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WEKELIJKS NIEUWSBLAD VOOR HET PERSONEEL

VAN DER HEEM N.V. - DEN HAAG - HOLLAND. NEDERLANDSCHE KROON RIJWIELFABRIEK N.V.

Zoals U in de dagbladen heef~ kunnen lezen
heeft de regering een loonbijs:ag afgekon-
d:gd, die gedeeltelijk verplich! is gesteld en
gedeeltelijk is toegestaan.
Hieronder geven wij in het kort de regeling,
d'e voor onze fabrieken door de directie is

goedgekeurd.
1. De nieuwe bijslag gaat in voor uur- en

weekloners op 4.9.1950; voor maand-
loners, indien zij per maand betaald wor-
den op 1.9.1950.
Zij geldt voor mannen en vrouwen.
Voor werknemers van 23 jaar en ouder
is de bijslag 5 0;0'
Voor gehuwde werknemers en kostwin-
ners, die jonger zijn dan 23 jaar, even-
eens 5 0;0'
Kostwinners zijn zij, die ten minste 2/3 I
van het gezinsinkomen verdienen.

2. In het algemeen geldt, dat de loonbijs:a~ I
gegeven wordt van het brutoloon (dus I
uur loon + premie of toeslag en derL P-

lijke).
3. De bijslag wordt eveneens gegeven over Twee VDH-ers, die ten nauwste bij de Solex-productie betrokken zijn, maten ook hun

de tijd, dat verlof rekening fabriek geldt. krachten. Constructeur M. Schouten en inkoper Klink en route met op de achtergrond
4. Werknemers van 21 en 22 j. krijgen 50;0 I Huis ten Bosch.

:: :: ~j:~~~:: :: ~~ REGEN KON ENTHOUSIASME
" ,,15 en 16" " 2 Yo

5. De bijslagen genoemd onder 1. zijn ver- NIET BLUSSEN uitstellen of afwachten. Wij besloten af te
plicht en bedragen minimaal 4 ct per uur, wachten. Zaterdagmorgen probeerden wij het
maximaal per week f 3,36 of per maand nog eens bij het K.N.M.I.

f 15.-. VDH Solexrit groot succes "Mogen wij van U de weersverwachting voor
De bijslagen genoemd onder 4. zijn toe- Den Haag voor hedenmiddag van 12.00 uur
gestaan; niet gebonden aan een minimum, De inschrijvers voor de VDH Solex-rit zullen tot 17.00 uur?"
maar mogen echter niet meer dan f 3,36 de weerberichten van vorige week wel niet De Bilt gaf ons een kansje:
per week of f 15. - per maand bedragen. zo gespannen hebben beluisterd als de rege- "Weersverwachting voor heden: meest zwaar

Mogelijke verdere inlichlingen over deze lingscommissie, die enkele w~ken Ingesp~n- bewolkt met nog een kleine kans op een
~Iingen kunt U verkrijgen bil afdeli~g nen .,werk door een paa~ akelige depressies enkel buitje (lichte regen of motregen), zwak-

..~rsoneelsdienst, In het water dreigde te zien v~llen, ke tot matige wind uit zuidelijke richtingen,"
Alles was geregeld: een mooI parcours was D .t .' d I, . A l k kl e rl ging oor
uitgezet, contrve aarten en ver eersrege s P . I I ' d Id 1215Engelse werkgevers op bezoek d d d k' It" rec!es vo gens p annlng aa e om .

. verzon en, e me ewer Ing van P~,I I,e ver- uur de startvlag voor de eerste maal.
Maandagmiddag j.l. werd onze fabriek be- zo.~ht en derkreg~n, de sc~are vrlJW111geks M. Tuit, van afdeling Inpakkerij, kon de eerste

zocht door een groep van 33 Engelse werk- g~'nst~~eder ehn ,u,tge:ust' kl e "mantke wer - 10 meter rijden en in de expeditie verkeers-

gevers, leden van de Industrial Welfare tulg~n o~r ulsves~lng aar.~emaa t, om- examen doen.
Society te Londen, die onder auspiciên van roeplnstal!atle gerequlreerd, prijzen ge~ocht, Vier verkeersborden werden getoond. Voor
het Centraal Sociaal Werkgevers-Verbond versnaperingen besteld, brandstof~oorzlenlng fouten werden strafpunten gegeven (er waren
een 14-daagse studiereis door ons land en E.H.B.O. voo: mens en ,machine besteld prominente autorijders die hier sneuvelden!),
maken. e~ d~ar kwamen de weerberichten: regen en Elke minuut startten twee rijders. In totaal

Ons bedrijf was het eerste, dat op het pro.: wl~.dl... , 157 deelnemers.
gramma stond om bezocht te worden. Vrijdagmiddag beslote~ WIJ, een tel~x-verb'n- De route leidde vla Laan van N.O. Einde en
Mr Bree, de leider va[1 het gezelschap, ver- ding met de weerfabriek In De Bilt aan te Carel Reinierskade naar Huls ten Bosch. Ach-

telde dat tijdens de lunch gebleken was, dat vragen. ter de verkeerstunnel bij Marlot vielen de
men In Engeland zowel als In Nederland veel Onze vraag was: eerste strafpunten, Wie de bocht te scherp
dezelfde problemen had en dat wij (VDH) "Wij organiseren voor ons personeel morgen- nam of vergat zijn hand uit te steken ging
voor vele dezer problemen oplossingen had- middag van 12,00 uur tot 17.00 uur een op de bon.
den gevonden.. sole;:rondrit om Den Haag, welke rit bij storm Vele Hagenaars zullen het paadje door het
Het zeer deskundige gezelschap (voorname- en regen afgelast wordt. Kunt U OIiS per bos en langs Dulndigt niet gekend hebben.
lijk directeuren van prominente bedrijven) telex opgeven hoe het naar Uw verwachting Pas bij de Van Alkemadelaan kwam men
werd ontvangen en toegesproken door de Zaterdagmiddag hier met windsterkte en weer op vertrouwd terrein.
heren Gussenhoven, onderdirecteur, en dr neerslag gesteld zal zijn? De Watertoren te vinden was kinderspel, van
Scheurer, chef personeelszaken. Tijdens de Onze dank voor Uw medewerking. h.ier af de juiste route te krijgen naar de
rondgang werden zeer veel vragen gesteld, Van der Heem N.V. - Den Haag." Boulevard echter niet en menigeen liep in
voo(alove~ werktijden, Ionen, prijzen.. veilig- Even later kwam het (sombere) antwoord: de .val die bi) de Alkmaarsestraat open stond.
heid, sociale voorzieningen, kern, verbonden .Verwachting voor morgen; Zaterdag 9 Sep- Langs Boulevard, havens en Nleboerweg
en. J~ve~sstandaard. Men was over de ont- fember: naár het fietspad dat door de duinen naar
vangst in ons land in het algemeen en over Regenzone trekt met krach~ige wind over ons Kijkduin voert. In de duinen was het ult-
onze fabriek in het bijzonder vol lof, een land. .In de loop van de middag weer op- k.ijken geblazen.
co:mpl,!ment dat wij gaarne doorgeven, om- klatlngen met tot matig afnemende westelijke Menigeen die de routebeschrijving (volgens
dat het afkomstig is va~ fabri~anten uit de wind."" . BKT..' met belangrijke stappen en Kritieke
bakermat der Europese Industrie. Dat be!i:?ofde niet veel goeds. Wat te doen: (vervolg pag. 3)
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Burgerlijke Stand

Dit jaar geen R.A.I.

VERMIST
vermist wordt het boekwerk: HALSEY, G.D.,
Handbook of persohnel management.

Het laatst is het gezien rn de kamer van
ir Boersma.

t.en,. ieder, die iets yan de huidige verblijf-
plaàts van dit boek af weet, Wdi"dt verzOcht
h!~rYan mededeling te doen aan de afdeling
bibliotheek.

-.

Kernverkiezingen

BURGERLIJKE STAND
I .~hcr'. ~~~h,c" ".~ I r ~.. R~. ~I~cl:~-

Edison heeft eens gezegd, dat uitvindingen
ontstaan door 99 % transpiratie en 1 % in-

spiratie.
Zo oppervlakkig bekeken Is het dus niet erg
moeilijk een uitvinding te doen. Werkelijke
"uitvindingen" zijn er vandaag aan de dag
weinig. Meestal zijn het verbeteringen aan
een bepaalde constructie, eer] chemische
samenstelling of een bestaande werkmethode.
Het doel hiervan Is om ons het leven op deze
aardbol te veraangenamen of goedkoper te
maken. In vele gevallen .is (je .,uitvinder" er
zelf ook mede gebaat. Het is op deze plaats
wel eens leuk enkele "oude" uitvinders de
revue te 1aten passeren.
Wist U bijvoorbeeld dat in:
1838 Barnet de eerste benzinemotor met ont-

steking door co mpressie uitvond?
1839 Goodyear het vulcaniseren van caout-

chouc ontdekte?
1840 Grove de eerste electrische gloeilamp

(platina gloeispiraal in luchtledrge bol)
maakte?

1841 Whitworth het naar hem genoemde
schroefdraad-systeem voor schroefbou-
ten invoerde?

1842 Elias-Nederlander de eerste electro-
motor construeerde?

1846 Thomsbn een met lucht gevulde gumml-
. ring voor wagenwielen uitvond?

1851 Lord Kelvin vaststelde, dat bij -'-273° C
elke moleculairbeweging ophoudt?

1853 Elliot de loodkabel uitvond?
1853 Verder de Rühmkorffsche inductievonk

voor onsteking toepaste?
1854 Misscher krukRedalen bij het zogenaam-

de loopwiel (hets) toepaste?
1859 G. L. Drake In Pennsylvanië de eerste

rijke petroleumbron aanboorde?

ijzer Inplaats van hout vervaardigde?
1873 J Hock een benzinemotor met carbu-'

rateur bouwde?
Al deze uitvinders, en nog vele anderen,
hebben medegewerkt aan de totstandkoming

Ivan ons prachtig Solex-rijwiel. Zoals bekend
staat dit in kwalitatief opzicht aan de spits
van alle gemotoriseerde rijwielen. Aan dit
laatste hebben wij allen in meerdere of min-
dere mate medegewerkt. Echter is niet ieder-
een voor "uitvinder" in de wieg gelegd.
Gelukkig is dit ook geen vereiste om e~n
aanwijzing, tip of idee te geven, die:
1. het werk vereenvoudigen of sneller doen

verlopen.. waartoe goedkoper geprodu-
1ceerd kan worden;

2. de constructie of werkmethode verbete-1
ren, waardoor het aantal ongevallen (ge-
lukkig kleine!) vermindert.

Denk nu niet dat alle ideeën van deze uit-
vindersbruikbaar waren. Zij zullen er ook
vast "slechte" gehad hebben die geen resul-

1taat afwierpen. Desondanks lieten zij zich
niet ontmoedigen en kwamen toch aan het
doel. Ook wij zullen "goede", "minder goe-
de" en onbruikbare Ideeën hebben. Aarzel
dan niet om ze toch in te zenden!
Het is prettig om de "goede" ideeën direct
tè kunnen gebruiken. De "minder goede"
ideeën kunnen hoogstwaarschijnlijk bruikbaar
gemaakt worden, terwijl de "slechte" ideeën
geen blamage voor U betekenen. Het is te
allen tijde beter actief te zijn, dan bij de
pakken neer te zitten.
Iedereen die zijn of haar werk serieus ver-
richt, denkt er wel eens over na. Meent U
een idee te hebben, praat er dan eens over
met chef of collega of er Iets "in" zit. Zo
ja, aarzel dan niet om hem direct In de
I ideeënbus te werken. Bedenk, van uitstel
komt afstel en mogelijk gaat dan een and~r
met de buit er vandoor.
U weet de bus toch wel te vinden? Zij hangt
in de hal, tegen de muur, naast de verband-
kamer.

! Ruim 180 ideeën gingen U reeds voor, wie
volgt. . . ? I

~~"'U~"~, uv~,u~, v~" ~. '-'. ..~ "'V', G'U~""'"

draaierij, Op 8.9.1950.
~ehuwd

P Sonnemans, afdeling machine-revisie,
met mej. W. Maarsen op 14.9.1959.

INTREDINGEN
2481950 J. Siem, afd.gereedschapmakerij.
Geboren

Concert U.S.O.
Maandag 18 September, 's avonds om 8 uur
in Tivoli, zal het U.S.O. onder leiding van
Paul Hupperts concerteren, met medewerking
van de pianist Alex van Amerongen.
Het programma luidt:
1. Ouverture "De diefachtige ekster", Ros-

sini
2. Concert voor piano en orkest, Saint-S~ens
3. Suite uit het ballet "Notenkraker", Tsjai-

kofski.
Kaarten verkrijgbaar bij de vakbondkantoren.

ONDERNEMINGSRADEN
Dinsdag aanstaande zal in onze cantine een
lezing gehouden worden over "De onderne-
mingsraden". De spreker van deze avond is
dr Veraart, secretaris van de "Stichting van
de Arbeid".
Wij zijn verheugd, dat wij een zo ter zake
kundig en vlot spreker voor dit belangri~e
onderwerp bereid mochten vinden deze
lezing ,voor ons te houden.
De ondernemingsraad zal in de toekomst het
orgaan van samenwerking en overleg tussen
directie, bedrijfsleiden en het personeel zijn.
Het IS ons aller belang om nu al te weten,
hoe deze Ondernemingsraad samengesteld
zal zijn, wat haar werkterrein zal zijn en
hoe ~ij zal behoren te functioneren.
Wij nodigen dan ook alle personeelsleden

I van onze fabriek uit om deze avond te
i komen. Introductie is toegestaan.
liT oegangsbewijzen te verkrijgen bij de kern-

leden en de afdeling personeelszaken vanaf

Vrijdag 15.9.1950.
Aanvang van de avond om 7.45 uur. .

Geboren: Johannes Maria, zoon van G. F. v.
We.stbroek, afd. framebouwerij, op 8.9.1950.

Volgens het mededelingenblad van de R,A.I.
is de voorgenomen tentoonstelling van rij-
wielen en motorrijwielen, welke In November
a,s. zou worden gehouden, uitgesteld tot
Februari 1951.
Van 9 tot en met 18 Februari zal In het
R,AI,-gebouw te Amsterdam een tentoon-
stelling worden gehouden van motorrijwielen
In de uitgebreidste zin, dus ook: motor-
carriers, scooters, rijwielen m~t hu.Îpmotor,
losse hulpmotoren, onderdelen, toebehoren, i
etc. !

Nadat de gelegenheid was opengesteld tot
het indienen van klachten tegen de gestelde
candidaten, kan nu worden medegedeeld,
dat de volgende candidaten definitief:
gesteld: . .
a. Door de contracterende vakverenigingen

Van Westbroek G. F., afd. framebouwerii i
Hooftman P., afd. montage
Nieuwlaat J., idem
Van Veenendaal C., idem . "

b. Bij vrije candidaatsstelling '-lier is dan ons voorlopige winterprogramma. den) over "Afrika.
Crielaard G. A., afd. m.o?tag~ Nog niet alle spreker~ en/of onderwerpen Woensdag 14.2.1951: Lezing ir Boersma.
Evers C. G., afd. administratie 7ijn bekend. Zqdra WIJ meer weten zullen Onderwerp nog niet bekend.
Osch A. van, afd. montage 'ij dit in het VDH-tje mededelen. Hersengymnastiek.
Strien P. A. B. van, afd. administratie. Wijzigingen zijn natuurlijk voorbehouden. . d bb

U heeft tot 20 September aansta.ande de. ti!d I Alle avonden zijn vrij toegankelijk, voor Woen~da~ 28.2.1951: Fllmavon ru er-
Uw keuze te bepalen en de kiescommissie VDH-ers met introducé's en collega s van stichting.
wenst U daarbij alle succes toe. I de Kroonfabriek met introducé's. Woensdag 14.3.1951: Lezing prof. B. "C.

DE KIESCOMMISSIE Woensdag 20.9.1950: Lezing dr Scheurer: Slotemaker: "Wetten en mensen.

"Bezig buiten het beroep". Woensdag 28.3.1951: Filmavond ~oor-
Hersengymnastiek. wegen.

Woensdag 4.10.1950: Filmav?nd. . Woensdag 11.4.1951: Lezing .door iemand
Vertoning diverse technische films. uit ons bedrijf.

Woensdag 25.10.1950: Bonte avond. Onderwerp nog niet bekend.
"Ionderdag 26,10.1950: Vrije tijd tentoon- Zaterdag 144.1951: Èxcursie Hoogovens.

stelling. -
Woensdag 15:11.1950: Lezing mr dr J. J. M.

Veraart: "Het arbeidsrecht. Verleden,
heden en toekomst".

'Woensdag 29.11.1950: Filmavonddrs Peter
Creutzberg: "Suriname".

Woensdag 13.12.1950: Lezing !r Zaaijer.
Onderwer:R (19g niet bekend,
Hersengym~a$tlek.

Vrijdag 29.12.19PCO... Jaarsluiting in de Rolzaal,
'1edio Januari 1951: Lezing (met lichtbeel-
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Strafpunten rij pro el

Strafpunten totaal

Tijd 1/000 minuut

Verkeersexamen 4
Strafpunten controle 5
Strafpunten verkeer 6

DE CIJFERS DER EERSTE 100
HEREN 2

3
1 2 3

10

30
10

10

4 5
10
10
10
15
20
25
30
35
35
35
40
40
50
50
50
55
55
55
55
55
60
60

-
5

20

5

25

-

20
25

10
30

40
40
20
50
25
40
50
55
30
45
25
60

20
35

50
10
55

20
95

55
65
20
75
5

50

50

65
20
25

25
30
65
25
65

20
20
65
70

- 110 150- 79
10 105 150 88
20 125 150 138-
20 80 155 84
30 110 155 94
20 80 160 77
- 135 165 87
20 125 165 95
- 60 170 73
5 150 170 77

20 60 170 84
- 105 170 10.~
20 120 175 48
20 80 175 79
10 155 175 92:
30 100 180 74
- 180 180 84
5 115 185 63

10 175 185 96
20 100 185 97
- 155 185 112
30 135 190 77
- 179 190 95
10 160 195 70
10 105 195 82
25 90 195 100
30 140 195 116
- 135 200 8~
- 185 205 105
30 145 210 81
10 135 215 79
20 115 215 -
30 80 220 86

6'
80 68 G. J. W. Duive-82 . steln contr61e 20
91 69 J. H. Verdaasdonktransp. -
95 70 H. Stikkelorum service 5
86 71 C. v: Veenendaal de Kroor, 5
78 72 L. v. d. Plas houtmag. 5
84 73 D. J. Brand mach. pl. 5
73 74 L. P. Orth nabewerk. 30
83 75 H. H. Kramers de Kroon -
91 76 R. Abbink hulsv. 15
69 77 C. Kruys nabewerk. 15
87 78 No H. Hoogduin Sol. motorb. 15
81 79 J. v. d. Ree houtbew -
83 80 A. J. Dekker de Kroon 15
94 81 A. Verlind draaierij -
59 82 P. J. Boots wikk. afd. 5
72 83 H. L. de Graff houtbew. -
73 84 P. Th. Verelzen loonadm. -
88 85 F. W. ter Keurs montage 15
94 86 J. Brlnkers app. tekenk. -
66 87 C. v. Delft mag. adm. -
78 88 J. J. Kool nabewerk 10

89 H. Markus verkeer -
90 E. Koenders draaierij 20
91 A. Wessellng contr. -
92 A, Schippers zagerij 50
93 A. Beukers Solexmag. 15
94 G. J. Dekker tijdschr. -
95 C. de Vogel ger. mak. -
96 W. Lammerse wikk. afd. 20
97 L. W. v. d. Heem directie 15
98 J. v. Duyn nabewerk. 50
99 H. Marijt Solex-serv. 15

100 C. PIjtak ger. mak. 40

-

30

5 30 25
20 50 .- ..
30 40 70 84
- 50 70 85
- 60 70 87
- 70 70 108
- 60 75 68
- 60 75 81
20 40 75 84
10 10 80 72
- 80 80 82
- 30 80 95
- 60 80 122
20 20 85 74
- 70 85 1071
- 70 90 84

1- 85 90 9~
20 30 90 100 DAMES20 50 95 68
10 80 100 68
20 80 100 69
20 80 100 85
- 90 100 108
20 30 105 75
15 40 110 71
- 110 110 105'
30 80 110 121
10 70 115 751
30 30 115 82
- 30 115 87
- 100 115 91
15 55 120 7~
20 100 120 10(1
- 100 125 65
10 90 125 77
- 125 125 84- 125 125 88 'w .
5 100 1~ 85

30 65 135 62
20 30 135 85
10 85 135 88
- 100 135 93
- 110 140 81
- 140 140 116
20 115 145 79

65
711

73
71

-

15

40

35

20
10

35
5

10

10
30
50

20
40
60
15
.35

10

25
25
50
25
25
30

10

+9 heren - niet de 3 delen gereden

9 heren - niet gestart

50 108
80 89

20 30
80

- -

-

10

5
30
30

30

10
30

- -

1 mej. E. v. d. Laan soc. zaken
2 mej. J. W. v. planbureau

Geffen
3 mej. E. Pont meth. buro
4 mevr. Wezenaar -
5 mevr. v. d. Heem -
6 mej. E. v. Steen- typekamer

bergen
7 mevr. C. Blokpoel -
8 mevr. v. Waasdijk -
9 mej. J. A. Bots -

10 mevr. Jans -
11 mej. A. Gommers arbeid
12 mej. J. S. Gommerscodering
13 mej. J. v. d. Berg huisv.
14 mevr. Heygers -
11; ~AV" Piitak -

-

30

~

-

50

70

+4 dames - niet 3 delen gered~n

2 dames - niet gestart

1 .I. Reygers montage-
2 U. L. C. Heyg Utrecf'+ 10
3 D. Blokpoe! Proeffabriek 5
4 j. A. v. Cooten Utrecht 15
5 W. Jans planbureau -
6 A. S. du Croix staalmag. -
7G. A. Bothol meth. buro -
8 J. v. d. Harst wikkelafd. 15
9 J. V. d. Zijde idem 5

10 H. A. Verkuy!en de Kroon 35
11 E. C. Krom Solexlab. -
12 J. Wezenaar hfd-boekh.-
13 J. A. H. Hekker de Kroon -
14 F. A. j. v. cl Made Solexlab. -
15 W. Marda financiën 25
16 J. v. d. Heem directie 15
17 J. Bergman ger. mak. -
18 A. M. Langezaal meth. buro -
19 A. G. Evers geco mak. -
20 P. B. v. Geffen draaierij 1Ö
21 A. J. Frantzen meth. buro 5
22 L. C. Krul int. contr. -
23 C. J. G. van

Leeuwen service 5
24 H. M. Brinkhof codering -
25 L. C. M. J.

Gussenhoven directie -
26 J. V. Klink inkoop 20
27 D. Klees Utrecht 10
28 H. Willkom meubelmak.-
29 L. Waarts ger. mak. -
30 G. W. v.d. Wal Utrecht 15
31 M. J. E ysackers inspectie 15
32 P. v. Strien de Kroon 20
33 W. I. Stoffels hfd-boekh.-
34 J. Satter expeditie 15
35 Th. v. d. Bos de Kroon 20
36 J. v. Egmond idem 25
37 L. Krul jr meubel mak. 5
~8 A. T eunissen enkelfabr. 20
39 A. A. de Vries Solexlab. 5
40 W. Gutterswijk nabewerk. 5
41 G. J. Kooiman ger. mak. 20
42 W. V. d. Klooster hulsv: -
43 I. Petö Solexlab.-
44 F. Klees inkoop -
45 Th. C. v. Leeuwen huisv. -
46 A. L. v. d. Ree ger. mak. 25
47 M. L. Jansen impregr,. 5
48 W. G. v. Dijk Solexlab. -
49 J. de Waal Utrecht -
50 W. de Leeuw nabewerk. 15
51 Th. J; Verelzen prod. buro 15
52 W. V. Emmer!k hulsv. 25
53 J. P. de Rooy zagerij -
54 H. Jolink Sol. motorb. 15
55 H. J. TIlborg de Kroon -
56 J. H. P. Susan enkelfabr. 15
57 M. A. J. Zendijk huisv. 25
58 H. Th. Noordeloos expo -Co

59 J. M. de Bruin portier -
~ H. P. v. Beveren ger. mak. -
61 I. v.d. Steen draaierij 15
62 A. Hulshof de Kroon 35
63 H. Strikwerda contr61e 15
64 W. de Jong enkelfabr. 10
65 N. Kouwer expeditle-
66 F. C. de Gruyter draaierij -
67 C. Kuiper ger. mak. -
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80
95

100
100

105
90

100
110
115
105
135
155
100

80
95

100
110

110
120
130
140
145
155
155
165
200

10J
95
95

108

109
102
78
95
71
86

100
99
7S



1 Directie in de bocht. De heren L. W. van der Heem en L. C. M. J. Gussenhoven
passeren de molen aan de Schenkkade, alle schaatsers welbekend.

*
De rijvaardigheidsproef stelde alle deelnemers zwaar op de proef. Er waren maar

2 weinigen, die de voorgeschreven figuren foutloos maakten. Mijnheer Leo ontsnapte even-
min; hem leverde de rijproef strafpunten op.

*
De eerste officiële controle was die bij de watertoren.

3 H. Simonis, afdeling draaierij, die alles van motoren weet, ziet critisch toe wanneer de
mensen van 0.4 pk hun stempelt je komen halen.

*
De heer Messnig, die deze foto's maakte, deed een goede keus toen hij J. Reygers met
echtgenote snapte bij de verkeerscontrole bij Marlot. Reygers werd winnaar met 10 straf-

4 punten. Hier krijgt hij ze, wegens afsnijden van de bocht. Daarna volgden vele anderen,
die moes:en ondervinden hoe onverbiddelijk gestreng controleur v. Kleef en assistent
v. Gaans waren.

*
N. A. J. v. Zendijk van afdeling huisvesting was in vele opzichten enig. Hij was de enige,
die met een k!nd achterop de rit deed; bovendien kwam hij, als 18e gestart zijnde, als
eerste aan de eindcontrole. Het parcours werd door hem afgelegd In 1 uur 50 minuten

(planning 2 uur 15).
5 Alsof dit alles niet voldoende was, reeds hij de behendigheidsproef eveneens met kleine

Zendijk achterop in de snelle tijd van 77/100 minuut. Met totaal 125 strafpunten kwam
hij op de 57e plaats.
Starter Kroon en controleur Bodde zien toe hoe controleur Kropff de tijd van aankomst

~oteert. *
Vanwege de utlaat-echo is de duik door de tunnel bij Marlot altijd een prettige sensatie.

6 Constructeur Brinkers (2.05 m en 100 kg), mejuffrouw v. Geffen (planbureau) en papa
P. B. v. Geffen (draaierij) zijn zich nog van geen gevaar bewust. Aan het einde van de

tunnel regende het strafpunten.
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(vervolg van pag. 1) J. van der Heem, die de uitslagen bekend-
punten) niet goed was, dwaalde af naar het maakte.
strand. Dit gaf dan uiteraard tijdverlies aan Winnaar bij de heren was J. Reygers van
de contr61epost KIjkduin; afdeling montage, "een akelig precies mens"
Na Loosduinen leidde de weg nu door het die alleen maar bij scherprechter Van Kleef
Westland naar Rijswijk. 10 strafpunten opliep. De Utrechtse deel-
Onderweg waren twee geheime contr61es nemer O. L. C. Huyg eveneens met slechts
opgesteld (bij de Voorden en aan de Klel- 10 strafpunten, deed over zijn rijproef 2/100
weg) die door menigeen werden gemist of minuut langer, hetgeen hem de tweede plaats
pas na terugrijden (hetgeen mocht!) konden bezorgde. D. Blokpoel, draaier van de af-
worden aangelopen. deling proeffabriek, had eveneens slechts 10

I Wie van de Hoornbrug af naar de fabriek strafpunten, maar deed over de rijproef
rijdt, kiest steevast de Geestbrugkade. Aan- 91/100 minuut.
gezien de bestrating hier opgebrokel' was De vierde plaats was weer voor een Utrech-
stond daar het bord: Verboden Inrit. ter, J. A. van Cooten. De Utrechtse delegatie
Van dit buitenkansje was ~eprofiteerd door weerde zich uitstekend, zij waren bovendien
het inleggen van een geheime contr6le. Ook op vreemd terrein.
hier regende het strafpunten I De dames lieten zich evenmin onbetuigd.
De eerste binnenkomer was stoker Zendijk, Hier ging de eerste prijs naar mej. E. van
die om uur zijn kaart weer liet afstempelen. der Laan, die als sociale werkster een door-
Om kwart over twee kon, ruimschoots op winterde Solexiste bleek te zijn. De tweede
tijd, 'worden begonnen met de rijproef. die plaats was voor mej. J. W. van Geffen, plan-
bestond uit: bureau, de derde voor me:. E. Pont, tarief-
- het rijden tussen Shell-olleblikjes bureau.
- het rijden van een cirkel met kleine De prijzen waren, evenals de rit, de moeite

straal, zonder de in het middelpunt ge- waard: Solex-jassen, tassen, snelbinders, kaar-
plaatste paal om te gooien of over de ten en abonnementen voor "op de Solex".
streep te gaan Mevrouw M.van der Heem-Visser, die zelf

- over een smalle pla~k te rijden ook de gehele rit uitreed (en goed, want de
- de wip te passeren vijfde plaats was haar), kon nu de andere
- tussen twee strepen een 8 te beschrijven prijswinners complimenteren.
- te stoppen over de eindstreep, doch vóór Daarna trok men, nat doch tevreden naar

een afwerplat. huls, vastbesloten de volgende VDH Solexrit
I Naarmate er meer candldaten examen deden niet over te slaan.

werd het weer slechter. Het vermocht het Th ' t '.kth ' . t t bI P . tijd eorle en prac IJ
en ouslasme me e ussen. recles op ,
te 17.00 uur, ging de laatste rijder tussen de Bij het theoretisch verkeersexamen werden
olieblikjes door, vlagden de (doornatte) con- van de 16 dames die de rit hebben ult-
troleurs voor fouten, leverde hr Schrevel gereden slechts door 2 hunner fouten ge-
vanaf de (droge) loggia sappig commentaar maakt. Zij kregen daarvoor 50 strafpunten,

I en kon de doorweekte examencommissie gemiddeld dus per deelneemster 3 straf-
resultaten berekenen. punten. Bij de verkeerscontr61es liepen deze
De complete uitslag vindt men elders in dit dames In totaal 185 strafpunten op, dus 11
nummer. De regelingscommissie had zich per persoon.
voorgenomen alle specialistische hulp waar De rijvaardigheid was niet zo goed: van de

Solexrit ons bedrijf over kan beschikken voor deze 16 dames kwam er slechts één "heelhuids"
rit te mobiliseren. Tijdschema's waren met over de plank.

. - is door de persfotogra~f tijdstudie-specialisten opgezet, statistici be- Bij de heren waren het er 37 die zonder
Hgek een grote serie foto s rekenden resulaten en tijdschrijvers schreven strafpunten over de plank kwamen. Bij het
zijn te bezichtigen en )/O,9r tijd.. Daardoor kon de planning worden aan- theoretisch,verkeersexamen kregen de heren

mej. Groeneweg, afdeling ~ehouden, waarvoor lof {a,~n.\9~ organisatoren gezame~l.Jl~,,1145 strafpunten, dat Is 10 per
en medewerkers gebracht wèrd door de heer persoon (dari1~ 3).



Tot genoegen

Burgerlijke Stand
~eboren: Johannes, zoon van R. Boer, a1-deling plaatbew~rking, op 1.9.1950. ..

~eboren: Simón,zQQn Vë!n A. Dogger, appa~
rátenwerkplaats, op 5.9.1~. - Catharina'
Antonette, dÇ)chter van M. A. 1. cZendijk, ak
d~lif)9 huisvesting, op 6.9.1950.
~ehuwd: J. Wo v, Eck, afdeling financiën,
met. ,mej. N. T euwsen op 19.9.1950.
l.7ehuwd: E. Etty, afdeling enkelfabricage,
met mej. W. A, C. Huyer op 28.9.1950. ,,-
Mej. H. den Boer, wikkelafd~llng. met C.
Arends op 4.10.1950
Huwelijk
Mej. M. W. Jimmink, afdeling algemene
zë!ken, met A. S. Attasio (ex-VDH-er) op 27
September aanstaande.

JNTREDJNGEN
H. B. Oterdoom, steekproefcontrOle
-. M. C. Jerphanion, Solex laboratorium
~. P. M. Sadie, idem

I G. Steeneke, gereedschapbureau (terug uit, militaire dienst) ..

! H; Celen, opleiding
1 ..
1 Mej. R. de Jon, Idem
1 J F. Kloesmeyer, idem
1! J. Lageman, idem
--. H. Langeier" idem
."1ej. N. E. Wassink, idem
I Mej. J. Venema, typekamer
i Mej. C. H. E. Hilleveld, Verkoopkantoor
I..'. V. d. Woude, meubelmakerij
,.1: G. L; SichhoJtz, plaatbewerking
_I. Marijt, idem

,,"1. Roeleveld, idem
-. A. ViS, idem
. A. Wémel.sfeJder, draaierij
"v. á, Berg..spurterij.. .
.c.A. Mijnders, rflontage

W. ~9\;Jman;;enkelfabricage
Mevr..t"!: Danrëls-Kindt, inleerband
Mej. M. 1. Brakel, personeelsdienst.
11:9.1950 G. Mikkers, zagerij
.1 1.9.1950 C. v. d. Hak, slijperij
11..9.1950 L. F. Laurier, montage
11.9.1950 J. v. d. Luit, idem
12.9.1950 C. 1. Koning, gereedschapbureau
139.1950 C. H. Heydt, inleerband.

-

ramabonnementen

Iramabonnementen voor de maand October
kunnen worden besteld op Maandag 18 Sep.
tember a.s. tijdens de pauze inde grote
cantine. . --

Ploegen galvano
Gezien het gedeelteJijk werken in twee ploe-
oen in de afdeling galvano bleek het nood-
zakelijk een tweetal onderbazen aan te stel.
len. Met ingang van 11 September 1950 zijn
voor deze functie benoemd de heren H. Duf-
fel.s en P. 1. v. d. Velde, die beiden al
langere tijdc op deze afdeling werkten.
Wij wensen hen in hun nieuwe functie veel
succes toe. .

Oh gruwel
De K.R.O. gaf Zondagavonèl~en schoolradio.;

I uitiending over Rome. Sprekende over' de
I befaamde zuilengalerij, die hèt, St,.Preters-:I . I It (d .1 B ' I) dI!J eln oms u, e ZUI en van. ern'.n noem e
men als bouwmeester Beri.nr,'
De correctie kon ons niet meertrèostên.'c-

~etging p~ima
De televisie-uitze:nding van de voetbalwed-
strijd PSV-Eindhove:ri is tegen het einde
van de wedstrijd in onze laboratoria, met
onze eigen ERRES-toestellen, behoorlijk ont-
vanaen.

Directie reikte diploma's., uit
Door de heer L. W, v. d. Heem zijn Donder" vullen. In ons bedrijf zijn promotiekansen te
dag 7 September j,l., in tegenwoorglgheJd Ç>v,e! ,voqr d_~~n~(1, d.i~ omhoog willen en
v~n mevrouw C,G, van der Heem-Hemmes kunnen. " '.
van Zoetendaal; dediplom~'s uitgereikt voor Hierna 9.!~9 hi} oy'~r !ot hei uitreik~f1 van
de cursussen sociale wetgeving, steekproef- ge diploma's.
contro)eur, ~ekening-iezen, bedrijfspaedago- Voor ~e~rijfspaedagogiek slaagden:
glèk, mensenkennis ensleûteldlploma. G. Bé!gman, gereedschap~'akerij
De heer L. W,"v, d. Heem wees er op, dat A. L. v. d, Ree, bedrIjfsschool.
herzëlfs 'voordef1oogsté funttlonarlssennog H: H. Rlgh6lt; m-àgazljlien'
nbdig was tè stûderen en cursussen te volgen, H. Rog.. draaierij
omdat men "bij" moet blijven. Nog deze P. J. v. d. Velde, nabewerking
week had hij zelf een cursus "discussion C. Visser, contrOle
leading" gevötgd, wèlke gegeven werd door C: J rim~er'mans,gereedschapmake.rij
d~,~fleé.r.~ysc::h van Dugferen en waarvoor Voor~i,nsenkennis:
hiJ geslaagd was, C, G. Buq uet, drukkerij
A~npakken en volhou_den; men moet studeren C, de Jong, plaatbewerking
o~ de theÇ>retlsche Kennis te verwerven. dIe W. v. d. Klooster. huisvesting
nodîQ 'is om 'hogere functIes te kunnen ver- J. A, v, d, Lubbe, gereedschapmakerij

. ' A. Nufle, idem "
BAND GEZOCHT '"-'. Prins, montage

. de Reus, machineploeg
~.aa!orry I~~t Y dar) ook Uw coJ.lega's .nlet A. Vos, montage
ee;ns e~1:\ k~'y[ ~~n!e~en yanUw prestaties I W. J. Zeger~, plaatbewerking,
D.~r<~Qs qa~rt<?e'..,J(.rljgt,U QI:? d~bonte avond, Voor sleuteldiploma I.V.I.O.:
welke in October aanstaande zal worden M. Brobbel, montage ë

gehouden, V . I t .;, 'c;'.~ , oorsocl_ewegevlng:BIJ het te vormen muzIekclubje kunnen nog, B kh t UthtI t t ~ v, 0 ors, rec
gep aa s wor...en, HA M Do k I d '". I' t ' . . Ir S, oona minIstratIe

een VlO IS "", A G '
A

en S O f o I t "leJ J. . roeneweg, sociale zaken
"axns lJ I ' d " tt 'ee sla k ., , ansen, sa arlsa mlnlS ra le

n gwer er. . d K d b 'dO-J' tb 'd Ilht .v..ae,arel naer een UI ge rel personee ase onze d L. d f' .ëI1 d k t ' d ., E v, , In en, InanCI nzu en eze ze er e vin en ZIJn, en ver- v1 . , '"
eiste is echter, dat zij zich opgeven, omdat. CJ. v, Rletschote,n, loonadministratie
h t I d I" k ' b t ' Schrevel, arbeid

e nl! eenmaa on oen IJ iS om ovens aan- ., Th V I I d" t .
devr~ag aan alle VDH'ers persoonlijk te ' . ere zen, oona mlnls ratle
steJ.len; Voor steekproefcontroleur:
Het woord fsaan U. De tijd dringt, dus geef l P. J. Bosdijk
U nu .zonder verder dralen op aan de heer M. J, J. v. d. Brug
p, Koopman.. afdeling loonadministratie, toe- P. v. Gemert
stel 191 of klein 28 of maak gebruik van de ~. Kok
boodschappendienst. de Koning

H. G. J Moorman
Bezig buiten het beroep J. C. Versteeg

'. Voor tekening-lezen:
Over dit onderwerp spreekt dr Scheurer op Jan5{!n, plaatbewerking
20 September 1950 in de filmzaal Maanwe9". Lagrand, gereedschapmakerij,
Het lijkt ons overbodig om hier veel aan toe I .

te vo~gen"DrScheurer heeft al eens eerder I Er werd
op: kernavol1den gesproken en toen is wel . . . ~
g~!k~l1f,<';\~~~hij de ,kunst verstaat zijn ge- 0 begonnen met de bouw van een transfor-
hoor te boeien. matorhuisje tegen d~ kop van de metaal-
Na de pauze wordt de eerste hersengymna- vleugel.
sti~kVf~dstrijd gehouden, Hier wordt door het G.E.B, de transformator
K'!aÈten, voor deze avond zijn verkrijgbaar qeplaatst, die de metaalvleugel van stroom
op Maandag 18 September 1950 in de pauze gaat voorzien, zulks ter ontlasting van de
in~~ide cantines, . bestaande transformator, die de gestegen be-
G~qte qantine: 1e pauze bij mej. A. Walt-! hoef te niet aan kan,

",maQ, 2e pauze bij hr J, v, d, Ree. De nieuwe transformator komt October/No-
Kleine cantine: 1e pauze bij hr v, Delft, 2e vember in bedrijf en dan zal - hopen wij -

pauze bij hr v. d, Plas, de spanning bij VDH altijd 220 V zijn en in
Collega's van de Kroonfabriek kunnen kaar- de spitsuren niet meer wegzakken.
ten aanvragen bij de heer v, d, Zalm, *

jin het land achter onze fabriek een aantal
De kern houdt spreekuur op Maandag 18 I proefboringen verricht ten behoeve van de
September 1950 in spreekkamer 1, begane I bouwplannen, welke wij koesteren, over wel-
grond. I ker uitvoering binnenkort zal worden beslist.
Aanwezig zijn: 1e pauze hr Stoffels, hr Wille, *

2e pauze hr Camphuysen, hr Heymans'. Itegen. de afdeling nabewerking een rijwiel-
I rek geplaatst, goed voor 100 Solexen

*
I C1emonteerd een zuurbestendige finidur-afzui-
ging voor de eloxeerbaden.

*
ontvangen een moffeloven voor de Impreg-
neerderij.

*
geopend de Regûrusweg en vrijwel gereed,ekomen - met de vèrbrede weg o,er de

i:Broeksloot, ,;- .
~--- -. 'c.-" ~ -,,'

De drie kernen zijn de directre zeer erkente-
lijk- voor het houden van de Solex-wedstrijd
voor het gehele personeel.
De organisatie er van was prima in orde.. De
stemming onderweg zowel als bij de behen-
digbèidsproeven erg prettig:. De prijzen wer-
den,natuur.lljk, zeer gewaardeerd,
De~e p~r,srTi;;iakt naar meert


