
16e jIIargang nummer 8
Z7 junl 1875 •••IiI••



,

De laatste vrijdag van de maand mei!1
Voor velen een dag om in januarl of fe
bruari al naar uit te zien. Op die dag im
mers ontvangt de Nederlandse Aardolie
Maatschapplj BV, kortweg de N.A.M., haar
gepensioneerden.
Het is inmiddels een vaststaand gegeven
geworden, die laatste vrljdag van de
maand meL Zo rond de jaarwlsseling, als
de nieuwe agenda's weer op tafel komen
om de belangrijkste data maar vast te no
teren, opdat deze niet vergeten zullen wor
den, wordt in veel gevallen ook de laatste
vrijdag van de meimaand genoteerd en
voorzien van het predikaat: Gepensioneer
dendag N.A.M.I

Welkorn •••
'V weet dat we leven in een tijd van in
spraak en medezeggenschap. Deze lermen
worden langzamerheid zovaak gebruikt.
dat hel ons soms de oren uilkomt. We heb
ben loch gemeend een keer ook met U een
stuk inspraak te plegen. En dat is de reden
geweest, dat wlj vorig jaar 151 enquete
formulieren aan degenen die hier vorig
jaer ook weren, hebben gezonden met een
aantal vragen. Daarvan hebben we er 95
teruggekregen. Dus een mooi resultaat'.
Dit zei de heer W. C. S. van den Brande
ler. chef personeelszaken, in zijn wei
komstwoord tOI de bijna 300 gepensioneer
den, verenigd In een speciaal voor deze
dag opgetrokken tent bij 'De Boo' in
Schoonebeek.
De heer Van den Brandeler ging er van
uit, dat de aanwezlgen van dlt jaar graag
de resultaten zouden willen weten van de
enquete van het vorlg jaar.
Vraag 1. Wat Is voor U de belangrijkste
reden om deeI te nemen aan de gepenslo
neerdendag? De meerderheid antwoordde,
dat men het plezierig vond oude collega's
weer te ontmoeten. Anderen zeiden dat
het op de hoogte blijven met de N.A.M.
activiteiten de belangrijkste reden was om
naar Schoonebeek te komen.
Vraag 2. Vindt U de laatste vrljdag van de
maand mel een gelukklg gekozen dag?
Antwoord; Een duldelijk ja.
Vraag 3. Moet 'De Boo' het ontmoetings
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Een dag waar je eenvoudig bij moet zljn,
een dag die je eenvoudig nlet mag verge
ten. De laatste vrijdag van de maand mei.
Voor 1975 betekende dat de 30stel
Per bus, per trein of met eigen auto zocht
men maar al te graag 'De Boo' in Schoo
nebeek op, waar de organisatoren van de
Gepensioneerdendag 1975 klaar stonden
om he~ niemand aan iets te laten ontbre
ken: de koHie was er bruin, de broodjes
van Mast waren gesmeerd, hel spreekge
stoelte voor de heren Van den Brandeler
en Zaanen stond opgesteld, de gelulds
installatie was uitgetest, zes bussen ston
den voor 'De Boo' gereed voor de tocht
door Drenthe, fotograaf-operateur Wiggers

centrum voor deze dag blijven?
Antwoord: Jal
Vraag 4. Moet de gepensloneerdendag
een keer per jaar of een keer per twee jaar
worden gehouden?
Antwoord: Geen twijfel mogelijk, graag
een keer per jaarl
Vraag 5. Wat vond U prettiger; het geven
van een overzlcht van de N.A.M.-activitel
ten of het dlscussieren over een bepaald
onderwerp?

had de filmapparatuur gereed staan voor
de mensen die de bustocht wilden laten
voor wat ze was en waren, zonder dal ie
mand daar verder erg in had, de obers
van het Noorderdierenparkpaviljoen In Em
men de tafels aan hel dekken voor de ge
zamenlijke maaltijd, later op de dag.
Als we de heer G. van Eijk ult Delden,
onze ex-kassier, de man die aan het slot
van de dag de N.A.M.-direktle voor het ge
bodene dankte, mogen geloven, dan wor
den aan het einde van dlt jaar de nleuwe
agenda's opnieuw opengelegd om de laat
ste vrljdag van de maand mel opnleuw
aan te kruisen. We schrijven dan 28 mei
1976 ...

Antwoord: Een dUidelijke uitspraak; het
eerste, het geven van een overzicht van de
activlteiten.
Vraag 6. Waar geeft U de voorkeur aan:
een excursle naar bedrijfspunten, een
rondrit of op een plaats blljven?
Antwoord: Een rondrit!
De heer Van den Brandeler; ·U zlet dus.

I" de IMI 'Mast 'De Boo' heeltr de hur Vall den
Brandele. mIle gepemiQneerden we/kQm.
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belangstelling. Deze situatie heeft geleid
tot een stroomversnelting met zeer hoge
activiteit op werkelijk aile fronten'.
Ais eerste front noemde de heer Zaanen
de offshore-werkzaamheden: 'De voorbe
reidingen voor een drietal platformen in de
K-blokken zijn thans in een vergevorderd
stadium. De eerste platformen voor K 14
en K 8 zullen In 1977 in bedrijf komen,
terwijl platform K 15 een jaar later zover
zal zUn, Deze voor ons nieuwe activiteiten
zijn het onderwerp geweest van veel denk
werk, waarbij gelukkig vaak een beroep
gedaan kon worden op onze vrienden in
Engeland, die reeds enige jaren met dit
bUltje hebben gehakt. We hopen op deze
manler kinderziekten te kurmen vermijden'.
Het gas van de Noordzee zal voor 'Ie Ie
N.A.M.-ers een nieuwe stap in hun loop
baan betekenen. Immers na Schoonebeek,
West-Nederland en Groningen, komt Den
Helder in zicht. de zogenaamde 'vierde re
glo', waar straks - rechts van het Balg
zand, als men Den Helder komt binnen
rijden - de gasbehandelingsinstallatie zal
worden gebouwd en gerund door eigen
mensen.
De heer Zaanen: 'De gasbehandelings
installatie in Den Helder, waar het gas op
de vereiste Gasunie-specificatie moet wor
den gebracht, lijkt veel op de installaties
op het Groningen-veld. Een belangrijk ver
schil is, dat de koelinstallatles die in Gro
ningen pas over een flink aantal jaren aan
de orde komen, hier reeds van meet af
aan moeten worden gebouwd'.
Ult de inleiding van de heer ZaMen voor
de gepensioneerden blijkt. dat de totale
capaciteit voorlopig ook in de orde van
grootte van een Groningen cluster zal lig
gen (20 tot 25 miljoen kubieke meter per
dag), waarbij het niet aileen gaat om gas
van de N.A.M., maar ook van Pennzojl, het
bedrijf waarmee 'wij samenspelen'.
De heer Zaanen: 'Hopelijk zal in de ko
mende jaren de capaciteit van de 36 duims
leiding volledig benut worden, waarmee
het vermogen van de gasbehandelingsin
stallatle uiteindelijk op een waarde van
37,000.000 kubieke meter per dag zal ko
men te liggen'.
Een ander aspect dat de heer Zaanen be
Ilchtte, was de bediening van de platforms
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in zee vanuit Den Helder: 'Hoewel de eer
sle tijd de platforms bemand zullen moeten
worden, is het de bedoeling zo snel moge
lijk over te gaan op 'unattended opera
tions', zoals dat reeds 'Ie Ie jaren in Gro
nlngen wordt gedaan! De volledige reali
sering van een en ander zal nog wei even
op zich laten wachten. De PIT is druk
bezlg een en ander nader uit te werken.
Voorlopig zal er in de vierde regio dan ook
voldoende werk te 'linden zijn·.
De heer Zaanen belichtte vervolgens de
ontwikkelingen op het land. Ook hier wor
den momenteel aile zeilen bijgezet. 'Ne
men we eerst West-Nederland. Het is daar
lange tijd relatief stil geweest, maar door
allerlei oorzaken, zoals milieu, oJieprijzen,
produktiemethoden, zal er fllnk wat werk
verzet moeten worden'. Als voorbeelden
noemde de heer Zaanen: Nieuwe putten
in Wassenaar, wellicht booractiviteiten op
het oude Van Brienenoordplatform, sane
ringen zowel op het verlaadstalion Loo
laan als op de ontzouting te Vlaardingen,
voorzieningen Eemhaven ten behoeve van
offshore, etc,

Voor wat Groningen betreft, merkle de
heer Zaanen op, dat het volgend jaar voor
lopig de laatste cluster gebouwd zal wor·
den. Er staan er dan om precies te zijn 28,
Naast dit aflopende programma van c1us
terbouw zal volgend jaar een begin wor
den gemaakt met de reconstructie van de
eerste veertien puttengroepen.
Een werkje dat een jaar of vijf in beslag
zal nemen, waarna het tlJd wordt voor
nieuwe maatregelen: de plaatsing van koel
installaties en compressoren.
De heer Zaanen verder over Groningen:
'Voorlopig echter zal de Groningen-bezet·
ting de handen vol hebben aan de ontwik
keling van de vele kleine gasvelden in het
Noorden. Men zit er om te schreeuwen.
We moeten ze aanpakken',
In dit verband noemde de heer 2aanen
een groot aantal plaatsnamen. We her
halen ze hier graag: Roden, Vries, Norg,
Assen, Tietjerksteradeel, Marum, Ureterp,
Blijham, Warffum, Bedum, Grootegast.

III htl 'mom.m~nI~lIdorp' Orvdu krug U1I
it'drr d~ kam om nI~1I dl' bt'llt'll II' strl'kkt'll.
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sen te halen. Pas dan kan met de nieuwe
aanplant begonnen worden,
Na Borger volgde Exloo, waar de vorgende
dag de door de zware regenval van zaler
dag 17 mei uilgestelde schaapscheerders
feesten gehouden zouden worden. Pijlen
en versieringen gaven in dil Orentse dorp
aan, waar het spektakel plaats zou vinden.
Aan het begin van dit verhaal schreven we
over de muzlkale v.oorliefde van sommige
touringcarchauffeurs. Welnu, op het mo
ment dat de eerste bus de Hoofdstraat in
Emmen indraaide. op weg naar het pavil
joen van het Noorder-dierenpark, weer·
klonk in de laatste bus het lied: 'En ik zou
nog wei een borreltje IUSlen'. Een kwestie
van planning, zullen we maar zeggen ...

De .erste keer ...
'Het is natuurlijk voor iedereen, voor alles
een allereerste keer, maar een bijeenkomst
als deze is voor mij en mijn vrouw inder
daad een atlereerste keer.
Zo begon onze direkleur, Ir, J. M. H, van
Engelshoven, aan het einde van een uilerst
plezierige gepensioneerdendag, op een
moment dat in het paviljoen van het Noor·
der Oierenpark in Emmen de grape-frult
cocktails reeds waren geserveerd, zijn tao
felspeech voor een bijzonder aandachtig
gehoor, dat maar al te graag uil de mond
van de nieuwe man wilde horen, hoe het er
nu voorslaat met de N.A.M, Uiteraard had
men's morgens reeds het een en ander

mel ook weer aandiende.
Orvelte kwam ~alverwege de toc~t in zic~t

en ~et was daar dat de benen even ge·
strekt konden worden. Fotograaf Haasjes
toonde zic~ een waardig gids en ~erder,

hoewel hij toch niel kon voorkomen dat
aile 300 'schaapjes' ook netjes bij elkaar
bleven. Oat bleek nader~and bij lerug
komst in Emmen, waar een 'verloren
schaap' keurig met de aulo van 'de tol
gaarder van Orvelte' werd afgeleverd, zo
dat de hele 'kudde' nog voor de aanvang
van het borreluurtje toch weer verenigd
was.
Na Orvelte werd even van de aangegeven
route afgeweken. Niet via de boswachterij
Slenerzand, maar via de boswachterij
Schoonloo ging het richting Borger.
In een dergelijk gebied komi men nog
steeds onder de indruk van hetgeen er
tijdens de novemberstorm van 1972 alle
maal vernield is. Nog steeds is men er
bezig hel dode houl uit de vernielde bos·

Na de randrit, bij 'un g/aasje' ill Emmen kwa
men de IOngell wt'er ios.

,

Voor hel diller gUllde de berr Va" Ellge/shove"
zijn gaslt'n em kijkje aeblt'r N.A.M.'s 'schefme,,'.

van de heer Zaanen vernomen, maar van
'de baas' zelf te horen, hoe het er nu met
'die N.A.M.' voorstaat, geeft aan het geheel
tach wei een extra dimensie.
Ir. Van Engelshoven loonde zich in eerste
instantie dankbaar voor al hel werk, ver
richt door de aanwezige oud-N.A.M.-ers,
Hij zei: 'Ik zou bijzonder graag met dit ge
zelschap eens over de toekomst van de
N.A.M. willen spreken. En dan moet ik
eerst eerlijk zeggen, dal ik aileen maar
over die toekomst kan praten, omdat het
gebouw dal door de aanwezigen is opge·
trokken, zo afschuwerijk solide is. Ik zou
dan oak willen beginnen met iedereen te
bedanken hier aanwezig en door er nag
eens aan Ie herinneren, dat zij toch alle
maar jarenlang een grate bijdrage aan dat
gebouw hebben geleverd',
Direkteur Van Engelshoven wees er op,
dat de N.A.M. nog steeds kan groeien.
'We kunnen misschien niel meer groeien
in hoeveelheden, maar we moeten nag weI
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In verband met de vakantie

van zowel de dagelljkse redactie als de drukkerij verschijnt het
volgende nummer van Nammogram medio augustus.
De redactie wensl aile lezers en lezeressen, die de komende tijd ook
met vakantie gaan, een prettige tijd toe, met als het effe kan
een beetje zon.

In gesprek lT1el ••
Een dsg als de Gepensioneerdendag is
een gelegenheld bij uitstek om nog eens
een babbeltje te maken met oud-gedien
den. We spraken de heer M. Roddenhof
uit Coevorden, destijds werkzaam in de
RWP in Schoonebeek. Hij verliet tien jaar
gcleden de N.A.M. en voorts met de heer
H. J. de Wilde, de persoonlljk chauffeur
van ooze oud-direkteur Bongaerts. De heer
De Wilde verliet \lorig jaar augustus - sa
men met de heer Bongaerts - ooze maat·
schappij.

M. Roddenhof
'Ik moet het wat kalmer aan gaan doen,
maar ik kan nog steeds niet stU zitten', al
dus de heer M. Roddenhof die nog steeds
cen open oog hecft vocr al het maatschap
pelijk gebeuren om hem heen.
Neg steeds, want toen hij nog in diensl
van de N,A.M. was, was dat oak al 20.
Hij maakte deel uit van de Contactcommis
sie en van de Ondernemingsraad. Het
maatschappelijk leven spreekt hem aan,
of het nu gaat om het vakbondswerk, het
kerkelijk leven of de volksgezondheid, Op
talrijke fronten was en is de heer Rodden
hof actief. De huidige tijd baart hem zor
gen, Oat va It af te lelden uit een van zijn
uitspraken in het geroezemoes van de
toch wei feestelijke gepensioneerdendag.
'Ik ben bang dat het algemeen be lang zo
langzamerhand gaat wijken voor de
groepsbelangen en dat is een verkeerde
zaak. Het algemeen belang zal steeds
voorop moeten blUven staan'. Het is een
uitspraak die stoelt op de zorg die hij
momenteel voor de maatschappij (en daar
mee bedoelt hij niet de Nederlandse Aard
olie MaatschappU) koestert.
'We moeten oppassen', zo zegt de heer
Aoddenhof, 'dat we door ons handelen
de werkloosheid niet bevorderen'.
De volksgezondheid. Voor de heer Rod
denhof een hoofdstuk apart. Dit jaar maakt
hij voor het 32e jaar deeI uit van hel zie
kenfonds 'De Voorzorg' in zijn woonplaats
Coevorden. En nog steeds is hij een ac
tief bestuursJid.
Een ander facet van het leven waar hij zijn
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krachten momenteel aan wiJdt, is het ker
kelijk leven. Hij is blij dat hij er aan mee
heeft kunnen werken, dat men in Coevor
den is gekomen tot de oprichting van een
werkgemeenschap van kerken, een insti
tuut dat de samenwerking van de kerken
in zijn woonplaats nastreeft.
Zijn mening over de Gepensioneerdendag:
'Een dag als deze is geweldig, Waarom?
Ik beschouw deze dag als een ontmoe
tingsdag van vrienden en kennissen, waar
oude herinneringen nog eens opgehaald
kunnen worden.
Waar mensen bijeen komen die het fun
dament hebben gelegd van deze maat
schappij. Vandaag hebben we gehoord hoe
er verder gebouwd is op dat fundament.
En als je dat alles gehoord hebt. dan krijg
je de gedachte: Er is iets groots geschied'.

H .... de Wilde
'Je gaat er financieeJ wat op achteruit,
maar je kunt nu doen en laten wat je wilt.
Oat reven heb ik nooit gekend. Als direk
tie-chauffeur zat je in de service-verle
nende sector van het bedrijf, Je stond altijd
op tijd, je kon nooit eens lets afspreken.
Ja, die vrijheid van nu bevalt uitstekend'.
Oat zegt de heer H. J. de Wilde, die op I
augustus 1974 'opstapte' en nu onmisken
baar van zijn vrijheid geniel. Zonder zich
te verve len, want de heer De Wilde heeft
genoeg te doen. In de eersle tijd van zijn
pensionering heeft hij 'zomaar wat bij huis
geklungeld'. Vissen, wandelen en fietsen
zijn zijn hobbies echter en daar hoeft hij
zich niet bij te vervelen.
De nieuwe 'baas' (mevrouw De Wilde) be-

De hen H. }, de Wilde, de out/-chauffeur 11<11/
de hur HOl/gaer/f, mn Zijll 'I/iruwe baas',

valt uitstekend. 'Aileen', zo zegt De Wilde,
'a Is je vroeger een snipperdag nam, dan
ging je baas niet mee, nu weI'.
Oak mevrouw De Wilde bevalt het uit
stekend haar man nu dagelijks over de
vloer te hebben. 'Hel kost me aileen een
paar pond koffie meer, want het is niets
anders dan koffie drinken met die ex
chauffeurs, .
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BZB-Schoonebeek:
een aklieve organisalie

De laatste jaren hebben we in dit blad
vnj regelmatig over 8ZB-oefeningen ge
schreven, maar negen van de tien keer
ging het dan wei over een oefening, door
de bedrijfszelfbescherming in Assen ge·
houden.
Als gevol9 van deze publikaties had het
er min of meer de schijn van, dat aileen
Anen een goed funktionerende BZB-orga
nisatie rijk was.
Maar oak op het olieveld Schoonebeek en
op hel gasveld Groningen kent ooze maat
schappij een BZB-organisatie. En om ons,
al& redaktie, daaraan eens te herinneren,
hadden we onlangs op voorstel van de
heer J. J. van der Heul, hoofd aZB in
Schoonebeek, een gesprek hie rover.

Het is ongeveer vier jaar gel eden. dat de
heer J. J. van der Heul, in zijn kantooruren
inkoper van de afdeling transport and
supply in Schoonebeek, het verzoek kreeg
op het emplacement Schoonebeek de
BZB·organisatie nieuw leven in te blazen.
De bestaande organisalie leed al jaren
een kWijnend bestaan en van enige aktie
was nagenoeg geen sprake meer.
De heer Van der Heul aanvaardde na enig
wikken en wegen deze uitdaging en begon
aan de niet eenvoudige taak: van praktisch
niets weer een nieuwe organlsatie opzet
len. Geassisteerd door de heer J. Schapink
gelukte deze paging en medio december
197\ kwam onze toenmalige direkteur, de
heer Bongaerts, naar Schoonebeek om de
BZB oHicieel te installeren.
Nu, 3V2 jaar later, loopt de organisatie ge
smeerd en telt ruim 40 leden.
'Hel fijne is, dal je op deze mensen aan
kunt. Het zUn in feite allemaal vrijwilligers,
en als je dan ziet hoe serieus geprobeerd
wordt de oefenlngen te doen verlopen, dan
heb ik aile respect voor hun iozet. We heb
ben drie ploeg en, Ie weten een brandweer
ploeg, een EHBO-ploeg en een reddings
dienst'. zegt de heer Van der Heul.
'Van de brandweerploeg is de heer G.
Mepschen de commandant mel de heer

D~ IWU /OIO'J lillks zijn gtnomt"n lijJ~nJ un
tn/riling ...·all onu Schooll~buku BZB-o~ganiJa

ti~. Vanuil hn k<lnloo~ rn Jr opJltl.g~uiml~n

kwollll~n 'IJ~rJchil/wJ~ plo~g~" in act;r.

"



G. H. Scherpen als waarnemend comman
dant.Alonzebrandweerliedenzijngediplo
meerd(brandwacht2eklasse)
Ook de EHBO-ploeg met als commandant
de heer W. Lautenbach en waarnemend
commandant de heerH. Kuil, is in zijn ge
heel gediplomeerd
Voor de reddingsdienst van commandant
G. H. Grievink en zijn waarnemer B. L
Verbakel, kennen we nog geen officieel
diploma, maarookzijbekwamenzich door
talvanoefeningenenvolgencursussen
Maandelijkshoudenwemetdezedrieploe
gen gecombineerde oefeningen op het

Ec" 'tIan de 'gewonden' wordt door een viertal
EHBO-er,"aarderentralepoHgebrarbt

emplacement. Niet altijd verloopt alles
naarwens. Uitgezonde kritiek trekkenwe
onze lering. Moedgevend is echter dat
zeJfs de kritische toeschouwers meer en
meer het nut van onze 'hulpverlenende
diensfgaaninzien
Onlangshaddenwe-ditterillustratie
nog een ongeluk op het emplacement
Schoonebeek. In een mum van tijd was
onze EHBO in aktie enverleende die hulp
die gegeven de omstandigheden gevraagd
en nuttig was. Toen op Nieuwjaarsdag '74
in Emmen bij Danlon een grote brand uit
brak, kregen wij het verzoek of we cylin
dersvoorpersluchttoestellenkondenleve
ren. Wei, een halfuur later was aan het
verz()ekvoldaan.Eendankbriefvanditbe-

Tijdemeen'tiandl!oI!Jmavondmwadullbijll<l
romplell! BZB-organisatie geJolograJurd

drijf was voor ons het bewijs, dat het ons
wasgeluktsnel assistentie teverJenen. En
dat was een regelrecht compliment voor
onze Schoonebeekse BZB-organisatiel
lk heb dan ook de stelligeovertuiging
en de heerJ. Schapink,waarnemend hoofd
BZB, denkt er precies zo over - dat we
op de goede weg zijn met onze BZB, al
hoop ik met iedereen dat het nooit nodig
zal zijn, dat we echt in aktie moeten ko
men als gevolg van een calamiteit

IndegacedSlaandeamblilanel!wordthl!l'slarbt
offer'mclvoor'tlerdere behandelingaJgevol!fd



Luchlje aan aardgas?

'Zit er een luchtje aan cns aardgas?',
zo luidde het onderwerp van de discussie
tU5$en Ir. J. M. H. van Engelshoven ooze
directeur en Dr. D. Eisma, lector van het
Leidse Geologische Instiluut en besluurs
lid van de Stichling tot Behoud van de
Waddenzee.
De inleidingen van Dr. Eisma. genaamd
'Problemen en Consequenties van aard
gaswinnlng in Nederland' en die van Ir.
Van Engelshoven. 'Zit er een luchtje aan
het aardgas?', werden gehouden in het
kader van het 400-jarig bestean van de
Leidse Universiteil en wei op 22 mel jl.
Talrijke geologeo en andere wetenschaps
mensen woonden deze bfj.
Dearneas! organiseerde hel Leidse Geo
logische Instituut een zogenaamde 'Open
Da9' voor het publiek. Hiervcor was een
speciale geologische tenloonstelling sa
mengesteld, waarvoor ook Shell, Billitor'
en de N.A.M. inzendingen hadden inge·
Sluurd. Op de expositie stond onder meer

I" d~ txposititTuimlt W"T~" It btzichtigt1l:
boorbtittls, kl'rtlt", o/i~momt~Ts tn /o/O's.

"

een miniatuur boortoren die door het pu
bliek met behulp van elektriciteit kon wor
den bediend.
In de lezingen van Ir. Van Engelshoven en
die van Dr. Eisma kwam de dubbele bete
kenis van het onderwerp 'Zit er een luchlje
aan ons aardgasT, naar voren, De eind
conclusie van Ir. Van Engelshoven luidde:

G"u diTl.'klrlfT, dr hl't'T VillI Ellgl'lsho'IJtII tijdtlls
~ijn /lift'r"Ul/illx o'IJer aaTt/gas in Li!irll.''''

'Nee, het is totaal reukloos'.
Volgens de N.A.M.-direcleur was 'het eni
ge luchtje dat er in de keuken aan zit, loe
gevoegd door de Gasunie uit veiligheids
redenen'. Dr. Eisma was hel hier wei mee
eens, maar vond niettemin dat er een dub
bele betekenis zit aan dat 'Iuchtje', zoals
dUidelijk uit zijn lezing bleek.
Na afloop van de lezing van Ir. Van Engels
hoven verklaarde Dr. Eisma: 'Wat de feite
lijkheden betreft uit de lezing van de
N,A.M.-directeur kunnen wij het wei eens
zijn. Maar het hangl er vanaf hoe je er
tegenover staat. Of hel winnen van hel
aardgas langzaam of snel moet gebeuren,
Oat geldt niet aileen voor de N.AM,. maar
ook voor de Gasunie en de overheid'.
Commenlaar van Ir. Van Engelshoven:
'Evenals Dr. Eisma zou ik graag de Mijn
wet gewijzigd zien. Er zou een zekere tijds
Iimiet moelen worden gesteld aan de Wet
Ruimtelijke Ordening. Voor de loekomst
hebben wij onze verplichtingen na Ie ko
men voor de export en voor de binnenland
se behoefte. Daarom moeten wij blijven
boren en zoeken naar meer aardgas, willen
wij de openbare voorzieningen van energie
kunnen blijven voorzien'.
In het maandblad 'Olie' zal aan deze Leid
se bijeenkomst vrij uitvoerig aandacht wor
den besteed.



Uitreiklng veillgheidsplaquette De boorplof8 v'w loo/pusher Va" Hoorll op de
boring Midddie

'Het is nog steeds het streven van de
N.A.M. en het is nog steeds het streven
van de maatschappij om alles tedoenaan
het voorkomen van ongevallen. Ook de
kleintjes. Wij willen dat nlet. WU spen
derenernogsteedsveelgeldaan,veel
moeiteaan,erwordencursvssengegeven
Wedoenechtalles'
Datzeiopzaterdag 14juni in 'Veenlusf in
Veendam operations manager G. J. C
Ruys tijdens het etentje waarbij aan de
boorploeg van tool pusher J. van Hoorn

fr. RIIYs overhandigt de veiligheidsplaquelle aan
lOo1pusbrrVan Hoom

deveiligheidspJaquette voor eenjaarwer
ken zonderongevallen zou worden uitge
reikt.
De heer Ruys vervolgde zijn praatje met:
'Maarzoalshetzovaakgaatinhetleven,
datlaatstestapje,dathangtvanhelindi
"idu af. Oat individu moet altijd nog zUn
ogenopen houden, zijngezondeversland
gebruikenengeendommedingendoen'.
De heer Ruys wilde daarmee niet zeggen
datongevaltenaltijdtewijtenzijnaan'dorn
me dingen', maar hij steJde toch dal het
er 20 nu en dan toch wei 'verrekte dieht
bijkomt'
Voordat hijdeplaquetteoverhandigdeaan

de heer Van Heern zei onze operations
manager dat het hem een eer en een
voorrecht was de ploeg geluk te kunnen
wensen met het jaar werken zonder on·
gelukken. HU sprak de wens uil dat men
elkaarhetvolgendjaaronderdezelfde
omstandighedenzou kunnen ontmoeten
Op maandag 30 juni komt de boorploeg
van toolpusher J. Kleine voor een soort
gelUke bUeenkomst in 'Veenlust' bijeen

Dr hrl'r Vall Hoorn (001/1 'zij1l' plol'g tit wi,ul·
plaq"l'ffl'



Waar vvij vverk(l)en: Boring Lievelde in

In de Gelderse Achterhoek, in de gemeen
te Lichtenvoorde, heeft ooze boortechni
sehe dienst op 23 mel jl. een begin ge
maakt met het boren van de put Lievelde.
Lievelde is een van de kerkdorpen, waar
uit de gemeente Lichtenvoorde is samen
gesteld.
De boring wordt verrieht op een afstand
van ca. 10 kilometer van Corle, de plaats

Olie in Corle? Vee I herinnert vandaag de
dag niet meer aan de eerste aardolie
vondst in ons land, nu ongeveer 52 jaar

Op ondcr$laand kaarlje is dc Iigging van de bo
ring Lievrldc in de Achier/lOck aangegeven.
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waarin 1924 een boring werd geslagen om
tot diep in de grand de aanwezigheid van
steenkoollagen aan te tonen.
Op ca. 660 meter, op een diepte dat nog
geen ontginbare steenkoollagen werden
aangetoond, beleefde men een kleine sen
satie. In de spoeling werden otiedruppels
waargenomenl Olie in de Achterhoek?

geleden. In een museum worden nog en
kele boorkernen uit die tijd bewaard. Het
zijn de tastbare bewijzen, dat er in een
grijs verleden ook reeds is geboord in een
gebied, waar nu onze boortechnische
diensl is neergestreken.

Lichtenvoorde is een vrij grote gemeente,
die welgeteld 7383 hectare groot is. Met
de kerkdorpen Harreveld. lievelde, Vra
gender en Zieuwent samen telt Lichten
voorde ruim 16.000 inwoners. Het natuur
schoon van de Achterhoek is alom bekend.
Ook dit deel van de Achterhoek kent zeer
aantrekkelijke plaatsen, zoals het natuur
gebied Vragenderveen', waar met name
in de zomermaanden menige 'exploratie
tochf wordt gemaakt.
Ook hel 'EIVe Kots' telt tot de beziens
waardigheden, waar onder meer Merovin
gische graven zijn blootgelegd en waar
nu onder meer in onbruik geraakte werk
tuigen te bezichtigen zijn.
Lichtenvoorde, en met name Lievelde en
Zieuwent, dateren al uit een heel oud
verleden.
De naam Lichtenvoorde wordt genoemd
in de 'Monumenta Germaniae' van 945.
Het gebied heeh lange tijd behoord tot
het wereldlijk en geesteliJk souverein van
de bisschop van Munster. In de Spaanse
tijd was het het strijdtoneel van Spaanse
en Duitse troepen. Waar nu de lokatie
Lievelde ligt, heeft bijvoorbeeld Frederik
Hendrik rond het jaar 1627 vanaf de Besse
linger schans het be leg van Groenlo ge
leid. Met zijn troepenmacht bevrijdde hij
'Grol' op de Spaanse overheersers.

Het Schoenmakersmonument
Lichtenvoorde moet in de vorige eeuw
tal van schoenmakers onder zijn burgers
geteld hebben. Een geschrift uit 1812, uit
de Napoleontische tijd, vertelt ons nu nog.
dat het toen een paar duizend inwoners
tellende dorp Iiefst 20 schoenmakers had.
Toen op de Vragender hei binnen de ge
meente een enorme zwerfkei met een ge
wicht van ruim 20.000 kg werd gevonden.
wilden inwoners van Orol (Groenlo) zich
over deze zwaargewicht ontfermen, dit
zeer tot ongenoegen van de Lichtenvoord
se bevolking. Maar aile Orolse pogingen
om de zware steen op een houten kar naar
hun dorp te transporteren, mislukten, om
dat de kar bezweek onder de keilast.
Wat Grol derhalve niet gelukte, daarin
slaagden wei de nijvere lichtenvoordse
schoenmakers, want zij deponeerden tot
groot plaatselijk plezier de steen keurig



de Achterhoek

'op rolletjes'opde markt. Tergelegenheld
van het zilveren regeringsjubileum van
Koning Willem III in 1874 is daarop de
steen met feestelijk vertoon als het
'Schoenmakersmonument'ingewijd

Dr horingLinJtfJr.dirwaarsc:hijnfijkbillllrnkort
opdndJirpu is

In dr dorpskrrn nrrmr bn brjaamdt 'Scbotn- huisen Lichtenvoorde.ln 1776 is de 'heer-
maktrsmonummr' un opvalfmdt p/aau i'l lijckheit Lichtenvoorde' namelijk door de

PoolsevorstCzartoriskyverkochtaanWiI
Een andere bezienswaardigheid moet het lem de Vijfde van Qranje voor 56.000 9ul
kasteel Lichtenvoorde zijn geweest. waar- den. Als herinnering hieraan voert onze
van nu nog slechts de fundamenten te
zien zijn alsook het koetshuis. Voorts is Hn 'f"" Kou' h, LittlrlJr, un tr"n dr mooiJu
ereen zekere relatie lussen cns Konings- muu.. dirJr Jichtrrbork rijk is



Vorstin thans nog offici eel de titel van
Vrouwe van Lichterwoorde.
We noemden reeds ais toeristische aUrac
tie een bezoek aan het Vragenderveen.
Ook de zogenaamde Hamelandroute is de
moeite van het rijden waard.
In het verleden was dit deeI van 01'15 land
in zeer sterke mate aangewezen op West
falen. De Hamelandroute roept hieraan
een duidelijke herlnnering op, want deze
voert zowel over Nederland als Duits
grondgebied. Maar de tijd is in dit historie
rijke contrei bepaald niet stil blijven staan.
Het vorige jaar werd in Lichtenvoorde een
prachtige sporthal in gebruik genomen.
Enige we ken geleden kwam een gloed
nieuw combibad gereed.

De boring Corle
We willen dit artikel beslviten met de ver
melding van nog een aantal gegevens over
die opmerkelijke Corle-boring vit 1923.
In deze boring werden op een diepte van
rvim 660 meter oliedruppeltjes in de boor
spoeling waargenomen. Op een diepte van
goed 1000 meter herhaalde zich dit ver
schijnsel, Men besloot de olievondst nader
te onderzoeken. De boring had toen een
einddiepte van 1284 meter bereikt. Het
boorgat werd tot een diepte van 1090 me-

Voor de boring iu bet GeMene Lievddt, bes/O,ul
loveel bdangstdliflg, ,Jat de a/tiding P"blie
Rdations haar glisten grOt'psgewijs moeH ont
vmlgen.

ter gedicht, waarna het in een rustig tempo
werd leeggeschept. Op 12 december 1923
was het boorgat geheel leeg en de toe
vloeiing van water bleek zeer gering.
Van aardolie of aardgas was echter niets
te bespeuren. Omdat de constante water
druk de bitumina wei eens uit de omge
ving van het boorgat zou kunnen hebben
weggedrukt. besloot de leiding, met name
Dr. Ir. P. Tesch, de in 1961 overleden ge
oloog, tot drastische maatregelen. Met be
hulp van explosieven zou worden gepro
beerd het te onderzoeken gesteente uit
een te scheuren, opdat olie of gas de ge
legenheid ZOU krijgen naar het boorgat toe
te stromen. Geen resultaat!
Begin januari 1924 nam men forsere maat-
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Een /0/0 "it tie oude doos, gemaakt rijdens het
baref/ van de put Corle if/ het jaar 1923.

regelen. Een lading van 28 kg pikrinezuur
werd in biikken bussen naar beneden ge
laten. Op een diepte van 850 meter brak
echter de ophangdraad tussen staalkabel
en lading. Na enige peiling bleek de la
ding op 1020 meter vast te zitten. Tijdens
pogingen de lading voorzichtig los te wer
ken, volgde er plotseling een daverende
ontploffing die de boortoren op zijn grond
vesten deed schudden.
Het boorgat was in een enorme puinhoop
veranderd.
Bij opruimingswerkzaamheden in februari
1924 werd uit het boorgat toch nog 250 li
ter olie 'gewonnen'. Daarmee was de aan
de boring Corle een eind gekomen. Zand
erover!

Nag un opnllme VII" her openluchlmuseum 'Er
'lie Kots'. Nu met een blik op de herberg.



Irnpressies
uit het vvesten

Via hel verslag van de lezing van de heer
J. J. Zaanen, uitgesproken tijdens de Ge
penSioneerdendag en via deversragleg
ging van de ondernemingsraadvergade
ring van 24 april is West-Nederland weer
even 'in het nieuws' gekomen
In hel algemeen kan men zeggen dal hel
de laatstejaren in 'de West' nogalstilge
weest iG. Daar Iijkt echter verandering in
Ie kamen. Veel van helgeen er in de ko
mendetijdin West-Nederland gaatgebeu.
ren, verkeertop dit moment echternog in
de fase van vage en iets mindervage plan-

Om de heer Zaanen nag eens Ie citeren
'Nieuwe putten in Wassenaar, wellicht
booractiviteilen op het oude Van Brienen-

,\In op dracIJlugronddr Van Brilmrnoordbrug
lrolut 01/$ vrrlaatsration .lit aardigt plaali~ op

oord-platform, saneringen op het oliever
laadstalionloolaanenopdeontzoutings
installatie Vlaardingen'
Uit het Ondernemingsraadverslag nog het
volgende: 'Besprekingen zijn gaande om
hetcompressorstation Rederweertvan de
Gasunieovertenemen.Erwordtstudiege
maakt over het sluiten van onze ontzou
tingsinstallatie te Vlaardingen. In de toe
komst zal deontzouting van de gewonnen
ruwe olie op de lokaties zelf gaan ge
schieden'
Zodra de vage plannen iets minder vaag
zullen worden, de iets minder vage plan
nen nog wat duidelijker komen vast te
staan en de studies afgerond zullen zijn,
zulienwezekeropWest-Nederlandterug
komen

8ij d~ ru-'u joro's links'
Hn pf<ujorm Van Brifflffloord mt/ lorm ffl d~

OntzoHling Vlaarding~n n .. als sr ..di~objulm



~ffilmJ

PERSONALIA

ASSEN
Ultdlensttredlng
16 jl.Jnl 1975: mavrouw M. Hlddingh-Elgersma

(TOO/ADM)
1 Jull 1975: mevrouw H. Weeda-Varekamp

(PS/A)

mel pensloen
1 Jull 1975: de heer A. J. Kooljman (ADG)

overplaatslng naar S.I.P.M.
1 augustus 1975: 1•. L van dar Burg (PER)

overplaatsing
15 mel 1975: de heer H. G. Lutlers van afdellng

100/OO nllllr afdellng TS Schoonebeek
6 Junl 1975: de heer E. J. Poort van aldellng

PERlA naar afdeling VI Aasen

huwelljk
23 mel 1975: de heer J. van der Weide (BTD) met

mejuffrouw A. Kamsi

gcboren
23 mel 1975: Johanna Petronella. dochter van de

heer en mevrouw L M. laarhoven (BTD)

lubllee

10 jaar In dlanal
1 Jull 1975: de heer F. H. Belaire (TOD/Io)

26 )ull 1975: de heer G. van der Veen (BTD)
1 augustus 1975: de heer H. Haak (BTO)

16 augustus 1975: de heer J. Melselaar (BTO)
16 augustus 1975, de heer W, Aula (BTO)

25 jeer In dlenst
\7 jull 1975: de heer P. W, den Hollander

(TOO/DO)
7 augustus 1975: de heer H. Zwlers (BTO)

SCHOONESEEK

met pensleen
1 aU9ustus 1975: de heer A. Soersme (PO/OIL)
1 augustus 1975: de heer H. Jeuring (PO/WO)

overplealslng
1 jull 1975: de heer L. H. Hllberts van aldellng

TOP naar aldellng GZ Schoonebeek

huwelljk
6 junl 1975: de heer M, J. Ambergen (PO/ETO)

met mejuffrouw A. E. M. Leemhuls

jubllea
3 jull 1975: de heer H. H. Aardema (WP/REP)
1 augustus 1975: de heer J. J. van der Heul

(TS/P)
4 augustus 1975: de heer S, de Haan (POlO)
7 augustus 1975: de heer S. H. Borgman (POlO)

HOOGEZANO

met pensloen
1 jull 1975, de heer U. SCholle (TO/WO)

overleden
27 mel 1975: de heer T. E Orelse (TOI)

overplaatslng naar Qatar
16 jull 1975, de heer H. Aeljnen (PO)
16 jull 1975: de heer J. J. W. de Ruiter (PO)

overpla::Jtslng
1 junl 1975: de heer O. Koning van afdellng PO

naar afdellng VI Hoogezand
I junl 1975, de heer A, Hasper van afdellng PO

naar afdellng TO/WO Hoogezand

huwelljk
9 mel 1975: de heer 1. Eefsting (TO{WO) met me

juffrouw A. Wind
20 junl 1975: de heer F. Schollens (PO/MID) met

mejuffrouw J. de Vries
25 junl 1975: de heer A. Flink (TO/ETO) mel me·

juffrouw S. W. Wassink
27 Junl 1975: de heer J. H. M. Stroeve (TO/ETO)

met mejuffrouw B, M. Leemhuls

jubilee
3 juli 1975: de heer J. H. Oldenhuls (PO)

Mede namens mljn vrouw hartelijk dank aan leder
een voor hel moole bloemstuk en de fruitmand
onlvangen na de geboorle van ons dochlertje
Lucie,
L. J. Katerberg. PO/WO _ Schoonebeek

Mede namens mljn vrouw en klnderen wll ik de
dlreklle, chefs en collega's hertelljk danken voor
de belangsteliing en de vele bloemen en allenties,
onlvengen ter gelegenheld van ons 25-jarig hU
welljksfeest.
G. W. Schepers
M. SChepers-Blaauw

Hartelljk dank aan chefs en collega's voor de
ontvangen attentles blj de geboorle van onze
dochter Marieke.
J. H. H. Gels
A. M. M. Scherpen-Gels

Gaarne wil ik - mede namens mljn echlgenote 
hartelijk dankzeggen voor de belangsteliing die
ik mocht ontvangen alsmede voor hel gekregen
cadeau nu Ik de Maatschappij met pensioen ver_
lalen heb.
L. W. Peters, CI Sch.

Mede namens mljn vrouw en kinderen wil ik de
dlrektle en collega's hartellJk dank zeggen voor
de moole bloemen en cadeaus die we hebben
ontvangen tljdens ons 25-jarlg huweliJksfeesl.
B. A. Kienhuis, CI

Mede namens mljn echlgenole zeg ik direktie en
collega's hartelijk dank voor de gelukwensen en
fraaie bloemstukken die wij ter gelegenheld van
onze 25-jarig huwelljksdag mochten ontvangen.
A. H, van Gelderen, TOP

Langs deze weg wll ik mede namens mijn vrouw
en kinderen direklie, chef en collega's hartelljk
bedanken voor de cadeaus en bloemen die wlj
mochten O.1lvangen en de belangslelling onder
vonden blj mljn penslonerlng. Het gaal U allen
goed.
Joh. H. H. Beukers, PO/Schoonebeek

Mede namens mijn vrouw dank ik U allen harte
lijk voor de belangsteliing ondervonden op onze
lrouwdag.
H. Scholten. WP/Schoonebeek

Mede namens mljn vrouw wil ik gaarne de dlrektie.
chefs en collega's hartellJk danken voor de belang
Slelling en het moole cadeau onlvangen ter ge
legenheld van mijn 25-jarig jubileum.
I. van Iren, TCI/BW

De heer
B. Lokollo
Tewerkgesteld:
21 april 1975
(ex S.N.I.)
Funktie:
Terminal operator
Afdellng:
IS Assen

De heer
H, Boers
In dienst getreden:
1 Junl 1975
Funkt;e:
Topograflsch
tekenaar
Afdellng:
TOP Assen

De heer
A. Roek
in dlenst getreden:
1 junl 1975
Funklle:

,Produkliewerker
Afdellng:
SP/WOP Assen

Ing. G. Kamminga
in dienst getreden:

1 jun! 1975
Funktle:

Assislent
Afdellng:

TOM/C Assen

Ir, W. Matthleu
Tewerkgesteld:
1 juni 1975
(ex Oman)
Funktie:
TeChnical Manager
Afdeling:
TM Assen

De heer ,.....iiii
K. Mars

Tewerkgesteld:
1 mel 1975

(ex S.I.P.M.)
Funktle:

Senior production
supervisor
SP Assen

Ing. W, S Blink
in dlenst getreden:
1 juni 1975
Funktie:
Assistent
TOU Assen
(Tijdelijk tewerkge
steld blj PO/ETOIO
SChoonebeek)

De heer
L H. Oorgelo

In dlenst getreden:
1 juni 1975

Funktie:
Boorwerker

Afdellng:
BTO Assen

Ir. J. A. Knoppe
Tewerkgesteld:

28 april 1975
(ex S.I.P.M.

Funklle:
Junior drilling

engineer
Afdeling:

DE Assen

Mejuffrouw
T. R. Oostlng
In dienst getreden,
15 mei 1975
Funktle:
PonstyplSle
Afdellng:
IS Assen

De heer
L. Bosveld

In dlenst getreden:
I juni 1975

Funktie:
Vakman meet- en

regeltechnlek
TO/IOIG

Hoogezand

De heer
1. P. L. Lemmens
In dlenst gelreden:
1 juni 1975
Funktle:
Onderhouds
monteur
Afdeling:
PO/WO/W RIJSWIJk

nieu""e collega's

"



Ir. W. Mallhleu: Stand van

technical :~:~:~~~g:e:e
manager

In Iftelftorlarn
T.E. Drelse

'Woorden schietenop een dag als
dezetekort.lkkaneigenlijkalleen
maarzeggendatweTijeDreiseheb
ben leren kennenalseenijverigen
eerlijk man, die de term 'aangepaste
arbeid'nietkende,omdatelkearbeid
hem paste, Hijmochtgraagwerken',
Oat zei op zaterdag 31 mei in cafe
Veldzicht inWoltersum de heerW
van der Vegte, chef Installatie In
spectie uit Hoogezand, op de bijeen
komst, belegd om de op dinsdag 27
mei bij een bedrijfsongeval om het
levengekomen 37-jarige Tije Dreise
delaatsteeertebewijzen
De heer Van der Vegte memoreerde
hetfeitdateenaantaIN.A,M.-ers de
overledene toch wellanger gekend
had dan 1 mei 1975,dedatumvanin
diensttreding. Deoverledene werkte
v66r zijn indiensttreding bij Kampen
Constructie BV in Hoogezand, een
bedrijf dat regelmatig voor hetonze
werkt
Dominee G. Molenaar uit Woltersum
gebruiktealstekstvoordeuitvaart
dienst Psalm 103 'Het leven des
mensen is als hetgras'
Na de dienst in cafe Veldzichtbege
leiddeeen lange, stille stoel, ge
vormd door familie, vrlenden, ken
nissen en mensen met wie hij de
laatste tijd had samengewerkt, de
overledene naarzijn laatste rust
plaats

Na een verblijf van ruim vier jaarbuitens,
lands is per 1 junijl.lr. W. Matthieuop
nieuwnaarAssenteruggekeerdenwelals
opvolgervan de heerW. B. Murphy in de
funktie van technical manager
De heer Matthieu is bepaald geen onbe
kende in N.A.M.-kringen. Immers, in de
jaren 1966-1970 was hij chef petroleum
engineering van onze maatschappij. eerst
in Oldenzaal. later in Assen. Verbleef hij
v66r1Q66reedstalvanjareninhetbuiten
land (BoliVia, Venezuela en Indonesie), de
laatste vijf jaar maakte de heer Matthieu
weer tal van omzwervingen. In Nigeria was
hij gedurende enige tijd operations mana
ger.vertrokvandaarnaarGabon als tech
nical manager. verbleefvervolgens enige
tijd in Indonesie om daama als technical
manager In Oman te werken
In zijn afscheidstoespraak indertijd zei de
heer Matthieu, dat hem het afscheid een
beetje moeilijk viel, omdat hij enerzijds
prettig gewerkt had bij de N.A.M., ander
zijds het leven en wonen in Oldenzaal en
later in Assenongetwijfeldzou missen
Hijzietnudanookmetvertrouwendeher
nieuwde kennismaking tegemoet, juist in
een periode, waarin ons als maatschappij
zulke interessante ontwikkelingen als die
op de Noordzeeen op hetvastelandwach
ten

Callantsoog
'Hoopgevend' en 'voor op het schema'.
Oat zijn de termen die passen bij de
werkzaamheden ten behoeve van de
duinkruising Callantsoog
Konden we in het vorige Nammogram
melden dat de steiger, nodig voor het
heien van de damplanken voor de kof
ferdam gereed was, thans is ookde kof
ferdam zelf gereed en is een begin ge
maakt met het wegbaggeren van het
zand. Deze werkzaamheden zijn nu zo
ongeveervooreenderdegedeelteach
terderug
Het doorgraven 'zeewaartse" duin Is in
middels voorzien van de nodige strop
pottenopdathetzandnietgaatstuiven,
op het tweede ('Iandinwaartse') duin is
men momenteelbezigdesteigerstebou,
wen voor het trekken van de 36 duims
pijp met een lengte van 2400 meter
Men hooptdat met de trekwerkzaamhe
den in de eerste helftvan augustus een
begin kan worden gemaakt
Ook de laswerkzaamheden aan de 2400
meter lange pUP lopen voorspoedig. Het
gedeelte met de dunste wanddikte Is In
middels gereed, men werkt nu aan het
gedeelte dat een aanzienlijk grotere
wanddikte heeft
Ook op het pijplegschip LB 23 maakt
men nu goede vorderingen. Zoals ge
meld kampte men met problemen met de
rontgenapparatuurdieaan'derol'ging
Het heeft nogal wat tijd gekocht om de
hele zaak weer op de juiste plaats te
krijgen. We schreven al dat de LB 23
perdag tussende 6CXlen de 1000 meter
pijp kan leggen, Op donderdag 19 juni
noteerde men een aardig succesje door
op eendag 1500meterte leggen. BU het
ter perse gaan van dit Nammogram
nummer was ruim 30 van de 118 kilo
meter te leggen pUP naar de zeebodem
verdwenen
Inmiddels is ook de zogenaamde Pipe Jet
Barge op de Noordzee aangekomen. De
zezorgtervoordatdepljpnietopde
bodem blijft riggen, maar in de bodem
wegzakt tot een diepte van ongeveer
tweemeter.Doorhetzandonderdebuis
"Iostespuiten'zaktdepijpdooreigen
gewicht.



Sinds medio mei wordt een trekker van de
putbehandeling in Schoonebeek die 24 uur
per dag wordt gebruikt voor het transport
van materialen. met extra zorg omringd.
De oorzaak: een me,el heeft de motor van
de trekker uitgekozen om er te nestelen
en het gedeelte tussen de dynamo en de
motor tot kraamkamer om te bouwen. In
het nestje waren op een gegeven moment
drie eiljes te vinden. Oat de trekker regel
matig op pad is, schijnt moeder merel niet
te deren. Ze wacht eenvoudig tot de wagen
op zijn vaste standplaats is teruggekeerd.
Bang voor afkoeling van de eitjes hoeft
zij dan ook niet te ziJn. De warme motor
zo'gt er wei voor, dat de eitjes op tempe
ratuur blijven .
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Verlederend

EXPLOITATIE
Zeeboringen I Het booreiland 'Transocean
l' is nog werkzaam op put K8·FA-2.
Landboringen I Op de puttengroep Leer
mens kwam de put Leermens 9 gereed.
Men is bezig met het boren van de tiende
put.
De Flexodrill-installatie kwam op de put
Leermens 11 tot een 10% duims casing'
diepte.
In de put Middelie 104 werd het zand wa
tervoerend aanget,offen. De put werd ge·
deeltelijk teruggeplugd en in een andere
richting aangezet.
De put Coevorden 9 bereikte een eiod·
diepte van 3165 meter.
De T··g·instaliatie is verhuisd naar Bierum
voor het boren van de put Bierum 10.
Op dezelfde puttengroep beeindigde de
T 11·installatie van Deutag de vijfde put.
De T 4 van Deutag bereikte in Schoone
beek de elnddiepte van de put 470 waar·
na men verhulsde naa, put 141.
De FV·mast heeft de putten Zoetermeer 3
en 11 teruggeplugd en verla ten. De ploe·
gen gingen naar put 122 in Schoonebeek.

EXPLORATIE
Zeeboringen I Het booreitand 'Nordic'
werd versleept naar de lokalie L5B waar
op 28 mei een aanvang werd gemaakt met
hel boren van de put L 5-1
Landboringen I Sinds 21 mei zijn de
N.AM.-ploegen werkzaam op de put Lie
velde 1.
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JUBILEA

Op3O mei jl. was het 25 jaargeleden, dat
deheerA.Masselink,operatorproduktie
dienst Groningen, in dienst trad bij onze
maatscnappij
TIjdens de receptie op maandag 2 juni jl.
lietde heer J. van Egeraat, chef produktie-

ren met deze loterij en we hopen dat we
bijjouindeprijzenzijngevallen'
De heer Hermans kreeg een boormachine
en een tuinstoel aangeboden, De tuin
stoel kwam erbij, omdatde collega's toch
onderscheidwilden makentussenhetwer
ken in de werkplaats en de hobbies van
de heer Hermans thuis
Voor mevrouw Hermans was er - als
dankvoordedoorhaargeleverdebijdrage
in het werk van haar man - een doos
bonbons

De chef wireline operations, de heerH, F.
J. Hartman, koneropdonderdag22mei in
hotel 'Rowaan' in HoogezanG nietom neen
om de heer T. H, Hermans (SP/WOW/G)
op de dag dat hij zijn 25-jarig jubileum
vierdenogeens'eenzwerver'tenoemen,
DeheerHartman: 'Theo,jehebthetgroot
ste deel van je loopbaan bi) de N,A.M.
doorgebracht als een zwerver, Je sollicl
teerde als electricien, maar werd bij in
diensttreding tijdelijk te werk gesteld bij
Schlumberger. Dit 'Ujdelijk' is uitgelopen
tot zes jaar.ln die tijd zwierf je door heel
Nederland en gedeeltes van Belgie en
Duitsland'
Ook toen de jubilaris van 22 mei na zes
jaar bij de N.A.M. in dienst kwam, werd het
geen rustig leventje, Oat lag niet zo zeer
aan de maatschappij als wei aan de jubi
laris zeit, Hij werd geplaatst als waehtlo- • ~,·,'.•,d'·~'.
per bij de gasdienst, maar deze plaatsing
vormde zo'n contrast met het eerdere
zwerversbestaan dat de heer Hermans al
sneloverplaatsingaanvroegnaardeaf
delingvervoer
Bij deze afdeling deed het zwerversbe- Vakklllldig speldl mevro,,"w Hermans baar reb/-
staan opnieuw opgeld, want de heer Her- grnoorhet jllbilc"mimiglle op de rever
mans werd chauffeur op verschillende
voertuigen
Met de plaatsing bij de wireline-sectie in
Groningen negen jaar geleden kwam er
min of meer een einde aan het zwervers
bestaan.
De heerHartman: 'Jevielopdoorjenauw
keurigheid van werken en werd daardoor
in de wireline-werkplaats geplaatst. Daar
hebjejeontwikkeldtoteenzeerervaren
werkplaatsman. Je hebt gewerkt in aile
vierwireline-werkplaatsen in het noorden:
de keet op Siochteren, de golfptaatloods
in Uiterburen en de tweewerkplaatsen bij
het kantoor in Sappemeer'.
Tijdens de receptie in 'Rowaan' werd ook
nog opgemerkt, dat velen van de kennis A. MaSgelink
vande heerHermans hebben kunnen pro
fiteren.
Dc heer Hartman memoreerde vervolgens
het feit dat de heer Hermans niet aileen
25 jaar bij de N.A.M. in dienst is, maar
ookal2Sjaar in de Staatsloterij speelt Hij
zei:'Wehebbengeprobeerdteconcurre-

T.H.HerrnansWei vroeg de heer Kwak aandacht voor
de problemendieeraandecontinu-dienst
kleven, De heer Kwak: 'Men kijkt meestal
aileen maar naar de 30 procent toelage,
maar aan de problemen in het gezin gaat
men meestal voorbij. Het mag hier rustig
eens gezegd worden dat continu-dienst
lang nietaltijdeenpretje isl
De heer Kwakvondechterdatbeideecht
parenziehgoeddoordezeproblemenheb
ben heengeslagen. Hij braeht op dit punt
speciaal hulde aan de echtgenotes van
Hans en Jill
Ais aandenken aan de tijd in Groningen
doorgebracht, kreeg de heer Reijnen een
boekwerk over bergsport aangeboden, de
heerDeRuitermoehteenlP'metserieuze
muziek'inontvangstnemen
Dank braeht het tweetal met name aan al
die afdelingen waar zij sinds februari ge
werkt hadden om de kennis te vergaren
die ze in Qatarnodig zullen hebben

Dt' <'Chlpare" Dr R.llilrr (lillks) rll R.rij"rn,
//I;slrre"dllallrderoespraak
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dienst Groningen, de carriere van de heer
Masselink nag eens de revue passeren.
'Er is aile reden om hier in 'Veenlust' in
Veendam Uw zilveren maatschappij-jubi
Ieurn in aanwezigheid van zaveel collega's
Ie vieren", zei de heer Van Egeraat. 'U
hebl in al die jaren er aan meegewerkt
van een toch betrekkelijk klein bedrijf een
heel grote N,A.M. Ie maken.
Mevrouw Masselink lOU ik eerst met een
bloempje willen bedanken voor de grote
steun die zij voor haar man geweest is.
De levensloop van de heer Masselink bij
de N.A.M. kunnen we in twee fasen cp
splitsen: een aliefase en een gasfase.
Uw eerSle zeven dienstjaren brach! U ap
het Schoonebeek-veld door, waarna U in
West-Nederland werd tewerkgesteld. Tus
sentijds was U reeds van tankmeter opge
klommen tot hoofdoperator.
Daarna kwam de gasfase die begon op de
gabehande lingsinstallatie RossumfWeer
selo en waar U met de 'gaskant' van ons

Behoedzaam C'I door Zij'l ecblg,e>101t: g,edSsislct'rd
pakr de heer Masse/ink de verrckijker uir.

bedrijf vertrouwd werd gemaakt.
Van Twente vertrok U in 1972 naar het
Noorden, waar U als wachtmachinist op
het Annerveen-veld bent gaan werken.
Er is alom voor U vee I waardering ge
weest, zowel voor het door U geleverde
werk als voor Uw persoon, U was niet
aileen een prettig collega om mee te wer
ken, maar eveneens was hel plezierig v66r
U te werken, En dat is een compliment"
Tot slot van zijn toespraak zei de heer
Van Egeraat de heer Masselink dank voor
de wijze waarop hij zijn aandeel had ge
leverd aan N.A.M.'s werkzaamheden in
Oost-. West- en Noord-Nederland.
De heer Van Egeraat bood vervolgens de
heer Masselink het jubileumboekje, een
verrekijker en nog een barometer aan,
Voor mevrouw Masselink waren er bloe
men en bonbons.
In zijn wederwoord zei de heer Masselink
dank voor de ontvangen cadeaus en voor
de betoonde belangstelling,

G. Harms

'Het lijkt wei een beetje op de Berend
Boudewijn-kwis. maar we hebben zoveel
geld opgehaald dat we niet met €len ca
deau konden volstaan en daarom zijn het
er vier geworden',
Oat zei op dinsdag 3 juni in 'Rowaan' in
Hoogezand de chef-bewakingsdienst. M.
G, van Stigt. tot de heer G, Harms, die
op die dag voor zijn collega's het feit her
dacht dat hij 25 jaar geleden bij de NAM,
'binnenstapte'.
Toen de cadeaus eenmaal waren uitgepakt
en een wereldontvanger-tranSis!orradio,
een heggeschaar, andere tuinattributen en
aansteker uit de eigen shop v66r de JU
bilaris, zijn vrouw en kinderen op lafel
stonden, zei de heer Harms: 'Dit is fan
tastisch, dit is niet geweldig. maar dit is
overweldigend.'
De heer Van Stigt memoreerde tijdens
de receptie de loopbaan van de jubilaris.

Same" mCI zijn echlg,enQ/e neeml dc heer Harm,
kennis Van de inholld v,'" her jllbileumboekjc.
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Zoals zovelen is ook de heer Harms in
1950 in dienst gekomen na een verblUf in
IndonesitL De heer Harms bracht zljn mi
litaire diensttijd voornamelijk doorop Ce
lebes
De indiensttreding bij de N.A.M.geschled
de zo vlot. dat de heer Harms zeer spoe
dig nog een dag bijzonder verlof moest
nemenom ziJn plunjebaal inte leveren,
Van de 25 jaar bij de N,A.M. bracht de
heer Harms er 18 door bij de boortech
nische dienst. In die tijd zwierf hij door
heel Nederland en versleetop die manier
ook nogal wat kosthuizen. Plaatsen waar
hij onder meer werkzaam is geweest
Sleen, Staphorst. Haaksbergen, Den Haag,
Winschoten en Ridderkerk.
De heer Harms was ook een van de men
sen die door de N.A.M. 'uitgezonden'werd
naar Belgie. Op de EXPO in Brussel stond
eenboortorenopgesteldendeheerHarms
was een van de mensen die zorgde voor
lering en vermaak' van aile bezoekers.
Op de EXPO is overigens nooit gas of
olieaangetroHen, Menboordeslechtstus
sen boorvloeren maaiveld
In 1968werdeenboorstringopgehevenen
en dat was het moment dat de heer Harms
toetradtotde bewakingsdienst
De heer Van Stigt sprak de wens uit dat
ook de komende 12'12 jaar plezierig sa
mengewerktzal kunnenworden

H.B.Berens

'St. Joris' in Ridderkerk was op 4 juni
plaats van samenkomsl voor de mensen
uitde produktiedienstWest-Nederiand. Zij
kwamen naar ·St. Joris' om aanwezig te
zijnbijdereceplietergelegenheidvan

het 25-jarig jublleum van de heer H, B
Berens (PD/W)
HetwaschefproduktiedienstWest.Neder
land, de heerW. Gutker, die de jubilaris
opdezedagtoesprak.Hijmemoreerdehet
feit dat de heer Berens - samen met vele
van zijn'sobats'-25jaargeleden naar
de N.A.M. kwam en toen geplaatst werd
bijde boortechnischedienst. In dit tijd
leidde de heer Berens een zwervend be
staan.ln dietijd ookwerdde heerBerens
bekendalseengoedhardloper,dieeral
les voor over had om op tijd zijn trein te
halen om thuiswaarts te kunnen keren
De BTD was in die tijd een rauw bedrijf en
ook de heer Berens maakte daar kennis
mee. Ongelukjes zijn hem niet bespaard

gebleven. In 1963 stapte de heer Berens
uit de boortechnische dienst en werd hlj
bij de produktiedienst geplaatst. De heer
Gutkerstelde dathij in de vijftienjaardat
hij de jubilaris nu kende, Berens nooit in
eenslechte bUiofchagarijnig hadmeege
maakt.
Ais cadeaus was er een doos bonbons
voormevrouw Berens, in de tweede plaats
eenverrekijkervoordejubiiariszeJf
Kort en krachlig bedankte de heer Berens
voorenhetcadeauendeenormeopkomst.

OnJ~romj~ lijJ~m J~ r~c~pr;~ m~1 ruhlS J~

hur ~n m~ro..'W B~r~m m links J~ h~~r G"lk~r,

'Hendrik, het is niet gemakkelijk om over
jou wat te vertellen. Ais je iemand opbel
de en hem vroeg of hij iets van Leferink
wist. dan werdermeestal geantwoord dat
je een ontzettend harde werker was en
meer wilde men meestal niet los laten'
Oat zei op vrijdag 6 juni in 'Bieze' te Bar
gerdeheerL.Faassen,chefputbehande
ling, tot de heer H. leferink die op die
dag recipieerde inverbandmethetfeitdat
hij25jaar'bijdeclub'was
De heer Faassen memoreerde kort dat
deheerLeferinkopJOmei 1950begonbij
deboortechnischedienstendatzijneer
ste standplaats Oost-Zaan werd. Daama
volgde-zoalstedoengebruikelijkbij
de BTD - een ware zwerftocht door Ne
derland.Eenperiodewaarinooknogalwat
kosthuizen versleten werden. In een van
diekosthuizentradLeferinkzelfsnogop
als'koppelbaas',dooreencollegaaan
'een vrouw' Ie koppelen. De heer Faas
sennoemde dateen knapstaatjewerk
In december 1968 kwam de heer leferink



..UBILEA dat hem namens de Groningen organisatie,
het hoofdkantoor Assen en de bewakings
dienst werd aangeboden ter gelegenheid
'van zijn 25-jarig jubileum. Toen het papier
en het andere verpakkingsmateriaal een
maal verdwenen was, zat de jubilaris met
een 'knappe' verrekUker in zUn handen.
Oat was niet alles voor de jubilaris. Er
kwamen nog een tweetal tuintunnels 
een soort oprolbare brOeikasjes - bU.
Het was in eerste instantie de heer M. G.
van Stigt. ehef bewaking, die de loopbaan
van de heer Sietsma schetste. Ook de
heer Sietsma kwam 25 jaar geleden bU
de N.A,M, in dienst. nadat hij een aantal
jaren in Indonesie was geweest. Hij diende
daar als onderoffieier op een Sherman-

tank en voerde het bevel over een aantal
zware mortieren.
Op 22 mei 1950 kwam hij bU de NAM.
Zijn voorkeur ging in die tijd uit naar de
sector transport. maar zover is het nooit
gekomen.
HU kwam terecht bij de boorteehnisehe
diensl en zwierf gedurende 18 jaar door
Nederland. 'Van Anloo tot Zweeloo en al
les wat daar tussen lag', zo zei de heer
Van Sligt.
Het was in die periode dat hij ook tien jaar
deeI uitmaakte van de Ondernemingsraad,
Door medische omstandigheden volgde

Voor de lOespraak vall de beer Vall Sligl bebbrn
de heer ell mevrollw SiC/sma aile aml/larl)/.

bU de putbehandeling terecht en het was
nu de heer Faassen zelf die de werklusl
van de heer Leferink ken ervaren.
De heer Faassen merkle neg op dat de
heer Leferink er een grote hekel ean had
om Ie laat Ie komen, Toch is dal in zUn
loopbaan een keer gebeurd. Onderweg
van Schoonebeek naar 'Groningen' had
hij niel voldoende benzine in de tank van
zijn brommer en dal leverde dan oak een
behoorlijke wandeling over de Kielster
achterweg op.
Als tastbaar aandenken ean de jubileum
dag werd de heer Leferink namens al zijn
college's een verrekijker en een tweetal
tuinstoelen aangeboden. Voor mevrouw Le
ferink was er een freei bloemstuk en na
tuurlijk ontbrak het handtekeningenboekje
niet.

P. Sietsrna

'Oil is speciaal iets voer de bewaking'. Oat
was op vrUdag 6 juni de reaetie van de
heer P. Sietsma (BW) nadat hij in 'Rowaan'
in Hoogezand het geschenk had uitgepakt

plaatsing bij de bewakingsdienst, een klap
die toch wei hard aankwam, maar die door
de heer Sietsma en zijn gezin toch goed
werd opgevangen.
De heer Van Stigt sprak de hoop uit dat
in de resterende viereneenhalf jaar (de
heer Sietsma gaat dan met pensioen) op
dezelfde pretlige manier zou kurmen wor
den samengewerkt.
De heer Sietsma dankte - nadat er ook
eadeautjes waren overhandigd aan zUn
eehtgenote en kinderen - kort en kraeh
tig: 'Hartstikke bedankt allemaal'.

H.H. Overberg

Op vrUdag 6 juni jl. herdacht de heer H. H.
Overberg, ass istent boormeester bU de
boorteehnisehe dienst, tUdens een reeeptie
in hotel 'Overcingel' te Assen zUn 25-jarig
dienstjubileum.
Volgens goede BTD-traditie reikte de heer
J. Coppes, drilling superintendent, me-

Kennelijk een piezierig mome/II VOOT de bur
en meVTOIlW Overberg.
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vrouwOverbergeersteenboeketbloemen
aanalvorens hij de jubilaris toesprak
Bij de uitreiking van de bloemen merkte
de heer Coppes op, dat mevrouw Over
berg haar echtgenoot in de nu 20 huwe
lijksjaren thuisvaakzal hebbengemistals
gevolg van de continu-werkzaamheden die
nu eenmaal het boorvak kenmerken. Voor
hetbegrip, datzij hiervoor door de jaren
heenheeftgetoond.zeihijhaarspeciaal
dank
VervolgensrichttedeheerCoppeszichtot
de heerOverberg.
'Disculabel wordt steeds meer gesteld,
ofheleenverdiensteiseenperiodevan
25 jaar of langer bij dezelfde werkgever
te werken.ls heteen kwestie vanuilhou
dingsvermogen? Ais dit laatste het geval
is, dan behoeft dat niemand te verbazen,
want als militalrver overzee had de heer
Overberg reeds van deze kwalitelt blljk
Vegeven
Het is echter bepaald geen sinecure om
25jaar bij de boortechnische dlenst In
continudienst te werken
Nu terugziend op die jaren komen onge
twijfeld aJ gauw de leuke momenten naar
voren, maar daaruil aileen bestaat het le
yen van een zwervende BTD-er niet
Onze cartoonist heeft een van die toch
achteraf bezien wei grappige momenten,
toenUinvolledigBTD-tenuetewaterging
in het bad te Schoonebeek, in tekenlng
gebracht
De proeve van zwemkunst legde U ove
rigens mlndergeslaagd af, want met helm
en alverdween U - voor korte tijd geluk
kig -onderwater
Het zal U plezier doen, dat hler op deze
stralende dag tal van Assen-collega's, OR
ledenenkegelvriendenopdezereceptle
aanwezig zijn.ln de omgeving van de bo
ring Middelie gaat U medio junl nog eens
recipierenvoorUwnaastecollega's
U behoort langzamerhand tot de oudere
gardeinonzeboortechnischedienstlkwil
Uwel vertellen, datwij juist die ouderen In
onzeafdelingzozeerwaarderen,omdatziJ
eengoede bijdrage leveren aanveiligwer
ken op de boring en aande kwaliteitvan
hetverrichtewerk'
Tot slot noemde de heer Coppes nog het
OR-Iidmaalschap van de heer Overberg,
waarblj hij opmerkte, dathetzeergewaar
deerd werd, dat de afdeling in hem een
goede vertegenwoordiger in de Raad had
Aisjubileumcadeauontvingde heerOver
berg een fiets, trapvast door toolpusher
louwesdezaalbinnengereden
De heerOverbergzeivervolgensiedereen
dankvoor hetcadeau en voorde belang
stelling-ookonzeex-directeur,lr.J.M.P
Bongaerts was aanwezig - tijdens deze
receptiegetoond.

Tijdens een voorgesprekom de hele gang
van zaken op zijn jublleumdag even door
te nemen. werd aan Ab Masselink (PO/G)
devraag gesteldofhijerbezwarentegen
had tegelijk met n6g twee jubllarissen in
de direktiekamer op het hoofdkantoor in
Assen te verschljnen. Bezwaren waren er
niet, maar Masselink wilde nog wei graag
even weten wie die andere twee dan zou
den zijn. Toen hij te horen kreeg dat Her
man Overberg (BTD) en Henk leferink
(SP/WOB/G) de twee zouden zijn die op de
dag van zijn jubileum ook in de direktie
kamertevinden zouden zijn, was er hele
maal geen vuiltje meer aan de lucht Ab
Masselinkwaserzekervandaterdiedag
heel wat oude herinneringen opgehaald
zoudenworden.
Hetgezamenlijkverledenvan de drie gaat
namelijk lerug naar 1925 toen tenminste
drie Schoonebeker gezinnen uitgebreid
werden meteen zoon. Naschooltijden het
meemaken van de Tweede Wereldoorlog
stapte het drietal Herman, Henk en Ab
infebruari1946depoortvandehuidige
10han Willem Friso-kazerne in Assen bin
nenomgekeurdtewordenvoordetropen
Vervolgens kwamen zij op 8 mei van dat
zelfde jaar onder de wapenen. De eerste
standplaatswas NiJmegen
Daarwerdhetdrietal ingelijfdbijhetderde
bataljon van hettweede Regiment Infante-

D~ b~~T H. L~/~Tjnk'

in d~ houdinI.

rie,vooroud-Indie-gangers311RIen liep
op160ktober1946deloopplankvande
'Indrapoera' op, werd op 16 november in
TantJongpriok gedebarkeerd. nam in '48
deeI aan de politionele akties en kwam
uiteindelijk terechtin Tassik Malaja omop
de dag v66r Kerstmis 1949 opnieuw
scheeptegaan, ditmaal op de 'Waterman',
eenomgebouwdAmerikaanstroepenschip
Ditmaal werd de reis in omgekeerde rlch
ling gemaakt. Op 16 januari 195O keerde
het drietal terug in Schoonebeek en werd
vervolgensop27februarigedemobiliseerd
Op 30 mei van datzelfde jaar traden zij
loen in dienstvan de NederlandseAardolie
Maatschappijendatverklaart,dalhetdrie
tal ook gezamenlijk bij de direkteurop de
stoep stond voor het In ontvangst nemen
van de Jubileumspeld
Het drietal heeft er ~ vergezeld van echt
genotes-eenuiterstplezierigedagaan
beleefd
Terugblikkendnaardetijddiegeweeslis,
zegtde heer Masselink overzijn Indie-tijd
'In die tijd iseen bandontstaan,daarkun
jeje geen voorstellingvan maken. Ie ging
samen doordiken dun, zoiets kom je vol
gens miJ niet in de burger-maatschappij
tegen'
De heer leferlnk over die tijd: 'Het was
bepaald geen plezierreisje, maar het is
natuurlijk wei zo det je de mooie dlngen

D~ bur 01Jtrb~"
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onthoudt en de nare zaken vergeet'.
En de heer Overberg: 'Toen de scheeps
toeter van de 'Indrapoera' klonk, toen voel
de je je, ondanks het feit dat je door de
oorlog toch wei gehard was, toch wei erg
klein, Toen de scheepstoeter van de 'Wa
terman' echter klonk, toen voelde ik me
nog rotter, Het was tenslotte een fantas
tisch mooi land',
De eerste tijd van hun verblijf in Indonesie
deed men dienst in de havens van Batavia,
Masselink zat daar bij de mortieren, de
twee anderen maakten deel uit van het der
de peloton, Ondanks het feit dat het om
drie Schoonebeker knapen ging, was het
toch beslist niet zo dat ze ook steeds ge
drieen optrokken, Overberg: 'In ons batal-

rallg Ilir dc tropcn: links Overbng, tWI'nlc en
dadc va" rccht, Ma»clink C" Ll)crink,

jon zaten nogal wat Rotterdammers, Ha
genaars en Amsterdammers. In het begin
waren er nogal eens problemen in de sfeer
van Westerlingen en boertjes uit het Noor
den, maar teen we eenmaal in Indie wa
ren, leerde je elkaar beter kennen en toen
was het echt niet zo dat die Schoonebe
kers steeds op elkaar aantrokken'.
Over de minder plezierige dingen uit hun
Indie-tijd praat geen van drieen liever
meer.
De aardige dingen komen nog wei naar
voren en Overberg en Masselink weten
zich dan ook nog goed te herinneren, hoe
Leferink met een lang samoerai-zwaard
door de straten stapte, Telkens opnieuw
tikte de punt van het zwaard op de klin
kers. Het moet een potsierlijk gezicht ge
weest zijn, Overberg weet van Leferink
nog, dat hij niet kapot te krijgen was: 'We
zaten eens ingesloten en werden via de
lucht van voedsel voorzien, Leferink kreeg
daarbij eens een goed gevulde broodzak

36

op zijn kop, Een ander had er het leven
waarschijnlijk bij gelaten, maar Leferink
niet. Ik geloof dat hij aileen maar een
poosje bewusteloos geweest is',
Gedrieen zijn ze het er over eens dat de
'Waterman' toch wei wat te klein was voor
zoveel mensen, Leferink. 'Zo'n 500 man
in een ruim, en die moesten allemaal via
dezelfde trap naar boven en naar beneden'.
Overberg had wat dat betreft wat meer
vrijheden: 'Aan boord hielp ik de kok en
kon daardoor komen, waar anderen niet
konden komen'
De terugkomst in Schoonebeek was een
enorm feest. De erebogen voor de stoere
knapen stonden gereed en oud-burge
me ester Osse bracht de teruggekeerden

persoonlijk bezoeken thuis,
Hij herinnerde het drietal er nog eens aan
dat oud-Indie-gangers voorrang zouden
krijgen als ze bij de NAM. zouden solli
citeren, Ook op de boot had men hie rover
al gesproken.
Leferink: 'We hadden afgesproken maar
bij de N,A.M. te solliciteren, want niemand
van ons had tenslotte werk',
Na de keuring trad het drietal op 30 mei
officieel in dienst. Masselink bleef in eer
ste instantie in Schoonebeek bij de pro
duktiedienst, Leferink en Overberg kwa
men bij de boortechnische dienst terecht,
Overberg: 'In die periode bepaald geen
onplezierige zaak, We waren nogal ruig,
toen we terugkwamen. Het werk op de bo
ring sprak mij dan ook wei aan, Weg uit
uit Schoonebeek, dat was nadat de feest
roes na veetien dagen uit was toch wei
plezierig',
Overberg die aan de Maasstraat in Assen
woont. is de enige van de drie overigens
die er weinig voor voelt naar zuid-oost
Drenthe terug te keren, Masselink, wo
nend in Veendam, wi! nog wei eens een
keertje weer in zUidelijke richting.
Voor Leferink, momenteel ook een Veen
dammer, geldt het zelfde, maar hij is dan
ook bij verschijning van dit artikel al weer
naar Schoonebeek verhuisd.

2.5 faar laler, By de maqllcltc 1,1(11/ CI.'II plllll.'n
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Zegtonze direkteurlr. Van Engelshoven,
nadathijheeftgezienhoezijnechtgenote
de aftrap vooreen voetbalwedstrijdzeer
bekwaam verrichtte tot zijn ploeggenoten
van deOndernemingsraad: 'Mijne heren,
de transfersom is bij dezen verhoogd'.

Inleiding

'Ikvindheteigenlijkeenbeetjeoverdre
yen om op dil moment nog het woord Ie
voeren. Ik zou het liefs! willen voorstellen
om maarzo gauwmogelijk Ie beginnen',
Datzeiopzaterdag 24mei-'s morgens
even voar 10.00 uur- ooze direkteur
J. M. H. van Engelshoven in het ontspan·
ningsgebouw 'De B06' in Schoonebeek,
waar om even over lien op de terreinen
rond dit N,A.M.-centrum de twaalfde OSV·
sportdaginsuccessievanstartzougaan
Ir. Van Engelshoven ontlastte in zijn ope
ningspraaljede organisatoren vandeze
twaalfde sportdag van de verantwoorde
lijkheid, dal hetvoor de ongeveer300
deelnemerseenplezierige dagzoumoeten
worden.Hij legdedie veranlwoordelijkheid
op de schouders van de deelnemers zelf.
Zij moesten er tenslotte zelf voor zorgen
datmen achterafkon zeggen dat men een
plezierigedaghadbeleefd.
'Het zware werk' Iiet de heer Van Engels
hovenineersteinstanlieoveraanzijn
echtgenote, die door de aftrap voorde
eerste voetbalwedstrijd te verrichten, er
voor zorgde dat men tot een uur of vier
's middags actief bezig zou kunnen zijn.
Het was de 6-jarige Doreen Huizing die
veer de keurige aftrap mevrouw Van En
gelshoven een bloemetje aanbood. Voor
Doreen was het daarna ook de hoogste
tijd om actief te worden: het verwarmde
water van het zwembad lokte.
Actief zjjn op de twaalfde OSV-sportdag Ondernerningsraad
betekende dit jaar voetballen, volleybal, in duel met de chefs
kegelen,schieten, tennis en klaverjassen.
am de vreugde nog verder te verhogen
werd buiten he! officiele programma om
nog eentouwtrekwedstrijd georganiseerd.
Hoewel het de laatste jaren min of meer
te doen gebruikelijk is dat het weer op
bijzondere wijze meewerkt, moesten de
300sportendecollega's-endaarbijook
hunsupporters-hetditjaarzonderzon
stellen. Voor de supporters een minder
plezierige aangelegenheid, omdathettoch
wei frisjes was,voorde mensen die in de
baan kwamen niet zo heel erg verve lend,
omdat enthousiast deeJnemen er toe bij
droegdatmen hettoch wei warm kreeg ..

,1ft:vrOI<W \fan Engds!Jo'll"'" 'Vnridl/ dc a/trap
bijdccasuvoClb,dwedslrijd
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len moes! bijzetten om het voor de OR
nie! cp een debacle Ie lalen uillopen. In
zijn activiteiten om zijn doelgebied schoon
Ie houden werd hij manmoedig bijgestaan
door de backs Overberg en Stuifzand en
centrale verdediger Borghuis die overi
gens heel wat afgelopen heelt. averal cp
dock, waar het maar gevaarlijk kan wor
den en daarnaast praktisch aile vrije trap
pen en hoekschoppen voor zijn rekening
nam.
De rood-witte OR-ploeg werd in die eersle
minuten van de wedstrijd door de zwart
witte chefs behoorlijk onder druk geze! en
een doelpunt kan eigenlijk nie! uitblijven.
In de vijfde minuut leverde Kersting een
bijzonder gave voorzel af en het was Sol
die niet verzuimde om deze actie vakkun
dig af te ronden (0-1). Voor keeper Niers
was er werkelijk geen houden aan!
Met de stand 0-1 brak ook de rust aan en
dat was voor mevrouw Van Engelshoven
het sein om voor de tweede keer actief
te worden. Ais 'geestrijk verzorgster' van
het team van de Ondernemingsraad toon
de zij zich een waar marketenster, toen zij
rond ging met een aantal kleine glaasjes
en de groene fles. Een waardig marke
tcnster, omdat zij niet aileen voor haar
ploeg zorgde, maar ook het 'vijandelijke
kamp' met een bezoek vereerde.
In de rust vie I van een bijzonder bezorgde
supporter dan ook te beluisteren: 'Het is
jenever, oei. wat zullen die knieen
straks knikken .
Van knikkende knieen was na de rust
evenwel geen sprake of het moest al bij
keeper Niers zijn die zich liet vervangen
door De Vos.
Een vermeldenswaardige aangelegenheid
was in deze tweede spelperiode het tref
fen tussen voetbal en veiligheidsbril van
Jan Sioemen. Sioemen maakte na afloop
dUidelijk dat het toch wei bijzonder plezie
rig was, dat hij met zijn veiligheidsbril ge
speeld had. lijn bril voor dagelijks ge
bruik zou het zeker hebben beg even.
Het spel bleef in deze tweede periode op
en neer golven en het werd duidelijk dat
de Ondernemingsraad er niets voor voel
de opnieuw verslagen te worden. Het doel
van Leegte kwam verschillende malen on
der druk te staan, waarbij Groothuis het
zelfs nog eens presteerde om een bal van
de lijn te halen.
Vier minuten voor het eindsignaal in deze
uitermate sportief gespeelde wedstrijd,
waarin echt ook wei eens een aardige
schouderduw werd uitgedeeld, kon het
niet uitblijven dat de gelijkmaker kwam.
Het was Linneman die er voor tekende,
toen keeper Leegte te ver voar zijn hok
stond en mogelijk ook nog belemmerd
werd in zijn uitzicht door de fraaie zonne
hoed die hij droeg.

In de parat' maakl<' men "an de gdegmheid
I!,ebruik een J,arlversl<'rkcrljc 101 zieb Ie nemen.



Kegelen

Na een afwezigheid van een jaar waren
op de DSV-sportdag 1975 bij het onder
deel kegelen ook de teams 'EAU' en
KIDS' uit Ridderkerk weer vertegenwoor
digdendatbetekendedateropdeba
nen van 'De 800' niel lien. maar twaalf
learns aantraden
Schoonebeek was in dit veld van teams
weer het sterksl vertegenwoordigd en men
zal er niet vreemd van opkijken, dat de
Schoonebekers ook dit jaar bijzonder
sterk voorde dag kwamen. Aan het einde
vaneenenerverendekegeldagblekende
teams 'Lijn Negen', 'TOP' en 'De Treffers'
dermate veel kegels te hebben geveld,
datzij de eerSle drie plaatsen in de eind
rangschikkingvoorzichopkondeneisen
Het vierde team van Schoonebeek. 'Los
van Huus' legde beslag op de zevende
plaats en hetvijfde team dat uit Schoone
bekers bestond. 'Vrij en BliJ. kwam op
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denegendeplaatslerecht.
Hoogezand kwam met drie leams naar hel
Schoonebeker kegelcenlrum: 'Zet'm op'
legdebeslagopdevierde plaats, de 'Gas
pifeindigdeopdezesdeplaatsinhel
eindklassement en '009' legde beslag op
de liendeplaats
Van de beide teams uit Ridderkerk eiste
'EAU' de vijfde plaats voor zich op en na
het opmakenvan hetvolledige eindresul
taal bleek 'KIDS' op de achtste plsats te
zijngeelndigd
Twente ('Baanrakkers') en Assen ('KIK')
tens lotte legden beslag opdetwee laalsle
plaalsen
Voor wat betreft het persoonlijk klasse
ment: de sterkste man van het vorig jaar,
J. Wesselink van 'Lijn Negen', moest dit
jaarzijn meerdere erkennen in de heerD.
Meppelinkvan 'De Treffers·. De heerMep
pel ink kwam toteen gemiddelde van 8.05
Hij goo ide met 20 ballen in totaal161 hout
Goede tweede werd toch wei de man van
hetvorigjaar. Hij scoordeeengemiddeide
van 7.95 met 159 hout
De derde plaats was voor de heren J. de
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Vries van de 'Gaspif en H. Wesseling van
KIDS' met gemiddelden van 7.50 en 10

talenvan150
Bij de dames werd de eerste plaats ver·
overd door mevrouw Zwart van ·EAU'. Zij
scoorde een gemiddelde van 7.20. bij een
totaalvan 144hout. Tweedewerdmevrouw
Ham van 'TDP' met een gemiddelde van
7.05 bij een totaal van 141. derde me
vrouw Beijenvan 'Vrijen Blij' meteen ge
middelde van 5.95. een totaalvan 119

De teamuitslagen nog even op een rijtje
I Schoonebeek. 'Lijn Negen 7.11
2 Schoonebeek. 'TDP' 6.75
3 Schoonebeek. 'De Treffers 6.50
4 Hoogezand, 'Zet 'm op' 6.05
5 Ridderkerk, 'EAU 6.04
6. Hoogezand. 'Gaspit 5.91
7. Schoonebeek. 'Los van huus' 5.85
8 Ridderkerk, 'KIDS' 5.79
9 Schoonebeek, Vrij enbliJ 5.51

10 Hoogezand, '009' 5.17
11. Twenle, 'Baanrakkers' 4.87
12 Assen, 'KIK' 4.80

Klaverjassen

Niet dat het nu buitenbeentjes zijn. kia
verjassers, maar als ze elkaar eenmaal
gevonden hebben, is het wei een club
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apart. Oat bleek oak de 24e mei, toen de
deelnemers aan de klaverjasdrive hun
eigeo 'stekkie' In de ontvangstzaal van
'De Bo6' opzochten om in betrekkelUke
rust de punten Ie kunnen scoren.
Voor wat het deelnemersveld betreft. oak
dit Jaar ging het weer om Iwee ploegen
uil West-Nederland: Ridderkerk en Rijs
wijk en om de ploeg van Schoonebeek.
Nadat Rijswijk er in 1973 en in 1974 in
geslaagd was de eerste pleats voor zich
op te eisen, ging dit jaar Ridderkerk met
de eer strijken. De Ridderkerkers kaartten
4550 punten bij elkaar. Goede tweede
werd bij het klaverJassen Schoonebeek
met 4303 punten en derde Rijswijk met
4225 punlen.
Opmerkelijk is nog dal het aantal gescoor·
de punten aanmerkelijk hoger lag dan het
vorig jaar. Toen kwam Rijswijk met 3863
punten als eerste uit de bus, Schoonebeek
was toen ook goede tweede maar mel
minder punten: 3690 en Aidderkerk be
haalde het vorig jaar 3646 punten.

Schlelen

Precies 31 collega's (11 Hoogezand, 10
West-Rijswijk en 10 Schoonebeek) stre
den op het balcon van 'De Boo' om de
hoogste eer bij het schieten. Deze 31
schutters zorgden in lolaal voor 5021 pun
ten.
Ais eerste op dit onderdeel eindigde
Schoonebeek met een totaal van 1654 pun
ten en een gemiddelde van 55,1. Tweede
werd Hoogezand met 1604 punten en een
gemiddelde van 53,46 en Rijswijk sloot dit
jaar de rij met 1763 punten en een gemid
delde van 53,42.
De hoogste persoonlijke gemiddeldes
werden gescoord door:
G. van Leeuwen, Schoonebeek 59.0
H. Scholten, Hoogezand 57.3
A. Greven, Rijswijk 56.0

Tennis

Vijf gemengde dubbels uit Hoogezand en
vijf gemengde dubbels uit Assen hebben

HonlItJ btl wur allll dt Itotlt "'am ",,'as, flItrd
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opde sportdag in totaal in 25 sets uitge
maakt wie zich voor een jaar het sterkst
mag noemen. Aan het eind van een ener·
verende tennisdag, waarbij aardige par
tijen te bekijkenvielen, bleektenslotte
dat de dubbels van Hoogezand aan het
langste einde getrokken hadden. De Gro
ningers zegevierden met 14 punten over
de Assenaren die met 11 punten genoe
gen moesten nemen
Voor Assen werden de meeste sets bin
nengesleeptdoormevrouwBolendeheer
Bonthuis. Zij verloren geen set. Wat de
Hoogezandsters betreft: hier toonden de
echtparen De Jong en Homs zich de sterk
sten door elk vier sets (en een setstond
zaterdag de 24e mei voor een wedstrijd)
van de Assenaren te winnen

TouVV'trekken

Een aardig tussendoortje vormde dit jaar
hettouwtrekken, een activiteitdie in feite

Ern"iruw mmllllt'r, ul'lltierurri"grl<lSl: 10UW
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buiten de heIe organisatie om op de ter
reinen van 'De Boo' ter pfekke nog even
werd ingelast Grote animator hier was
de heer A. Rook, die zich met de organi
satie van dit karwei voor 'zware jongens
belastte.
Dat het niet altijd precies volgens de re
gels verliep, was een zaak waar de heer
Rook amper iets aan kon doen. Het touw
was eenvoudig te lang, waardoor de mo
gefijkheidbestonddat'derden'dieniets
met het touwtrekken op zich te maken
hadden, zich tochgaame bereid toonden
de ploegeneenhandjetehelpen
De sterkste ploeg toonde zich PTe uit
Hoogezand die een andere Hoogezandster
ploeg naardetweedeplaatsverwees. Der
de tenslotte werd de ploeg van SPIWQB
uit Schoonebeek

Voor de zes voetbafteams, die op deze
sportdag binnen de krijtlijnen kwamen,
was het uitgelezen weer om er eens flink
tegenaantegaan



D~ swioren "an Schoon~buk en Hoognal/ti di~

in krachlSlI~rJI:hil tlkaar weinig I~gallw.

Dc miJJtlste jOlo laat de Schonebeek-tleltranen
zim, Zij wonnen btl loemooi.

OndallkJ Iw"e nederlagen Jlred"n dt Hoogtzal/t/.
sur lIeUran~1I Jporti~/lolhn /aau/(' jluiuigna,,/.

Jammer was het. dat Assen er niet in ge
slaagd was een senioren- of een vetera
nenteam af te vaardigen, Volgend jaar mis
schien?
Bij de veteranen liet menig 'oudje' nog
eens zlen, dat roem weliswaar verganke
lijk is, maar dat een goede techniek niet
zo gauw teloor gaat.
De Schoonebeekse veteranen lieten in hun
eerste wedstrijd al gauw zien, dat zij over
heel wat langzaam wegsluimerend talent
beschikten. Ondanks manmoedig verzet
van hun Hoogezandse collega's kreeg de
man aan het scorebord druk werk, want
Hefst zesmaal moest de Groningse keeper
de bal uit het net halen (6-0), Good old
Van Weers leverde ook deze wedstrijd
nog eens het bewijS een ware goaltjesdief
te zljnl
legen West-Nederland kregen de Schoo
nebekers het aanmerkelijk zwaarder te
verduren. Het 'westen', waarin twee As
sen-veteranen meespeelden, was niet van
plan zich van het verd te laten speren.
Ondanks het stuwende werk van Kaster
mans, Scherpen en Katuin bleef de ver
dediging van West-Nederland, bestaande
uit keeper Bremer, stopper Vos en de
vleugelverdedigers Blaauwgeers en Mul
der overeind, zodat de 0-0 uitslag eigen
lijk niemand verbaasde,
De laatste wedstrijd bracht Hoogezand en
West·Nederland in het veld, en wie ge
dacht had, dat het 'westen' wei even over
het 'noorden' heen zou walsen, kwam be
drogen uit. Pas vlak voor het einde ge
lukte het West-Nederland het voortdurend
overwicht in een doeJpunt van Hobers, af
tijd goed voor een doelpunt. uit te drukken.
De eindstand bij de veteranen:
1. Schoonebeek 2 wedstrijden 3 punten

(6-0)
2_ West-Nederland 2 wedstrijden 3 punten

(1-0)
3. Hoogezand 2 wedstrijden 0 punten

(0-7)

Bij de senioren was Hoogezand er alles
aan gelegen haar goede naam als bedrijfs
voetbalteam ook op deze sportdag waar te
maken. loch zou deze dag de erepalm
niet voor hen zijn weggelegd.
In de eerste wedstrijd kwamen Schoone-



beek en West-Nederland tot een boelend
duel. Dat het westen ulteindelljk met 3-2
won, was wei de verdienste van midden
voorAalderink,dleookdezedagzijnnaam
aisschutteralleeeraandeed
Daar Hoogezand in de wedstrijd tegen
Schoonebeek de eer en de punten voor
zichopeistedoormet2-0tewinnen,moest
de finalewedstrijd tussen West-Nederland
en de Groningers de beslissing brengen
in deze halve competitie
Hetwerdeen fel duel,waarin afen toe de
sportiviteitwel eens even in het gedrang
kwam,maardiegelukkigniettotexcessen
leidde.
Toch bleek 'het westen· als team net iets
meer inhoud te hebben, dankzij het stu-

0.5.V .-5portdag

LangJ hl'l I~n/jr, wallr ",rIm al' Jpor/;n:1' wr
ricblingl'n ~an colll'ga'J 'Uolgatn

Ern Jpr/moml'nt "it I'm v ..n al' "'I'll' dl'lt allg
gl'Jpl'l'/dl'wtdJtrijam

wende werk van De Vries en Bergsma en
de 1-0eindstandwasdebelonlngvoorhet
iets beter verzorgde spel van de wester
lingen
De eindstand bij de senioren
1, West-Nederland 2wedstrijden4punten

[4-2)
2. Hoogezand 2wedstrijden2 punten

[2-1)
3. Schoonebeek 2wedstrijdenOpunten

(2-5)

Volleybal
Assen wordt wei eens de volleybalstad
bij uitstek genoemd. Gedacht wordt dan
meestal aan het Kerstvolleybaltoernooi,
aan de vele ploegen die aan de NEVOBO
competitie deelnemen.
Een en ander heeft ook zijn weers lag op
de N.A.M.-sportdag. Van de in totaal acht
ploegendievoorhetonderdeeJvolleybal
inschreven, kwamen er maar liefst zes uit
Assen
Om bij de dames- en herenteams niet
steedstehoevensprekenoverheteerste,
het tweede en het derde team nam men
olie- en gasnamen aan, zodat het on
derscheld nog wat dUidelijker werd. Zo
verschenen er binnen de Iijnen 'Oliedrup
pels', 'Gasbellen', 'Condensaatstinkers',

'Grashoppers', 'Golden Apples' en 'Turf
stekers'
Het feit dat Assen dan de volleystad bij
uitstek wordtgenoemd wil echternog niet
zeggen dat de Asser N,A.M.-ers ook de
hoogste eer voor zlch wlsten op te eisen
Zo eindigde bij de heren het team van
Hoogezand metvijfwedstrijdpuntenop de

eerste plaats. Bij de dames was het van
meet af aan een Asser aangelegenheid
Assen Ill, beterbekendalsde'Turfstekers',
eindigde hier met vier wedstrijdpunten op
de eerste plaats. De 'Turfstekers' kon-

Daar hl't pr..kt;Jch1llinaJ/;/wIlS, II'",nal' ~oIlI'Y

biJ/illdl'opl'1lluchl'Wl'itligprobll'ml'lI op
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1J'jnn~n of wrlinl'n. dr fIOlltlballrrJ fHn:rn
'ac:1Jrn.

den achIer op het nippertje winnen van de
'Golden Apples' (Assen II), hetgeen uit de
setstanden 20·18 en 15-13 wei dUidelijk
wordt. Tegen de 'Grashoppers' (Assen I)

By dr d"mtJ kwamrn oIl/un voflrybalsltrl Hit

Anr" aan hn nrt.

lieten de 'Turfstekers' ar geen twijfel over
bestaan wie de sterkste was (15-10, 15-4).
Bij de heren was het aanvankelUk Assen
III ('Condensaatstinkers'), dat de hoogste
eer voer zich op leek te elsen, In de twee
laatste wedstrijden moeslen 'de stinkers'
good-old Jan Bonthuis (ook erg aelief op
de tennisbaan) achier rnissen. waardoor
ar nogal wat punten de mist in gingen.
Vermeldenswaard is hier de enige neder-

VooTal Ant" W"J op dru sportJag 'IIfTltgt,,·

woordjgd door tm grott grotp vofltyba!JpdtrJ,

laag die 'kampioen' Hoogezand leed:
uitgerekend tegen 'hekkensluiter' Schoo
nebeek. Een en ander gebeurde ook nog
met overtuigende cijfers: 15-11 en 15-8,
De eindstand na een dag volJeyballen zag
er als voigt uit:

4 65-45
1 56--61
1 40-55

22
2
2

gesp. gew. gelijk vert pnt. gemidd.Dames

Assen lit
Assen II
Assen I

Heren

Hoogezand 4 2 1 I 5 100-94
Assen II 4 2 1 1 5 90---88
Assen III 4 2 2 4 103--87
Assen I 4 2 2 4 8!l--87
Schoonebeek 4 1 3 2 84-110

..
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N.A.M.-deugd op slap

D~ AsseT ;eugd ",ol/ellig gfcollunm."l'rd bij un
traIl de Jptlm op de Kimler-Olympi;lIlr.

-

De zaterdagen 10 mei, 31 mel en 7 juni wa
ren dlt jaar uitgekozen voor verschillende
uitstapjes van de N.A.M.-jeugd. Qp 10 mel
9109 men in West-Nederland cp stap, cp
31 mel verzamelden de Groningers zich
voor de Kinder Sportolympiade in de
'Sprookjeshof' in Zvidlaren, een week la
ter kon men eenzelfde beeld aantreffen
van Assen-kinderen in Zuidfaren.
Van de heer G, A. Blaauwgeers, kantoor
RijSwijk. ontvingen we de volgende reis
impressie over de 'Westerse" trip.
'Onder een zeer bewolkte hemel werd om
acht uur een begin gemaakt met hel opha
len van de kinderen vanuit Rijswijk. Via
Naaldwijk. de Van Brienenoordbrug en Bai
nes ging het naar de laatste stopplaats
Aidderkerk. Om negen uur waren alle kin
deren in de bus aanwezig en op dat mo
ment liet de zon niet langer verstek gaan.
Via de mooie Alblasserwaard ging de tocht
naar Schoonhoven, waar met de veerpont
de oversteek werd gemaakt. Via lopik
waar de radio- en tv-zendmast in beeld
kwam, IJing het richting Utrecht en Mui
den. In Muiden werd een bezoek gebracht
aan het Muiderslot, waar met aandacht
werd geluisterd naar hetgeen de vrouwe·
lijke gids Ie vertellen had over vroegere
tijden, Hel werd een leerzaam en in teres
sant bezoek, waar de kinderen echt van
genoten hebben.
Met een aantal versnaperingen op zak gin
het in de richting Zeist, door het Goal.
rVdens deze rit werd natuurlijk paleis
Soestdijk niet vergeten.
Omstreeks 13.30 uur standen in de uitspan
ning Austerlitz de pannekoeken te wach
ten. Uiteraard viel dit in goede aarde. Na
op deze manier de inwendige mens ver·
sterkl Ie hebben, werd een wandeling ge
maakl naar de 'Pyramide', waama er vol
op gelegenheid was am de toen nag aan
wezige energie kwijt te raken in de grote
speeltuin met de verschillende kermisat
Iracties.
Na een bijna twee uur durende rit en nog
een ijs was een ieder tegen het avondelen
weer thuisl'

In het 'Sprookjeshof'
De Sprookjeshof in Zuidlaren was voor de
N.A.M.• jeugd van Hoogezand en Assen op..



31 mei en 7 juni de plaats, waar sportieve
prestaties geleverd konden worden. Voor
de Hoogezandster en voorde Asser jeugd
is deze Sport-Olympiadeeengrootsucces
geworden en de kreet die dan ook te be
luisteren vie I was: 'Voor herhaling vat
baar'
Een plezierige medewerking verleende
be ide dagen de firma Verstoep-alsaan
nemer regelmatig werkzaam op het Oro
ningen-gasveld - die voor een aantal
knappe speelwerktuigen had gezorgd
Omdat het voor wat Hoogezand en Assen
betrofom eensportiefgebeuren ging, wa
reneruiteraardprijzenteverdienen

Keltrig op an rij wac/nen de Hoogcz",ul-dec! De winnaars
'lemerljcsh"n beurl aJ Hoogezand: Bij de meisjes: lise Nijkrake,
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dorp' Orvelle.




