Tja, Oost best, Thuis beter! 

Een van de jeugdige werknemers, lezen wij in Gusto Berichten, 

vond buiten de poort een loonzakje. "Hij bedacht zich geen moment, 

holde terug en deponeerde al hijgend de waardevolle vondst bij de 

portier. Bravo, vinden wij. Het had ook heel anders gekund ...... ". 

Ja, nou u het zegt, wát een idee! 

Bij het Instituut voor Scheepvaart en Luchtvaart is door iemand van 

Smit Kinderdijk een boek geleend, getiteld "Aussenhautabwicklun

gen". De bibliothecaris van Smit Kinderdijk roept de "dader" op 

zich te melden. Voor de "Ausleihenabwicklung" ...... 

Weet U wat een pechdag is! Wij niet, tót wij Gusto Berichten lazen. 

Iemand verloor eerst zijn zakmes. Toen viel zijn veiligheidshelm in 

het water. Toen kwamen er lasspatten op zijn blote bast. Toen 

ontdekte hij om vijf uur een bon op de auto wegens fout parkeren. 

Thuis alles aan moeder de vrouw verteld, liet deze het vlees totaal 

verbranden. Toen ...... nee, verder gaat het niet, aldus de redactie 

van Gusto Berichten, die als pleister op de wonde direct weer een 

wijs woord liet volgen: Afwisseling geeft het leven geur en smaak. 

Het zal je gezegd worden na zó'n pechdag! 

Zoekt U een verstelbare wielnaaftrekker, een set dopmoerendraai

ers, een vismagneetje of een verstelbaar spiegeltje, handig om 

ergens achter te kijken? Dan spoorslags naar de garage van de 

(bloeiende) Gusto Auto Club. Daar kunt u deze nieuwe gereed

schappen vinden. 

Smit Kinderdijk worstelde nog steeds met parkeerproblemen, al

thans voor het hoofdkantoor. Wij hebben er op deze bladzijde al 

eens iets van verteld. Voor het kantoor mogen alleen bezoekers, 

gasten en kortparkeerders staan. "Met ingang van maandag 29 ja

nuari zullen de auto's van hen, die zich niet aan deze regels houden, 

zonder voorafgaande waarschuwing worden verwijderd. De kosten 

hiervan zullen aan de eigenaar berekend worden". Da's krachtige 

taal en de resultaten zijn merkbaar. Het is nu opvallend leeg vooï 

het kantoor. iedereen is nu braaf; óók 
Argus. 




