


Tijdens de proefvaartdagen van onze nieu

we sleepzuigers "overnachten" de schepen 

meestal aan de Parkkade in Rotterdam. 
BIJ DE VOORPAGINA Ook met de H.A.M. 308 was dat het geval. 

Onze fotograaf zag er een plaatje in en 

klom in de mast om de brug-in-avond

stemming in z'n lens te vangen. 

PRODUKTENGROEP 

BAGGER 

GEVESTIGD IN KINDERDIJK 
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In verband met de verdere ontwikkeling van de Produktengroep 
Bagger die, zoals U weet, haar basis heeft bij Smit Kinderdijk, 
zullen de afdelingen Verkoop en Techniek worden gehergroepeerd. 

De heren Den Hartog en Van Lunteren zullen de verkoopinspan
ning van de gehele Produktengroep behandelen. Een uitzondering 
hierop zullen de gestandaardiseerde demontabele cutterzuigers 
zijn; daarvoor blijft De Klop zorgen. 

Door de omvang van deze verkoopactiviteiten is het nodig, 
voor de techniek een afzonderlijk directielid aan te wijzen. Hiertoe 
is met ingang van 1 november Ir. T. P. de Jooden benoemd tot 
directeur van Smit Kinderdijk. Hij zal de leiding krijgen van de 
tekenkamers, de afdeling inkoop en de produktontwikkeling. Ir. De 
Jooden behoudt de leiding van Smit Engineering. 

Daarnaast is het bureau "Verkooporganisatie" opgericht. Op ver
zoek van de directie van Smit Kinderdijk heeft de heer C. H. van 
Looij de leiding van dit bureau op zich genomen. Daartoe heeft 
de heer Van Looij het kantoor 1.H.C. Rotterdam verlaten. Hij is 
nu dagelijks werkzaam in Kinderdijk. 

De belangrijkste taak van dit bureau zal de coördinatie van de 
verkoopinspanning van de Produktengroep Bagger zijn. 
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In het Zeskant van juni vertelden wij hoe de eerste van 143 hei

palen de grond werd ingeslagen op het terrein van de Oranje

werf in Amsterdam-Noord. Samen zullen ze de nieuwe machine

fabriek van Verschure dragen. 

Nu, een paar maand�n later, kan men zeggen: het schiet al op! 

Het stalen geraamte van de hal kreeg een bekleding van dak en 

wanden, zodat iedereen nu duidelijk de vorm van het 70 meter 

lange en in totaal 35 meter brede gebouw kan onderscheiden. 

Toen Uw verslaggever eind oktober een kijkje nam, groeiden er 

hier en daar nog grassprietjes op de vloer. Herinneringen aan 

vroeger, toen het nog een braakliggend stuk grond was. Beton

auto's reden echter af en aan en het storten van de vloer was in 

volle gang. Eind van het jaar is de hal gereed en kan de verhuizing 

van de machinefabriek van de Meeuwenlaan naar de Oranjewerf 

beginnen. Dit is een "operatie" die heel wat planning en organi

satie vereist, want het werk moet "gewoon" kunnen doorgaan. 

Wij vertellen U er natuurlijk meer over; als het zover is. 

Foto A: Zo zag het terrein er uit vóór het eerste begin was 
gemaakt. ..... 

Foto B: Zomer 1968: het geraamte van de nieuwe hal staat over
eind. 

Foto C: Het schiet al op! ..... . 

Foto D: Het storten van de vloer. 
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DE ANTI - GRIEP- PRIK 
Mist, gure wind, een zon die zich maar nauwelijks laat zien, alles 
wijst er op, dat de winter in aantocht is. En dus ligt ook de griep 
weer op de loer. De Klop-pers hadden als eerste I.H. C.-ers de 
mogelijkheid zich beter tegen deze lastige ziekte te wapenen. 
Eind oktober konden onze collega's bij Verschure, Gusto, Smit en 
!.H.C. Kantoor aantreden voor het prik-team, dat met behulp van 
het vaccinatiepistool in snel tempo de ontblote bovenarmen onder 
handen nam. 
Toen de balans werd opgemaakt kwamen er cijfers te voorschijn, 
waarover nou niet valt te juichen. Kijkt U zelf maar naar de per
centages van hen die zich wèl lieten prikken in dit jaar en voor
gaande jaren: 

1966 1967 1968 

Smit Kinderdijk 30% ruim 20% bijna 17% 
Gusto 60% ruim 42% ruim 32% 
Verschure 21,9% . 22,1% 25,2% 
De Klop 51 % 45% 46% 

Alleen bij Verschure en De Klop lieten méér mensen zich inenten 
dan verleden jaar. De resultaten bij Smit Kinderdijk en Gusto 
tonen een verdere teruggang. Nu weten wij heus wel de bezwaren, 
die tegen deze vaccinatie worden aangevoerd. Sommigen zeggen, 
ik zal me daar vrijdags laten inenten en dan m'n weekend verp ...... 
met een stijve arm! Anderen zeggen, je wordt er flink ziek van! 
Dit komt inderdaad voor, máár .. .... héél zelden, zo kan de dokter 
U vertellen. Dan zijn er ook die opmerken, het helpt maar tegen 
bepaalde "soorten" griep; je kunt toch wel ziek worden van een 
andere "soort" griep, dus laten wij ons niet prikken. 
Nu is dit laatste inderdaad een moeilijk punt, dat zullen de dok
toren beamen. Internationaal wordt elk jaar vastgesteld welke 
"soorten" griep (er zijn er honderden!) er met de meest grote 
waarschijnlijkheid verwacht kunnen worden. Daartegen wordt men 
ingeënt. Maar de voorspellingen worden door de grillige feiten 
wel eens overhoop gegooid. Zo bestaat er ineens een nieuwe 
stam van griep, de "Hongkong-stam". Hiertegen is vaccin nog 
in de maak! 
En toch ...... kunnen wij gerust zeggen: baat het niet altijd, schaden 
doet het eigenlijk nimmer. De cijfers van verleden winter wijzen 
uit, dat ingeënte collega's minder èn minder erg een "griepje" 
kregen. Wij zijn benieuwd naar de resultaten van komende winter. 
En wij niet alleen, ook de bedrijfsartsen en de personeelsafdelin
gen van onze bedrijven zien met belangstelling de komende 
maanden tegemoet. 

Kom maar op! Zi_e je wel, je voelt niks. 
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Dat zie je er nu nog niet van af! a- -= =3 
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PRIK 

Zi_e je wel, je voelt niks. 

HET EERSTE BEGIN .... 

Op één van de hellingen bij Smit Kinderdijk ontdekte onze foto

graaf een eenzame constructie. De eerste sectie van de CO 746, 

de sleepzuiger met een laadruiminhoud van 6100 m3, die wij voor 

een Nederlands/Engelse groep van baggermaatschappijen gaan 

bouwen. Het schip wordt ruim 118 meter lang en 19,50 meter 

breed en krijgt een diepgang van 10,50 meter. 

Dat zie je er nu nog niet van af! Maar het eerste begin is er! ..... . 

DE 'CHAZAR' IN DE KASPISCHE ZEE 
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Geruime tijd zijn technici van 

Gusto bezig geweest met de af

bouw van het booreiland Chazar.

Zij deden dit op een werf bij Baku 

aan de Kaspische Zee, een gewel

dig grote, olierijke zee in het Zuid

oosten van Rusland. Het eiland is 

begonnen met boren tot een diepte 

van 2000 m; nu wordt het ver

plaatst naar een volgende locatie. 

Wij ontvingen een aantal foto's, 

waarvan wij er hierbij één plaat

sen. 



Bevers als filmsterren 

Te zijner tijd komt er een nieuwe film over de Beaver-standaard
zuigers. De eerste opnamen hiervoor werden onlangs gemaakt bij 
De Klop, waar speciaal voor de film een Beaver Master in het 
water in elkaar gezet werd. Bij dit karwei werden de Kloppers 
duchtig op de vingers gekeken door het oog van de camera! ..... . 

Op z'n buik ..... 
In Noordwest België, tussen Wachtebeke en Zaffelare, is een 
groot deel van het landgoed bij het kasteel Puyenbrug herschapen 
in één grote modderpoel. Er wordt hier gewerkt aan een groot 
recreatie-oord, compleet met dierenpark, restaurant, speeltuin, 
etc. Al deze atracties worden gegroepeerd rond een klaverblad 
van vier grote vijvers. Het graven van die vijvers was de taak van 
de 1.H.C. Beaver King Herman Reef. De waterdiepte was zo gering, 
dat de Bever af en toe op z'n buik door de modder moest schuiven! 
Straks zal het hier goed toeven zijn en niemand behoeft dan te 
vrezen tot aan z'n knieën in de modder te zakken: prachtige gras
velden zullen de vijvers omzomen. 

Weg door het water 

Een deel van de toekomstige snelweg Amsterdam-Groningen loopt 
door één van Friesland's grootste meren. Even ten noorden van 
Lemmer wordt hard gewerkt aan de bouw van een 6 km lange 
weg door het Tjeukemeer. Men zou geneigd zijn te denken, dat het 
verstandiger en goedkoper is om een weg over land aan te 
leggen. In dit geval is het and_ers. In deze streek van Friesland 
is de grond erg slap. In het Tjeukemeer is de stevige ondergrond 
(zand) sneller te bereiken, want er behoeft slechts een 1 à 2 meter 
dikke bovenlaag te worden weggebaggerd. 
Een baggermolen haalt de slappe grond weg en een aantal 
zuigers spuit het "zanderige" dijklichaam op. Het zand voor het 
ophogen ligt naast de toekomstige weg in het meer voor het op
scheppen. Eén van de zuigers is de I.H.C. Beaver King Terneuzen, 

die in zijn korte loopbaan al een geweldige hoeveelheid zand 
heeft verzet. De zuiger neemt in één snede een zandlaag van 
ongeveer 12 meter bij 45 meter breed voor zijn rekening. 
In totaal moet ruim 1.500.000 m3 zand worden opgespoten. Het 
gehele project, waarin ook een brug met opritten moet worden ge
bouwd, zal over ongeveer twee jaar zijn voltooid. 

Superwerk van Super-King 

De Holland XXVI is een Super-King, dat wil zeggen een I.H.C. 
Beaver King met iets grotere hoofdafmetingen en een ander merk 
dieselmotoren in z'n body. Oorspronkelijk was de Holland XXVI 

een profielzuiger, maar toen de King aan het werk ging in de 
zandput bij Zoersel (ten noord-oosten van Antwerpen) bleek het 
zand zó zeer vermengd te zijn met zandsteen, dat er een ge
tande(!) cutter aan te pas moest komen. Het is zwaar werk en 
regelmatig moet de pomp open om al te grote stukken zandsteen 
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VAN BEVE.RS 

EN REUZEN 
Foto 1: Nieuwsgierig camera-oog .. ... Foto 2: Op z"n buik . ..... Foto 3: Gulzige bever ..... . 
Foto 4: Super-King doet super-werk.. Foto 5: Dubbele reus ...... Foto 6: Toch alles 
maar eens proberen .... Foto 7: Zwoegen in zand met schelpen.. . Foto 8: Bijna klaar 
voor transport. 
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te verwijderen. Dat de grond bi e 
horen, wanneer een spud er in 
vallen" is nodig, voordat de spud 
De Holland XXVI spuit hier een gedee :a 
voor Europaweg E-3. 

Dubbele Giant-booster 
De 1.H.C. Giant 2200 standaardzui e 
Deze reus heet 1.H.C. Giant 440()_ 1 
(tussenstation) ligt een dergelijke ·• 
haven in Europoort: de H.A.M. 212. 

Een eind verderop, in de Beneluxhave 
de cutterzuiger H.A.M. 210 aan 
stuk grond. De persleiding loop 
Beneluxhaven, dan er onderdoor 
over land naar de booster H.A.M. 212.
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EUZEN 
...... Foto 2: Op z'n buik ...... Foto 3: Gulzige bever ..... . 

--e ..... Foto 5: Dubbele reus ..... Foto 6: Toch alles 
7: Zwoegen in zand met schelpen ..... Foto 8: Bijna klaar 
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te verwijderen. Dat de grond bikkelhard is kan men ook zien, èn 
horen, wanneer een spud er in moet. Enige malen "halen en 
vallen" is nodig, voordat de spud houvast heeft. 
De Holland XXVI spuit hier een gedeelte op van het baanlichaam 
voor Europaweg E-3. 

Dubbele Giant-booster 
De 1.H.C. Gi-ant 2200 standaardzuiger heeft een grotere broer. 
Deze reus heet 1.H.C. Giant 4400. In de uitvoering als booster 
(tussenstation) ligt een dergelijke "dubbele Giant" in de Dintel
haven in Europoort: de H.A.M. 212. 

Een eind verderop, in de Beneluxhaven bij het Calandkanaal, werkt 
de cutterzuiger H.A.M. 210 aan het wegbaggeren van een flink 
stuk grond. De persleiding loopt van de cutterzuiger langs de 
Beneluxhaven, dan er onderdoor naar de andere kant en weer 
over land naar de booster H.A.M. 212. Na door de twee in serie 
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geschakelde pompen te zijn "opgejaagd" gaat het zand door een 
leiding onder water naar de andere zijde van de Dintelhaven en 
dan over land verder naar de Maasvlakte. Totale afstand van de 
zuiger naar stort: ongeveer 7½ km. En in die voortdurende zand
stroom de H.A.M. 212, de eerste "I.H.C. Giant 4400", als booster. 

Zand, schelpen en ...... palingen 
In het noordelijk deel van Antwerpen, waar in het nieuwe haven
complex alles gonst van industriële bedrijvigheid en bouwnijver
heid, ligt een herinnering aan het stoom-tijdperk. Een kunstmatig 
meertje waaruit eertijds de locomotieven van de Belgische spoor
wegen hun water putten. Rondom dit meertje staan op de met 
stenen bedekte oever talloze houten optrekjes, vaak met namen 
er op geschilderd. Dit waren steigertjes van de sportvissers. Ook 
nu wordt er nog wel gevist. Al is het waterpeil zo ver gedaald, 
dat er nog maar 90 cm water staat. Net genoeg voor die andere 
"visser" in het meer, de I.H.C. Giant 2200 Papendrecht, die het 
zand uit deze put moet cutteren om daarmee een gedeelte op te 
spuiten van de autoweg E-3. 
De grond is bijzonder rijk aan schelpen en zó scherp, dat er iedere 
week een cutter wordt versleten ...... De grond is bovendien zó 
hard, dat er nauwelijks bressen ontstaan. Na elke snede moet de 
cutter - naderhand werd zelfs een getande cutter gemonteerd -
in een "muur" van zand/schelp grond worden gezet.. .... 
De opgebaggerde specie wordt over een afstand van 2500 meter 
weggeperst. Er wordt dag en nacht gewerkt. Met het water dient 
men zuinig te zijn; het wordt daarom van het stort naar de put 
terug gepompt. Een paar dagen regen zijn dus zeer welkom! 
Ook tijdens het moeilijke en zware baggeren zijn er op de oever 
van deze grote put enkele vissers te zien. Want paling zit er! 
Vraag dat maar aan de mannen op het werk. Het stort wordt, ook 
met het oog hierop, goed in de gaten gehouden ...... 
Vis overleeft de "martelgang" van cutter, pompwaaier, zuig- en 
persleiding niet of nauwelijks, maar menige dikke paling kronkelde 
onbeschadigd op het stort. En daar weten ze er wel weg mee!! ... 
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De "Prinz Claus" gaat baggeren in Hitzacker 
N.V. Aannemers- en Handelsbedrijf Van Oord-Werkendam heeft
officieel toestemming gekregen om de nieuwe aanwinst van het
park baggermaterieel te vernoemen naar Zijne Koninklijke Hoog
heid Prins Claus. Het betreft een demontabele cutterzuiger van
het type "1.H.C. Beaver Master". Het verzoek de vorstelijke naam
te mogen gebruiken houdt verband met de plaats waar deze
zuiger gaat werken. De Duitse dochteronderneming van Van
Oord-Werkendam, Brewaba Wasserbaugesellschaft m.b.H., Bre
men, gaat n.l. met de Prinz Claus baggeren in Hitzacker, de woon
plaats van de familie Von Amsberg. Hier moet met het oog op
een betere afwatering de loop van het riviertje de Jeetzel worden
genormaliseerd, o.m. door uitdiepen, afsnijden van bochten, etc.
De Bever werd gedemonteerd en op enkele grote vrachtwagens
vanaf De Klop naar Hitzacker gebracht.
Van dit transport alvast een plaatje.



WAT DOET HET ? • 

NIEUWE AUTOMAAT 

De elektrotechnische en elektronische deskundigen ontwikkelden 
een nieuwe automatische lastmoment-beveiliging voor de grote, 
drijvende kraan, de PM 24, die Gusto bouwde. 

van meetapparatuur, enz. Daarnaast verricht het laboratorium 
grondonderzoek en verschaft het baggeradviezen. Verschillende 
aannemers maken hier al gebruik van. 

Dergelijke beveiligingen bestaan wel, maar déze nieuwe heeft 
een aantal belangrijke verbeteringen. De apparatuur houdt ook 
rekening met de helling van het schip, met het gewicht van de 
giek, en met het feit, dat de as waar de giek om draait niet in één 
vlak ligt met de as waar de kraan om draait. 

MODELONDERZOEK 

De belangrijkste activiteit van het M.T.I. is het modelonderzoek 
aan sleepkoppen, hoppers, baggerpompen, jigs, pijpleidingen en 
ga zo maar door. Enige tijd geleden kregen wij een opdracht van 
een grote aannemingsmaatschappij om een modelonderzoek te 
verrichten teneinde te bepalen, op welke manier een pijpleiding 
met een uitwendige diameter van 1,60 m het best in een zandbed 
"ingespoten" kon worden. Het resultaat was verrassend. Uit 
proeven bleek namelijk, dat bij een zo goed mogelijke keuze van 
het aantal en de plaats van de spuitmonden, een dergelijke pijp
leiding met een snelheid van niet minder dan 1 km/uur ingespoten 
kan worden. De leiding is dan voor ¾ van zijn diameter onder 
het zand bedolven. In dit geval is het niet nodig om hem dieper 
in te graven. 

Alle betrokkenen zijn erg tevreden met deze nieuwe automaat. 

M.T.I. MEETDIENST

Zojuist is er een folder van de pers gekomen, die is bedoeld om 
de servicemogelijkheden van het M.T.I. in bredere kring bekend te 
maken. In de folder wordt beschreven, dat wij gespecialiseerd 
zijn in het uitvoeren van allerlei metingen, b.v. aan centrifugaal
pompen; koppelmetingen, bepalen van leiding-weerstanden, ijken 

DE 'JET' INJECTIE 

Vrinden, t'is alweer november 
De influenzatijd breekt aan. 
En velen van ons zullen zeker, 
Met de koorts het bed in gaan. 
't Is een besmettelijke ziekte, 
Die je niet ontlopen kan. 
Tenzij, een tijdige injectie, 
Dan heb je er geen hinder van. 

Die influenza is een ziekte, 
(Vroeger heette hij "Spaanse griep"), 
Die vooral bij ons ouderen, 
Vrees'lijke tijden wakker riep. 
Duizenden gezonde kerels, 
Werden plotseling besmet. 
Na enkele dagen smartelijk lijden, 
Werd hun ziek ...... een stervensbed. 

Jaren hebben de geleerden 
gezocht, beproefd en geprobeerd, 
Tot. men 't vaccin had gevonden, 
Dat de influenza weert. 
De wetenschap stelt zich ten dienste, 
Voor het welzijn der patient, 
De vaccinatie die is haast pijnloos, 
En ...... kosteloos, want kost geen cent. 
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Velen staan nog wat onzeker, 
Moet het wel, of moet het niet. 
Tot hen zou ik willen zeggen 
Baat het niet, het schaadt ook niet. 
Velen van je medewerkers 
Gingen je in deze voor. 
Het is beter te voorkomen, 
Dan het te genezen, hoor! 

Een ding moet je wel op letten, 
Als je soms een eitje eet, 
En je krijgt dan rooie pukkels, 
Zo iets als een vlooienbeet. 
Laat je dan maar niet inenten, 
Dan maar geen injectie "Jet". 
Gebruik dan het soldatenmiddel, 
Aspirine en ...... naar bed. 

U kent nu het voor en tegen, 
Het zal nu niet moeilijk zijn, 
Tot vaccinatie te besluiten, 
Want het risico is klein. 
De voordelen zijn veel groter, 
Je komt gezond de winter door, 
Geen verzuim, je spaart ook anderen, 
Mensen, waar laat je t'eigenlijk voor? 

Gédégé. 

WODCO 
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bijgangers, dat hier iets bijzonders aan de 

hand was. In Rotterdam's zeer moderne 

tempel der muzen waren voor enkele dagen 

op WODCON 68, de internationale bagger

conferentie, deelnemers uit verschillende 

landen verenigd. Makers èn gebruikers van 

baggermaterieel. Voor hen in de zalen geen 

pianissimo, doch uitsluitend fortissimo. 

Meer dan 40 diepgaande inleidingen over 

technische onderwerpen betreffende bag

geren en het baggerbedrijf, gepresenteerd 

door tal van deskundigen uit binnen- en 

buitenland. De lijst van sprekers bevatte 

twee 1.H.C. namen. Ir. A. Hadjidakis, adj. 

directeur van het M.T.I. sprak over sleep

koppen. Ir. P. J. van Lunteren, directeur van 

Smit Kinderdijk sprak samen met Ir. Teije

ma van Bos en Kalis over de nieuwste ont

wikkelingen op het gebied van sleepzuigers. 

Voor, tussen en na deze colleges ontmoet

te men elkaar op de kleine expositie in de 

hal, waar een aantal bedrijven en instanties 

hun tenten hadden opgeslagen. 1.H.C. Hol-�
land had er een informatie-stand met als 

trekpleister een enorme foto van de sleep

zuiger Prins ç;Jer Nederlanden. 

Nieuwe contacten werden er gelegd, be

staande contacten verstevigd. 

Vóór de eigenlijke conferentie begon, gin

gen de deelnemers op stap met een viertal 

excursies: Deltawerken, Europoort, Amster

dam en IJsselmeerpolders. Zo konden 

de buitenlanders met eigen ogen zien 

wat wij in de strijd tegen het water preste

ren. Zonder overdrijving kan worden ge

zegd, dat deze excursies diepe indruk maak
ten. Eén van de Amerikanen zei, dat hij nog 

nooit ter wereld zo veel baggermaterieel 
bij elkaar had gezien als in Europoort. En 
hij noemde Holland het "dredgeman's para

dise" - het paradijs van de baggeraars! 



40 JAAR BIJ 

VERSCHURE 

A. Maass 

Op woensdag 9 oktober 1968 
ging de Verschure-vlag in top 
voor jubilaris A. Maass, die 
op die dag door direktie, 
chefs, bazen en collega's ge
huldigd werd met zijn 40-jarig 
dienstverband. 

De jubilaris die momenteel 
lasser is in de koperslagerij 
op de scheepswerf, was ver
gezeld van zijn echtgenote, 
zoons en schoondochte� 

Er waren woorden van waar
dering voor de wijze, waarop 
deze medewerker zijn dage
lijkse taak verricht en voor 
de collegialiteit, die daarbij 
van hem uitgaat. 

De bloemenhulde van de dag 
was voor Mevrouw Maass. 

De jubilaris behoort tot de 
oudere kern van medewer
kers in het bedrijf, die over 
een onverwoestbare en spran
kelende humor beschikken. 

De heer Maass is een gewaar
deerd lid van deze kern. 

Mijnheer Maass, nogmaals 
proficiat en nog vele goede 
en gezonde jaren! 

40 JAAR BIJ 

SMIT KINDERDIJK 

Op dinsdag 15 oktober 1928 
trad onze non-ferrodraaier, de 
heer A. Kooyman in dienst. 

Zijn vader, onze gepensio
neerde draaiersbaas, nam 
hem toen mee naar de fabriek. 
Nu, na 40 jaar, smaakte de 
jubilaris het grote voorrecht 
om in bijzijn van zijn vrouw en 
kinderen en zijn vader, deze 
periode met ons te vieren. 

Onze directeur de heer A. J. 
Bouman heeh hem bedankt 
voor de aan het bedrijf bewe
zen diensten en voor de wijze, 
waarop hij zijn werkzaamhe
den verricht. Wij vonden het 
prettig vader Kooyman, die 

hem de beginselen .van het 
vak heeft bijgebracht, bij deze 
gelegenheid te ontmoeten en 

A. Kooyman 

in de feestvreugde te betrek
ken. 
De collega's in de draaierij 
lieten zich ook niet onbetuigd; 
zij werkten er spontaan aan 
mee dat dit jubileum ook hun
nerzijds niet ongemerkt is 
voorbij gegaan. 
Wij wensen de jubilaris en 
zijn gezin nog vele goede en 
voorspoedige jaren toe, waar
in zij met veel genoegen aan 
deze dag mogen terug den
ken. 

40 JAAR BIJ GUSTO 

M. Vis 

Een 40-jarig jubileum is altijd 
een bijzondere gebeurtenis. 
Zo ook het jubileum van de 
heer M. Vis, medewerker op 
de afdeling Boekhouding, die 
op woensdag 16 oktober j.l. 
door de direktie werd gehul
digd. Naast de jubileumge
schenken ontving de heer Vis 
bovendien uit handen van bur
gemeester H. Roelfsema de 
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ere-medaille in zilver, verbon
den aan de Orde van Oranje 
Nassau. Een onderscheiding 
die wij de heer Vis, gezien zijn 
aktiviteiten op ons bedrijf en 
daarbuiten, van harte gunnen. 
Met Uw jubileum én Uw on
derscheiding nogmaals van 
harte gelukgewenst. 

40 JAAR BIJ 

SMIT KINDERDIJK 

De man die zorg draagt voor 
ons zogenaamde luchtmateri
aal, luchtslangen, slijptollen 
en ander pneumatisch ge
reedschap, de heer G. Ver
waai, was op 22 oktober 
j.l., zijn verjaardag, 40 jaar
bij ons. Om 11 uur 's mor
gens kwam de jubilaris met
zijn vrouw in het Volksge
bouw, waar de burgemeester
van Lekkerkerk hem de Ko
ninklijke Onderscheiding, het
ereteken in brons, verbonden
aan de Orde van Oranje Nas
sau, op de borst heeft ge
speld.
Directeur Bouman dankte de
heer Verwaai voor zijn aan

G. Verwaai 

het bedrijf bewezen trouwe 
diensten. 

Hierna schroefde hij ons gou
den firmaspeldje met brillant 
in het knoopsgat, naast het 
ordelint van de Koninklijke 
Onderscheiding; ook gaf dhr. 
Bouman een miniatuur draag
medaille van deze Onder
scheiding en voorts een gou
den polshorloge en een enve
loppe met inhoud. Vader Teu
nis Verwaai kon jammer ge
noeg, in verband met zijn ho
ge leeftijd niet aanwezig zijn, 
maar het is wel zeker dat hij 
met zijn herinneringen aan zijn 
meer dan 50 dienstjaren met 
zijn zoon meeleefde. 

Gerrit, nog vele gezonde ja
ren wensen we je toe, waarin 
je het werk met plezier zult 
blijven verrichten. 

25 JAAR BIJ 

SMIT KINDERDIJK 

R. Hansum 

Op woensdag 9 oktober j.l. 
herdacht onze draaier de heer 
R. Hansum het feit dat hij 25
jaar geleden zijn intrede bij
ons deed.

Behalve zijn vrouw en 3 kin
deren, was ook zijn vader,
onze gepensioneerde heer W.
Hansum, bij de jubileumvie
ring aanwezig.

De heer A. J. Bouman 
heeh de jubilaris toege
sproken en o.m. gewaagd 
van een zeer prettige en har
telijke samenwerking. Wij ho
pen, dat deze samenwerking 
nog heel veel jaren zal mogen 
bestaan en dat de heer en me
vrouw Hansum met hun kin
deren en vader Hansum, nog 
heel lang met genoegen aan 
het jubileumfeest zullen terug
denken. 

AMSTERD 

Laat de Rotterdammers me 
zich nu even koest houden. � e 
het IJ! En daarom werd er fees! 
Om iedereen te laten zien, da 
tunnelbuis op zaterdag 26 okto e 
gangers opengesteld. 
Niet minder dan 92.000 mensen 
bruik eens onder het IJ door te wa 
geanimeerd slenteren, 's morgens e- �::......- =
stappen door deelnemers aan de s 
Hierbij was een groep Verschure
oud en jong met elkaar een ploegje 
de heer Besteman, initiatiefnemer e 
sator, zetten hun indrukken over deze -
met vermoeide kuiten nog kans ge ·e 
(Argus, wat zeg je van de zin? Red.) er 
ren, die hun bij de bovenmeester va 

opstel zou hebben bezorgd. 
Het begon met een "bakkie" in de

nemers zich moed kunnen indrin e 

is door de deelnemers byzonder op 

dat de 'watersnood" onderweg door -
verwacht groot was .....  . 
Na een grondige inspectie op gepoe 

neuzen startte onze groep om 10 u 
De Driehoek aan de Waddenweg. 
De route voerde door Oud-Nieuwend
jes, z'n Meerpad, Molenpad en Kerke

derdijk - Oranje Werf -, waar een g ·-� 
de vorderingen met de bouw van de n·e 
de eerste officiele controle-post op he z 
Na een Olympische ki impartij - 170 tra 
brug -, langs de slipschool, waar 

PV SMIT KIN E 
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25 JAAR BIJ 

SMIT KINDERDIJK 

R. Hansum 

Op woensdag 9 oktober j.l. 
herdacht onze draaier de heer 
R. Hansum het feit dat hij 25 
jaar geleden zijn intrede bij
ons deed.

Behalve zijn vrouw en 3 kin
deren, was ook zijn vader,
onze gepensioneerde heer W.
Hansum, bij de jubileumvie
ring aanwezig. 

De heer A. J. Bouman
heeft de jubilaris toege
sproken en o.m. gewaagd
van een zeer prettige en har
telijke samenwerking. Wij ho
pen, dat deze samenwerking
nog heel veel jaren zal mogen
bestaan en dat de heer en me
vrouw Hansum met hun kin
deren en vader Hansum, nog
heel lang met genoegen aan
het jubileumfeest zullen terug
denken. 

J 

AMSTERDAM HEEFT 

Laat de Rotterdammers met hun twintig jaar oude Maastunnel 
zich nu even koest houden. Amsterdam heeft 'm: de tunnel onder 
het IJ! En daarom werd er feest gevierd. 
Om iedereen te laten zien, dat het nu écht zover was, werd één 
tunnelbuis op zaterdag 26 oktober voor één keer alleen voor voet
gangers opengesteld. 
Niet minder dan 92.000 mensen maakten van de gelegenheid ge
bruik eens onder het IJ door te wandelen. 's Middags was het een 
geanimeerd slenteren, 's morgens het meer gedisciplineerde voort
stappen door deelnemers aan de speciale openings-wandeltocht. 
Hierbij was een groep Verschure-wandelaars, die groot en klein, 
oud en jong met elkaar een ploegje van 50 vormde. Twee van hen, 
de heer Besteman, initiatiefnemer en de heer Veldhoen, organi
sator, zetten hun indrukken over deze tocht op papier. Zij hebben 
met vermoeide kuiten nog kans gezien naar de balpen te grijpen 
(Argus, wat zeg je van de zin? Red.) en zinnen op papier te tove
ren, die hun bij de bovenmeester van vandaag zeker een tien voor 
opstel zou hebben bezorgd. 
Het begon met een "bakkie" in de cantine, waarmede de deel
nemers zich moed kunnen indrinken. Deze vorm van "doping" 
is door de deelnemers byzonder op prijs gesteld, al moet gezegd, 
dat de 'watersnood" onderweg door dit vriendelijk onthaal on
verwacht groot was ...... 
Na een grondige inspectie op gepoetste schoenen en gekrulde 
neuzen startte onze groep om 10 uur precies vanaf het clubhuis 
De Driehoek aan de Waddenweg. 
De route voerde door Oud-Nieuwendam met z'n pittoreske huis
jes, z'n Meerpad, Molenpad en Kerkepad, langs Schellingwou
derdijk - Oranje Werf-, waar een glimp opgevangen werd van 
de vorderingen met de bouw van de nieuwe machinefabriek, naar 
de eerste officiele controle-post op het zogenaamde baggereiland. 
Na een Olympische klimpartij - 170 traptreden van de Merwede
brug -, langs de slipschool, waar heimelijk slippertjes werden 

PV SMIT KINDERDIJK 
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m.� ..

gemaakt, langs voor velen onbekende in schoonheid wedijverende 
rietplassen, de Funen-molen naar een groot metaalbedrijf. Toen 
was het tijd voor de organisatoren om, alvorens het "feestvarken" 
in te duiken de groep kleine, korte, dikke, lange, kromme en spille
benen te hergroeperen. Allen vonden het een belevenis om al wan
delend door deze van alle gemakken voorziene buis van de ene 
oever naar de andere oever van het IJ te gaan. Over deze oever
verbinding is al zo'n 120 jaar lang in allerlei toonaarden ge
sproken. "Het resultaat is er dan ook wel naar", zegt een van 
onze verslaggevers en hij neemt de vrijheid om reacties uit 
Rotterdam op deze uitspraak in te wachten onder letter "IJ" via 
de redactie van het Zeskant. 

Toen onze groep, nog in de ban van het technisch wonder, als het 
ware plotseling weer het daglicht aanschouwde, stonden de drum
bands klaar om de wandelaars de tred naar het eindpunt te ver
lichten. 

Binnen drie uur had ons zeer gemêleerd gezelschap de 15 km 
lange wandeltocht zonder uitvallers en in de beste stemming af
gelegd. 
Het eremetaal was ditmaal niet alleen voor de overwinnaars maar 
voor alle trotse volhouders. 

Ook op ander gebied deed Verschure mee aan de uitgebreide 
festiviteiten. In een grote tent was een expositie ingericht. "Dit is 
Noord!", waarin een aantal bedrijven in Amsterdam-Noord zich 
presenteerden. In de stand van Verschure stond een model van 
een graanelevator en hingen foto's van het bedrijf te kijk. 
iedereen wilde duidelijk laten blijken: Amsterdam heeft 'm, de 
IJtunnel! ... ... 

Vrijdag 25 oktober j.l. organiseerde de P.V. in Kinderdijk de eerste 
ontspanningsavond in het nieuwe seizoen. De "Die Haghe Operette 
Spelers" brachten fragmenten uit diverse Operettes, die zeer in de 
smaak zijn gevallen. Er was volop te genieten van goede zang; 
vandaar dat deze avond een groot succes is geworden. 
De uitstekende muzikale leiding was in handen van Mevr. Bakker. 

Het Bestuur. 



GEPENSIONEERDEN 

VAN VERSCHURE 

OP SAFARI-BUST OCHT 

Bussen met Verschure-gepensioneerden in een soort maanlandschap. 

De heer Tj. Smit, lid van de Ondernemingsraad van Verschure stuurde 

ons bijgaand verslag. 

Met "stralend regenweer" vertrokken op maandag, 23 september 
1968, 5 autobussen van verschillende punten uit Amsterdam naar 
het Museumplein. Vandaar werd naar Haastrecht gereden. 
Tijdens de koffiepauze zag ik vele handen drukken en uit de ge
sprekken was op te maken, dat er heel wat oude koeien uit de 
bekende sloot gehaald werden. 
Dit heeft bij mij de vraag opgeroepen: "Bezoeken onze gepensio
neerden wel regelmatig de filmavonden, enz., die door het bestuur 
worden georganiseerd?" 
Nadat we ons tussen de regendruppels door weer in de bus had
den begeven, ging het richting Brabantse vennen. Tijdens de rit 
zorgden onze "pursers" voor een rokertje of een snoepje. 

Na een behouden overvaart kwamen we om ongeveer 14 uur in 
Café-Restaurant "Groot Speyk" te Oisterwijk aan. Hier was in
middels een fantastische Brabantse koffietafel klaar gezet, waar 
we als hongerige leeuwen op aanvielen. Na deze maaltijd was er 
gelegenheid voor een korte wandeling in de bossen. 

'"Drommels"", die leeuw wil niet van de weg weg! 
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Om ± 15.00 uur ging het toen naar het Leeuwenpark in Hilvaren
beek. We maakten een rondrit door het park, waarbij de meerder
heid van ons gezelschap vond, dat we de leeuwen hun rust maar 
moesten gunnen. Toch ontbrak de vrolijke noot ook hier niet, toen 
we zagen hoe een leeuw midden op de weg ging staan en de 
chauffeur van de bus moest wachten tot het het beest beliefde 
door te lopen. 

Het volgende doel van onze reis was Utrecht, waar een aperitiefje 
en een heerlijk diner wachtten. Ook hier liep alles op rolletjes en 
zat iedereen binnen 10 minuten aan de maaltijd. In een korte toe
spraak werden we door onze directeur verwelkomd. 

Na het diner dankte de voorzitter van de vereniging van gepen
sioneerden, de heer De Munnik, namens het gezelschap de directie 
voor deze bijzonder geslaagde dag en Mejuffrouw Dankelman voor 
de voortreffelijke organisatie. Om half tien werden de bussen weer 
opgezocht. Moe, maar uiterst voldaan, stapten de passagiers uit op 
het punt, waar de reis begonnen was. 

Na de koffie werden de bussen weer opgezocht. 

PERSO 
GUSTO 

In dienst getreden: 
30- 9-"68 M. C. Putters - jongste bedîe c: -
2-10-'68 J. Gomez Lopez - 1.1. gutser S3 
7-10-"68 V. del Rio Gerbera - pijplasse 

21-10-'68 W. Koster - hulp-bankwerker MB 
24-10-'68 H. J. Gelderblom - kraanmachin 
Terug uit militaire dienst: 
21-10-'68 B. P. Bath - tekenaar Tk. MB 
Gepensioneerd: 
11-10-"68 M. v.d. Werf - kraanmachinist 3 

1-11-'68 L. A. F. Evers - bankwerker M3 

Gehuwd: 
24-10-'68 R. H. Bergsma met L. de Groot 
28-10-'68 R. G. A. Houthuysen met W. Ga:z=-o 
Geboren: 
4-10-"68 Cornelis Johannes, zoon van C. U,c:a=i:çaar.: 

en A. Uittenboogaard-Stam 
6-1.0-'68 Enzio Enrico Jan, zoon van J. v. 

Gulik en C. v.d. Waart van G li 

15-10-'68 Anna Maria Petronella, doch e 
Deykers en Chr. Deykers- iele 

17-10-"68 Pedro Luis, zoon van P. Angos o 
M. T. Vidal Alarcon 

20-10-'68 Theodorus Ludovicus, zoon van 

en W. J. Jelijt-Stieber 

DE KLOP 
In dienst getreden: 
30- 9-"68 E. H. Croque - Bankwerker 

7-10-'68 N. J. Teeuw - IJzerwerker 
17-10-"68 J. Bar - L. L. Draaier 
21-10-'68 J. Baars - Boorder 
21-10-"68 H. Ederveen - El. Lasser 
Geboren: 

28- 9-'68 Geertruida Grietje Magdalena d � 
W. v. Oosterom en M. Smouter 

2-10-'68 Marianne dochter van G. den Breê!-
Visser 

H. C. J. J. Sarels van Rijn 
De heer Sarels van Rijn, ass. bedrijfsleio� 
Scheepswerf ""De Klop" bericht hierbij dat -� 
gebruik zal maken van zijn hierboven aangegeve 
lijke naam i.p.v. die van zijn tweede vader '"de 

IN MEMORIAM 

AFKOOP RENTEKA 

::: 

Bij de invoering van de Wet op de Arbe" 
kering (WAO.) per 1 juli 1967 is de In 

Hiertoe werd een aantal maatregelen i � 
houdt in, dat de rentekaart verzekeri g 
personen zal worden afgekocht. 

De volgende verzekeringen zulle_n worde 
1 e Van alle personen, de op 30 juni 

waren, dus zij, die geboren zijn na 3G 
2e Van personen, die op 30 juni 1967 

geen 65 jaar waren, doch alleen al

domsrente op 65 jarige leeftijd min

per jaar. Dit betreft dus de verze e-= 
1931 doch na 30 juni 1903. Van

vangen derhalve niet allen een allCcK>::is::. 
Geen afkoopsom wordt betaald; 
1 e Zolang de verzekerde van de Soci.E.=

invaliditeitsrente ontvangt. 
2e Een eventueel toe te kennen oude-rr,--,,-"=-'=

per jaar bedraagt. Dit zal het ge 
bedrag aan geplakte rentezegels 
er geplakt is, is vermeld op de laa. 
(witte kaart). 
Voor personen, die geboren zijn 
meer dan f 286,- aan zegels is ge -
zin een aanvraag voor afkoop in e 
In een aantal gevallen zal de · 
toch f 60,- of meer kunnen b,.,...,,a.!e.""' 
f 286,- aan zegels is gepla 
sonen, die tijdens de oorfogsj 
vendien hangt de rente af van 
plakken der zegels. 
De afkoopsom moet aangevraag =--
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- rak de vrolijke noot ook hier niet, toen

midden op de weg ging staan en de
s wachten tot het het beest beliefde

e reis was Utrecht, waar een aperitiefje
en. Ook hier liep alles op rolletjes en

- � en aan de maaltijd. In een korte toe
e directeur verwelkomd. 

itter van de vereniging van gepen
ik, namens het gezelschap de directie

de dag en Mejuffrouw Dankelman voor
_-- - ·e. Om half tien werden de bussen weer

voldaan, stapten de passagiers uit op

...,,,,.. opgezocht. 

PERSONALIA 
GUSTO 

In dienst getreden: 
30- 9-'68 M. C. Putters - jongste bediende Tk. Krb. 
2-10-"68 J. Gomez Lopez - 1.1. gutser SB 
7-10-'68 V. del Rio Corbera - pijplasser Koperslagerij 

21-10-'68 W. Koster - hulp-bankwerker MB 

24-10-"68 H. J. Gelderblom - kraanmachinist Kraaneil. 
Terug uit militaire dienst: 
21-10-'68 B. P. Bath - tekenaar Tk. MB 
Gepensioneerd: 
11-10-'68 M. v.d. Werf - kraanmachinist MB 
1-11-'68 L. A. F. Evers - bankwerker MB 

Gehuwd: 
24-10-'68 R. H. Bergsma met L. de Groot 
28-10-'68 R. G. A. Houthuysen met W. Gazzano 
Geboren: 
4-10-'68 Cornelis Johannes, zoon van C. Uittenboogaard 

en A. Uittenboogaard-Stam 
6-10-'68 Enzio Enrico Jan, zoon van J. v.d. Waart van 

Gulik en C. v.d. Waart van Gulik-Loef 
15-10-'68 Anna Maria Petronella, dochter van G. P. 

Deykers en Chr. Deykers-Nielen 
17-10-'68 Pedro Luis, zoon van P. Angosto Alcantara en 

M. T. Vidal Alarcon 
20-10-'68 Theodorus Ludovicus, zoon van R. A. Jelijt 

en W. J. Jelijt-Stieber 

DE KLOP 
In dienst getreden: 
30- 9-'68 E. H. Croque - Bankwerker 

7-10-'68 N. J. Teeuw - IJzerwerker 
17-10-'68 J. Bor - L. L. Draaier 
21-10-'68 J. Baars - Boorder 
21-10-'68 H. Ederveen - El. Lasser 
Geboren: 
28- 9-'68 Geertruida Grietje Magdalena dochter van J. 

W. v. Oosterom en M. Smouter 
2-10-'68 Marianne dochter van G. den Breejen en P. 

Visser 

H. C. J. J. Sarels van Rijn 
De heer Sarels van Rijn, ass. bedrijfsleider bij de 
Scheepswerf "De Klop" bericht hierbij dat hij voortaan 
gebruik zal maken van zijn hierboven aangegeven wette
lijke naam i.p.v. die van zijn tweede vader "de Kat". 

M.T.I. 
In dienst: 
1-10-'68 H. C. J. Dorrestijn - medewerker tekenkamer 
7-10-'68 H. H. J. Allard - medewerker tekenkamer 

16-10-'68 A. den Heijer - laboratorium assistent 

Geboren: 
24-10-'68 Boudewijn Philippus, zoon van Ph. Lindenburg 

en A. C. Kersten 

SMIT-BOLNES 
In dienst getreden: 
23- 9-'68 C. C. Lems - monteur EM 
30- 9-'68 C. J. Klinke - lichtdrukker TK
21-10-'68 J. H. C. M. den Boer • adm. medewerker MA 
28-10-'68 A. van Dijke - monteur EM 

SMIT-KINDERDIJK 
In dienst: 
1-10-'68 J. E. Roukema - tek. SB 
7-10-'68 M. de Jong - Verkoop 

14-10-'68 J. L. Molenwijk - Verkoop 

Uit militaire dienst: 
7-10-'68 K. R. Fokkema - buitenbankwerkerij 

Geboren: 
22- 9-'68 Pieter, zoon van A. C. Roodnat en C. M. Mudde 
26- 9 '68 Neeltje, dochter van A. A. Ros en N. de Bruin 
23- 9-'68 Steven, zoon van J. v.d Boogert en M. Venema 
30- 9-'68 Cornelis, zoon van L. de Zwart en B. Stam 
9-10-'68 Jolande Denise, dochter van G. B. Vonk en 

J. J. Blom 
12-10-'68 Peter Jurgen, zoon van P. Vuurens en L. v. 

Wingerden 
20-10-'68 Marrianne, dochter van W. de Lange en F. 

in 't Veld 

Gehuwd: 
27- 9-'68 B. v. Eenbergen en T. Luttje; Technische dienst 
27- 9-'68 G. de Hartog en K. van Namen; Scheepsbe-

schieter 
11-10-'68 L. Hoegee met B. Schroot; Projecten 
22- 9-'68 1. Morillas Vigil met 1. Gonzalez de Lopez; 

Lasser 

Overleden: 
17- 9-'68 M. Kroon - gepensioneerd - 74 jaar 
26- 9-'68 W. Alblas - gepensioneerd - 69 jaar 

7-10-'68 J. L. Engels - gepensioneerd - 77 jaar 

VERSCHURE 
In dienst getreden: 
16- 9-'68 H. Th. A. Mens - Gereedschapmagazijn D.M.N. 
23- 9-'68 D. A. Vaccari - draaier D.M.N. 
23- 9-'68 G. Zeppieri - draaier D.M.N. 
30- 9-'68 Mevr. 1. M. Kloppenburg-Schouten - typiste 

s.w. 
30- 9-'68 F. Goedknegt - leerl. scheepsmetaalbewerker 

S.W. 
30- 9-'68 Mej. E. C. Olivier - cantine M.F. 
30- 9-'68 Mej. W. van Laar - cantine M.F. 
30- 9-'68 L. A. Koopman - polyesterbewerker Polyboat 

1-10-'68 Mevr. H. C. Vroonland Ramler - cantine S.W. 
1-10-'68 Mevr. M. H. Tekstra-Klok - typiste Adm. 
1-10-'68 Mevr. A. A. J. Jansen-Capel - typiste afd. 

correspondentie 
1-10-'68 P. A. v.d. Vlies - ass. bedrijfsleider M.F. 
7-10-'68 G. R. P. Drost - leerling scheepsapparaten

bouw S.W. 
14-10-'68 T. M. Ruller - elektrisch lasser S.W. 
14-10-'68 E. M. J. Corbeek - leerling scheepsmetaalbe

werker S.W. 
15-10-'68 J. J. M. van Aalst - polyesterbewerker Poly

boat 
17-10-'68 R. J. Stewart - metaaldraaier M.F. 
21-10-'68 J. Lurvink - leerling scheepsmetaalbewerker 

S.W. 
21-10-'68 E. W. Fredriks - beambte M.M.D. 

Terug uit militaire dienst: 
1-10-'68 A. Slingerland - constructie-bankwerkerij 

D.M.N. 

Gehuwd: 
1-10-'68 L. A. de Boer met R. Buck 
3-10-'68 G. Baas met M. Verbeek 

Geboren: 
29- 9-'68 Petra Jacoba Maria, dochter van G. P. M. Sij

mons en J. Lücken 
29- 9-'68 Paul B., zoon van J. Bos en E. Wietsma 

5-10-'68 Francisco Jafier, zoon van F. Rivera Barranco 
en J. Barberan Sanchez 

8-10-'68 Francois Matthys Louis, zoon van M. L. Ten
nekes en C. Leemans 

15-10-'68 Tanja, dochter van G. Overloop en C. Cost 
18-10-'68 Allard, zoon van C. Vos en W. Teuling 

· 20-10-'68 Hendrik, zoon van A. A. J. Raval en S. de 
Jong 

23-10-'68 Catharina Johanna Maria, dochter van C. J. J. 
Jonkman en C. D. M. Jansen (D.M.N.) 

IN MEMORIAM 

Op 25 september j.l. overleed plotseling de heer A. B. van Etten, schoonmaker bij
Gusto, op de leeftijd van 64 jaar. De heer van Etten, die reeds enige tijd wegens inva
liditeit zijn werkzaamheden niet meer kon verrichten, heeft ruim 22 jaar bij ons bedrijf
gewerkt. Hij was een goed medewerker en een gezien collega. 
Wij wensen zijn familie van harte de kracht toe, dit verlies te dragen.

G. P. A. van Wieringen Ing.

AFKOOP RENTEKAARTEN VERZEKERING 

Bij de invoering van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverze
kering (W.A.O.) per 1 juli 1967 is de Invaliditeitswet geliquideerd.
Hiertoe werd een aantal maatregelen ingevoerd en één daarvan
houdt in, dat de rentekaart verzekering van bepaalde groepen
personen zal worden afgekocht. 

De volgende verzekeringen zullen worden afgekocht;
1 e Van alle personen, de op 30 juni 1967 nog geen 36 jaar oud

waren, dus zij, die geboren zijn na 30 juni 1931. 
2e Van personen, die op 30 juni 1967 36 jaar of ouder, maar nog

geen 65 jaar waren, doch alleen als de toe te kennen ouder
domsrente op 65 jarige leeftijd minder zou bedragen dan f 60,
per jaar. Dit betreft dus de verzekerden geboren voor 1 juli
1931 doch na 30 juni 1903. Van deze groep verzekerden ont
vangen derhalve niet allen een afkoopsom . 

Geen afkoopsom wordt betaald; 
1 e Zolang de verzekerde van de Sociale Verzekeringbank een

invaliditeitsrente ontvangt. 
2e Een eventueel toe te kennen ouderdomsrente meer dan f 60,

per jaar bedraagt. Dit zal het geval zijn, wanneer het totale
bedrag aan geplakte rentezegels f 286,- of meer is. Hoeveel
er geplakt is, is vermeld op de laatst tóegezonden afrekening
(witte kaart). 
Voor personen, die geboren zijn vóór 1 juli 1931 en voor wie
meer dan f 286,- aan zegels is geplakt heeft het geen enkele
zin een a;nvraag voor afkoop in te zenden. 
In een aantal gevallen zal de toe te kennen ouderdomsrente
toch f 60,- of meer kunnen bedragen hoewel er minder dan 
f 286,- aan zegels is geplakt. Dit is b.v. het geval met per
sonen, die tijdens de oorlogsjaren in Duitsland werkten. Bo
vendien hangt de rente af van de datum van ingang van het
plakken der zegels. 
De afkoopsom moet aangevraagd worden in het tijdvak waarin
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men voor uitbetaling aan de beurt komt. De uitbetaling vindt
plaats door de Raden van Arbeid. Het aanvraagformulier kunt
U afhalen bij de postkantoren of Raden van Arbeid en
moet gefrankeerd in de bijgevoegde enveloppe worden
toegezonden aan de Raad van Arbeid waar verzekerde het
laatst was ingeschreven. 

Voor de uitbetaling van de afkoopsom is het volgende schema in
de Wet opgenomen: 
Geboortejaar
1903 t/ m 1 908 }1944 t/m 1950 
1909 t/m 1912}1941 t/m 1943 
1937 t/m 1940 
1913 t/m 1914 }1934 t/m 1936 
1915 t/m 1918}1932 t/m 1933 
1919 t/m 1924 l

1931 J 
1925 t/m 1930 

Tijdvak van uitbetaling

1-7-'68-30-6-'69

1-7-'69 -30-6-'70
1-7-'70-30-6-'71

1-7-'71-30-6-'72

1-7-'72-30-6-'73

1-7-'73-30-6-'74

1-7-'74 -30-6-'75
Aan dit schema zal strikt de hand worden gehouden. Er is echter
één uitzondering op n.l. indien iemand, die recht heeft op een af
koopsom na 30-6-'67 komt te overlijden. Dan kan zijn of haar
echtgenote of echtgenoot of bij ontstentenis hiervan zijn kind(eren)
zich rechtstreeks wenden tot die Raad van Arbeid waar verzeker
de was ingeschreven. Het normale aanvraagformulier mag men 
dan niet gebruiken. 
De afkoopsom kan - naar keuze - worden ontvangen door bij
schrijving op een girorekening, op een (spaar)bankrekening of
door uitbetaling in contanten op een postkantoor. Overmaking op
bank- of girorekening verdient de voorkeur. 



� 

Gusto Berichten moest in no. 38 het boetekleed omdoen. "Het spijt 
ons bijzonder dat wij door een vergissing in de Gusto Berichten 
van verleden week wellicht een kleine familietwist hebben ontke
tend. Het is namelijk niet de heer C. Vis, die op woensdag 16 ok
tober zijn 40 jarig jubileum viert, maar zijn broer, de heer M. Vis". 
Dit werd gepubliceerd op 11 oktober, dus vóórdat• de jubileum
sigaren en de enveloppe-met-inhoud was uitgereikt. ..... 

�IIIAN'S (l)ERF
Een taart met twee kaarsjes voor het Smit Nieuws! "Op 21 ok
tober 1966 was het de eerste maal, dat het Smit Nieuws verscheen. 
Na deze datum zijn 63 exemplaren uitgegeven". 
Dit nummer 63 heeft als verschijningsdatum 18 oktober 1968. Einde 
van de tweede jaargang; begin van de derde jaargang. Gelukge
wenst Smit Nieuws! Ook de nieuwe jaargang zal met aandacht 
door Argus worden gelezen ..... . 

Naast cutterzuigers, sleepzuigers en emmermolens zijn wij al ge
wend geraakt aan 1.H.C. produkten met namen als "jack-up rig", 
"well-jacket'', "work-over platform", etc. Maar er is nog méér! In 
Gusto Berichten wordt in een bericht over de activiteiten van 
Gusto Geleen gesproken over: pijpen voor de Acrylnitrietfabriek, 
levering van een spuibuffertank, staalconstructie voor uitbreiding 
van de ureumstripfabriek en leidingen voor hogedrukafspuitwater. 
Wie het allemaal direct begrijpt mag het zeggen ..... . 

Amsterdam meldt ons: 'Vanaf de tijd dat de kantines bij Verschure 
in eigen beheer zijn genomen is me.n over het algemeen van me
ning, dat de kwaliteit van de koffie sterk vooruit is gegaan. Het 
kan ook bijna niet anders, omdat iemand van personeelszaken 
zich persoonlijk met het proeven belast". 
Met de zorg voor het personeel zit het wel goed, daar bij Ver
schure! 

Woensdag j.l. verlieten een drietal lieren ons bedrijf, aldus Gusto 
Berichten. Het waren een ladderlier met 22 ton trekkracht en twee 
voorzijlieren met een trekkracht van 40 ton, alle bij 16 meter in
haalsnelheid. 
Om lyrisch van te worden ...... ! voegt Gusto Berichten er aan toe. 
Da's niet aardig. Argus de woordspelingen uit de mond stoten ...... ! 

Met de ziek-melding bij Smit Kinderdijk wil het maar niet vlotten. 
Smit Nieuws vestigt er dus nog eens de aandacht op, dat ziek
melding "door alle personeelsleden en zonder uitzondering uit
sluitend dient te geschieden bij de portier, door inlevering van de 
ziekmeldingskaart, vóór 10 uur 's morgens op de eerste ziekte
dag". 
Eén uitzondering is er toch wel: "Telefonische melding vóór ge
noemd tijdstip is ook mogelijk". 
Je behoeft je dus niet met 39 graden koorts in alle vroegte naar 
de portiersloge te slepen ..... . 

Nu wij het toch over ziek worden hebben. Als al onze collega's 
zich de aansporende woorden in Gusto Berichten, Smit Nieuws 
en Verschure's Informatiebrief goed hebben aangetrokken en dus 
allemaal met de bovenarm ontbloot zich tegen griep hebben laten 
inenten, zullen ziekmeldingskaarten met de aanduding "griepje" 
nauwelijks meer geloof vinden. 
De cijfers zullen uitwijzen voor hoevelen de Guste-spreuk gold: 
,,Vrees ontstaat altijd uit onwetendheid". 
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Rugby bij De Klop? 
Nee, het monteren van een Beaver Master is een "spannende" 
bezigheid ..... . 

"Het is een bezit voor het leven, dat evenwel naar gelang de 
beschikbare capaciteit en wilskracht zeker in deze tijd van grote 
technische ontwikkelingen voor uitbreiding en verdieping van de 
vergaarde kennis in aanmerking komt". Deze zin voor mensen
met lange-adem troffen wij aan in Verschure's Informatiebrief. 
Waar het om gaat? Het Bemetel-diploma! 
Gooi het maar in m'n pet, zeg je dan ..... . 

Bouwnieuws van Gusto: "Het nieuwe bazenkantoor in de machine
bouwhal is deze week in gebruik genomen. Het wachten is nu 
op het gereedkomen van de toiletten". 
Gusto's spreukenman tekent hierbij de woorden aan van de 
Franse dichter François Rabelais: "Alles komt op tijd voor hem 
die wachten kan". 
Ja, ja, maar als je niet wachten kán is het te laat ..... . 

Weet U nog, de schepen van Radio Caroline, de "geheimzinnige 
gasten" van de Oranjewerf? De Informatiebrief van Verschure 
meldt: "Na een verblijf van 5 maanden zijn de beide schepen 
van radio Caroline naar de oude Houthaven versleept. Het was 
welletjes. Ze lagen er in de weg". 
Still no pop, no soul. ..... 

ARGUS 




