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BIJ DE VOORPLAAT Grote belangstel l ing bij de tewater lat ing van het boorschip Pélican 

IN MEMORIAM 
IR. W.M. BURCK 
Velen van ons werden in hun vakantierust opgeschr ik t door het 
bericht, dat op 3 augustus j l . plotseling was overleden Ir. W. M. 
Burck, Directeur van Motorenfabr iek Smit & Bolnes N.V. Hij 
werd 54 jaar. In de afgelopen maanden was het al een paar 
maal voorgekomen, dat Ir. Burck zijn werkzaamheden moest 
onderbreken voor een periode van absolute rust. Dit gedwon
gen niets-doen was niets voor hem. Het werk betekende veel 
voor Ir. Burck, die in hart en nieren een , ,motorenman" was. 
Hij begon zijn carr ière bij Kromhout, waar hij veel onderzoek
werk op het gebied van dieselmotoren deed. Na gewerkt te 
hebben bij de motorenfabr iek Thomassen-De Steeg volgde een 
periode als directeur van Backer en Rueb in Breda. Hier hield 
hij zich bezig met de fabricage van stoomketels voor centrales. 
In 1963 keerde Ir. Burck terug in het motorenvak. Op 1 juli van 
dat jaar trad hij in dienst van IHC Holland. De nieuwe vestiging 
van onze motorenfabr iek in Zierikzee draaide toen twee jaar. 
ir. Burck werd er directeur. 
Het motortype, dat daar gemaakt wordt , is helemaal door hem 
,,doorgel icht" en verbeterd. Al spoedig leerden wij Ir. Burck 
kennen als een man met een groot gevoel voor kwaliteit. Hij 
wi lde I e klas werk en eiste dat niet al leen van zijn medewer
kers, maar vooral ook van zichzelf. Van begin af aan boeide hem 
de gedachte om méér vermogen te halen uit de bestaande 
Smit-Bolnes motor. In de prakti jk betekende dit het doorvoeren 
van zoveel verander ingen, dat eigenli jk een geheel nieuwe mo
tor ontstond. Dat dit niet het najagen van irreële gedachten was, 
mag bli jken uit het feit, dat voor dit speurwerk een krediet van 

de overheid werd toegekend. De vervolmaking van ,,zi jn" diesel
motor liet hem nooit los. Hij geloofde er in, dat de Smit-Bolnes 
motor zich in de internationale concurrent ie zou kunnen hand
haven. Door de combinat ie van tweetakt, kruishoofd en spoel-
pomp en door het gebruik van zware olie. Maar er is méér dan 
de techniek alleen. Ook de andere veelzi jdige aspecten van 
het leiden van het bedrijf hadden zijn volle aandacht, naar bui
ten maar ook naar binnen. 
In het eigen nieuwsblaadje ,,Smit & Bolnes Nieuws" startte 
Ir. Burck in het begin van dit jaar een serie art ikelen om ,,onze 
medewerkers wat meer inzicht te geven in de achtergronden 
van de ontwikkel ing van ons produkt en van de fabr iek" . 
,,Dit is geen eenvoudige zaak" - zo schreef hij - ,,want techni 
sche, economische, commercië le en sociale aspecten gr i jpen 
als een legpuzzie in elkaar en, net als bij zo'n puzzie, ziet men 
het vol ledige beeld pas, als een groot aantal stukjes hun eigen 
plaats in het geheel hebben gevonden" . Voor elk stukje van 
deze puzzie interesseerde Ir. Burck zich. Uit de art ikelenreeks -
die helaas onvol tooid zal bli jven - sprak het grote enthousiasme, 
waarmee Ir. Burck zich voor bedrijf en produkt inspande. Een 
enthousiasme, dat hij graag overdroeg op zijn medewerkers, 
omdat alleen in een goed team een goed produkt tot stand kan 
komen. 
Ook in de intermensel i jke verhoudingen sprak zijn gevoel voor 
kwaliteit. Verschil van mening mocht er met hem bestaan, maar 
het om de zaken heendraaien ergerde hem bovenmatig. Een 
gemakkel i jk mens was Ir. Burck niet alt i jd, wel immer recht 
door zee. Zijn grote gevoel voor humor liet hem nooit in de 
steek en was sli jpstof wanneer er scherpe kantjes moesten wor
den weggewerkt . Wie in ons bedrijf met Ir. Burck in contact 
kwam, werd alti jd weer getroffen door de vol ledige inzet tot zijn 
werk. Wie hem echter beter kende, wist ook dat hij heel goed 
viool speelde, goed kon tekenen en een uitstekend boogschut
ter was. 
Binnenkort bestaat onze Motorenfabr iek in Zierikzee 10 jaar. 
Eveneens binnenkort komt de nieuwe proefmotor gereed, klaar 
voor nog meer vermogen per ci l inder. Ir. W. M. Burck is het niet 
gegeven dit te mogen meebeleven. Hij ruste in vrede. 
Wij, en in het bi jzonder onze medewerkers van Smit & Bolnes, 
zullen echter in zijn geest verder gaan. 

D. L. H. Smit. 
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IHC SMIT MAAKT RECLAME 
Onlangs hebben wij in ons Zeskant uitgebreid verteld over het 
werfplan bij IHC Smit. Aan de uitvoering ervan wordt druk ge
werkt. Om ook buitenstaanders een indruk te geven van wat er 
allemaal gebeurt en waar het helen, metselen en lassen uitein
delijk toe leidt, zijn er twee grote borden geplaatst. Zodat een 
ieder weet wat er aan de hand is ,,aan de dijk". 

Foto 1 Hup, daar gaat een half werfplan; netjes aan elkaar be
vestigen .... 
Foto 2 Nu het onderschrift nog .... 
Foto 3 Klaar om te bekijken, maar let wel op het verkeer! 

2 

3 

IHCVERSCHURETIMMERDEAAN DE WE^RF 
In de afgelopen maanden zijn er verschillende werkzaamheden 
uitgevoerd aan de hellingen I en II bij IHC Verschure. Zo bleek, 
dat het ondereinde van helling I nodig versterkt moest worden. 
En dus werd er een damwand geslagen, zodat dit karwei zon
der al te natte voeten kon worden uitgevoerd. 
Naast helling II werd een nieuwe kraanbaan aangelegd. Dit 
was noodzakelijk omdat men twee oude 6-tons kranen afdankte 
en verving door één 15-tons kraan. Die kwam uit Kinderdijk, om 
in Amsterdam een nieuw, tweede leven te beginnen. 
Eind mei was het zo ver, dat men kon ,,kraantje wisselen". 
Intussen waren de twee IHC Omnibarges voltooid. 
Nadat die zonder ceremonieel te water waren gelaten, begon op 
de hellingen I en II meteen de bouw van de 00 789 en de 00 
797. Dit zijn een cutterzuiger voor Zuid Korea en een kleine 
standaard sleepzuiger voor Taiwan. Bij de bouw hiervan wordt 
de ,,Kinderdijkse kraan" al druk gebruikt. 

Medio juli werd deze foto gemaakt. Op de voorgrond de ponton 
voor de Koreazuiger, daarachter een stuk casco voor de sleep
zuiger voor Taiwan. Achter deze nieuwbouw objecten, de ,,Kin-
derdijkse kraan". 
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„Egypt ische mammoetorder voor IHC Hol land en S B M " 

Zo luidde een van de krantekoppen na het bekend worden van 
de grootste order in de geschiedenis van ons concern. „ IHC in
geschakeld bij Suez- le id ing" , schreef nog een krant, terwij l weer 
andere bladen het nieuws brachten onder koppen ais: , ,Record
order IHC", „ IHC Holland construeert voor VAR", „ IHC kreeg 
record order uit Egypte", ,,Order van ƒ 65 mil joen voor IHC Hol
land" , ,,iHC levert boeien voor de p i jp le id ing" , etc. etc. 
Het contract voor deze reuzenorder werd zaterdagavond 31 juli 
j i . ondertekend door de vice-premier van de Verenigde Arabi 
sche Republiek Dr. Aziz Sidky en de minister van ol iezaken Ir. 
Ali Waly enerzi jds en IHC Holland en haar dochteronderneming 
SBM Inc. anderzi jds. Voor het bedrag van US $ 18.350.000 (ruim 
ƒ 65.000.000,-) gaan wij complete los- en iaadinstal lat ies voor 
mammoettankers op zee bouwen en instal leren, zowel in Suez 
ais Alexandrië. In Suez worden drie SBM systemen voor het 
behandelen van tankers tot 250.000 DWT aangelegd, in Alexan
drië worden het er vijf. Teneinde de stroom olie tussen het 
Nabije Oosten en de Middel landse Zee weer op gang te brengen 
gaat de Verenigde Arabische Republiek twee, ruim 320 ki lometer 
lange, pi jp leidingen — eik met een doorsnede van ruim een me
ter — aanleggen tussen Suez en Alexandr ië. De problemen die 
zich voordeden om de enorme tankers te kunnen lossen en la
den hebben wij opgelost. Het leverde ons, in geld ui tgedrukt, de 
grootste order op, die wij ooit in één keer boekten. 
Het totale project moet over 30 maanden klaar zi jn. De eerste 
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pijpleiding zal al over twee jaar moeten werken. Daarom moet 
het eerste SBM systeem in mei 1972 afgeleverd worden. Na vol
tooiing zal 80.000.000 ton olie per jaar dwars door Egypte 
stromen. 
Het nieuws werd uitvoerig gepubliceerd op de voorpagina van 
het toonaangevende Egyptische dagblad ,,AI-Ahram". Hoe, dit 
laten wij U hiernaast zien. Op het kaartje in de krant is het 
traject van de pijpleiding aangegeven. 

Hefeilanden helpen brug bouwen In Brazilië 
Het Braziliaanse bouwconsortium Empresa de Construpao e Ex-
plorapao da Ponte Presidente Costa e Silva (EGEX) heeft onze 
offshore divisie opgedragen drie hefeilanden te bouwen. 
De hefeilanden zullen worden gebruikt bij de bouw van een 12 
kilometer lange brug in Brazilië. De brug zal de steden Rio de 
Janeiro en Niteroi met elkaar verbinden. De reistijd tussen de 
twee steden zal erdoor met V/2 uur bekort worden. 
Het bouwconsortium heeft zioh in Japan, Frankrijk en de Vere
nigde Staten georiënteerd over de aankoop van dergelijke een
heden. Dat de opdracht bij ons is terecht gekomen is niet zo 
verwonderlijk. De prestaties van de Lepelaar en Kraanvogel bij 
IJmuiden hebben de aandacht getrokken, maar ook de twee IHC 
hefeilanden waarmee in Argentinië een verkeerstunnel en een 
rioolleiding zijn aangelegd, hebben in Zuid-Amerika grote indruk 
gemaakt. 

Deze eilanden zullen 46,5 x 25 meter groot zijn en op 4 poten 
van elk 50 meter staan. Ze worden elk uitgerust met twee boor
installaties en twee machines voor de constructie van betonnen 
brugpijlers. De pontons zelf worden onder toezicht van IHC In
genieurs in Brazilië gebouwd. IHC GUSTO zal de poten en de 
hefsystemen construeren. 

Pijlerbouw in rots 
De pijlers van de 12 kilometer lange brug zullen diep in de rots
bodem verankerd moeten worden. Alleen op die manier ontstaat 
een betrouwbare fundering. Het heien van palen in de rots is 
vrijwel ondoenlijk. 
ECEX heeft de, economisch gezien, meest in aanmerking ko
mende oplossing ontwikkeld: het boren van funderingsgaten met 
behulp van een boorinstallatie, die op een hefeiland gemonteerd 
is. 
Men gaat ais volgt te werk: 
Op de locatie klimt het eiland langs zijn poten omhoog tot het 
een werkplatform wordt, waarop de golven geen invloed meer 
hebben. Vervolgens wordt een aantal gaten in de bodem ge
boord, die ongeveer 2 meter in doorsnee zijn, en die tot veertig 
meter diep gaan. 
Om instorten van het gat in de slappe bovenlagen tegen te gaan 
wordt er een stalen mantel in aangebracht. Daar binnenin wordt 
tenslotte een gewapend betonnen paal gebouwd, die zodoende 
tot diep in de rotsbodem verankerd is. De stalen mantel wordt 
dan verwijderd. 
Zo worden de honderden funderingspalen gemaakt voor de in 
totaal 102 pijiers. Daartussen komen tenslotte de geprefabriceer
de betonnen segmenten, die samen het brugdek gaan vormen. 
De drie IHC-eilanden zijn besteld om een regelmatige en snelle 
bouw te verzekeren. Met het hele project zal ongeveer 2 jaar zijn 
gemoeid. 

Baggermolen voor Polen 
in 1968 bouwden wij voor het Staatsbaggerbedrijf van Polen de 
grote, diesel-elektrische emmerbaggermolen Rozgwiazda. 
Zojuist werd opdracht ontvangen voor de bouw van een tweede, 
gelijke baggermolen. Ook dit wordt er een met 835 liter emmers 
en een totaal geïnstalleerd vermogen van ± 1100 pk. De molen 
zal geschikt zijn voor het werken in barre winterse omstandig
heden, zoals in gebroken ijs en bij temperaturen tot 20 graden 
onder nul. 
IHC Verschure zal de baggermolen bouwen. 

Cutterzuiger voor België 
S. A. Ackermans & Van Haaren te Antwerpen droeg ons de le
vering op van een grote, stationaire cutterzuiger. 
Op dit baggervaartuig, waarmee tot op een diepte van 28 meter 
gebaggerd kan worden, zal een totaal vermogen van 6820 pk 
worden geïnstalleerd. 
Door deze twee opdrachten is onze orderportefeuille vergroot 
met een bedrag van bijna 20 miljoen gulden. 
Ook deze opdracht, de CO 801 zal IHC Verschure uitvoeren. 

Nog meer werk voor de Offshore Divisie 
in zijn toespraak na de tewaterlating van het boorschip Pélican 
op 20 augustus ji. deelde Ir. R. Smulders, directeur van IHC Gus
to mee dat wij ook deze week twee grote orders hadden ontvan
gen. 
De eerste order is geboekt door de onlangs opgerichte dochter
onderneming ,,iHC Holland-LeTourneau Marine Corporation", 
gevestigd in Kilgore - Texas - USA. 
In felle concurrentie met grote Amerikaanse leveranciers van 
booreilanden is onze dochter erin geslaagd haar eerste order 
voor een booreiland te boeken. 
IHC Holland-LeTourneau is in maart 1971 opgericht met als doei 
het ontwikkelen, op de markt brengen en bouwen van een nieuw 
type booreiland. 
Wij zijn er trots op bewezen te hebben dat het mogelijk is om de 
moeilijke Amerikaanse markt binnen te dringen. Alleen, we zul
len de produkten voor die markt wel daar moeten bouwen. Het 
booreiland met drie palen zal gebouwd worden op een werf In 
Texas (Corpus Chrlsti). De opdrachtgever is de grote booraan-
nemer Penrod Drilling Company uit Dallas - Texas - USA. 
De tweede miijoenenopdracht omvat het ontwerpen, bouwen en 
monteren van een viertal zogenaamde packages. Onder een 
package verstaat men een constructie, die bestaat uit een hijs-
bare hoeveelheid apparatuur, die op het dek van een vast plat
form op zee wordt geplaatst. Het zijn: 1 production package, 1 
generatlon/switchgear package, 1 hydratlon package and 1 
emergency hellcopter deck package. 

De laatste opdracht wordt uitgevoerd door IHC Holland's Gusto 
Staalbouw, een afdeling die zich speciaal bezig houdt met 
bouwwerken op zee. 
Met beide opdrachten is in totaal een bedrag van 30 miljoen gul
den gemoeid. 

GUSTO KAAS 

Alhoewel IHC Gusto NV geen kaasmaker is, stond één van onze 
medewerkers, die met zijn vakantie in Oostenrijk was, wei even 
paf. 
Zou U dat ook niet zijn, wanneer U een doosje ,,Gusto kaas" te 
koop wordt aangeboden? 
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„Nog twee minuten" , klonk het door de mobi lofoon en de lenzen 

van negen f i lmcamera's werden ger icht op het bordes waar de 

doopvrouwe stond. Even daarna werd het bevel gegeven om de 

camera's alvast te laten draaien om maar geen beeld van de 

doopplecht igheid te missen. 

De doopvrouwe. Madame Jacques Bénézit, echtgenote van één 

der di recteuren van de ,,Compagnie Franpaise des Pétroles 

(C.F.P.)", verr ichtte kort daarna de doopplecht igheid. 

De hendel werd overgehaald en fei l loos spatte de fles champag

ne tegen het schip uiteen. Met de woorden : ,,lk doop U Pélican 
en wens U en Uw bemanning een goede vaart" , g leed het boor

schip volgens alle plannen en berekeningen in het water. 

Terwij l op het water de sleepboten naar de Pélican toestormden, 

renden veie fotografen heen en weer om de beste plaatjes van 

het boorschip en alle genodigden op het bordes te kunnen 

schieten. 

Nadat de volksl iederen gespeeld waren, begaf het gezelschap 

zich naar het hoofdgebouw om een toast uit te brengen op de 

geslaagde tewater lat ing. 

De directeur van IHC Gusto, Ir. R. Smulders, gebruikte zijn toe

spraak om de voorgeschiedenis van deze voor ons zo belangr i j 

ke opdracht te memoreren. Daarna vervolgde hi j : 



IHC Holland, waarvan IHC Gusto deel uitmaakt, concentreert 
haar Inspanningen op o.a. de bouw en levering van materieel 
voor de olieindustrie op zee. In overeenstemming met deze spe
cialisatie is het mij een bijzonder genoegen U mede te delen dat 
wij tevens een contract hebben afgesloten voor een hefeiland, 
ontworpen voor een waterdiepte van 350 ft. Dit hefeiland zal 

breng van IHC Gusto aanmerkelijk hoger ligt dan gebruikelijk Is. 
De ,,Pélican" zal het grootste boorschip ter wereld zijn dat uit
gerust Is met ,,Dynamic positioning". 
Dankwoorden bracht de heer Smulders over aan al die mensen 

die met hun initiatief, technisch gevoel en verbeeldingskracht 

bijdragen tot de bouw van het boorschip. 

worden gemaakt voor de Amerikaanse opdrachtgever Penrod 
Drilling Company uit Dallas - Texas - USA en daar worden ge
bouwd door onze maatschappij IHC Holland-LeTourneau Marine 
Corporation. 

Van de Shell kregen wij opdracht voor het ontwerpen, bouwen 
en monteren van zogenaamde packages. Hieronder wordt ver
staan een samenstelling van een nog te hijsen hoeveelheid ap
paratuur die op het dek van een vast piatform op zee wordt ge-
piaatst. 

Eveneens in overeenstemming met de doelsteliing van de IHC 
is de opdracht voor de ,,Pélican", waarvan de technische in-

Tevens bedankte de heer Smulders de geestelijke die, alvorens 

het boorschip werd gedoopt, de Pélican had gezegend. 

Tot slot dankte de heer Smulders mevrouw Bénézit voor de ele

gante en charmante wijze waarop zij de Pélican had gedoopt en 

hij bood haar ais herinnering een fraaie broche aan. 

Admiraal Digard, President van de opdrachtgever Somaser, 
dankte van alle aanwezigen vooral de ingenieurs die dit schip 

hadden ontworpen en de mensen op de werf en in de fabriek, 

die deze plannen hebben gerealiseerd. 

De Pélican is een voorbeeld van kennis en vakmanschap van 

IHC Holland. 

H.A.M. 308" NA AANVARING GEZONKEN 

Op donderdag 19 augustus moesten wij tot onze grote schrik 
vernemen, dat de sleepzuiger H.A.M. 308 na een aanvaring was 
gezonken. De ramp gebeurde op de Noordzee ten oosten van 
het eiland Wangerooge. Met de P.C.S. van Hattem was de H.A.M. 
308 bezig met baggerwerk in de ,,oliegeul" voor Wilhelmshaven, 
in de vroege morgenuren werd de sleepzuiger in het voorschip 
geramd door de 26.000 ton metende Noorse tanker Policastle. 
Televisiebeelden en krantefoto's toonden het trieste beeld van 
het gezonken schip. Alleen een stuk brug en de kraan van de in 
1968 bij IHC Smit gebouwde zuiger staken boven water uit. 
Bij de catastrofe met het vlaggeschip van de Hoilandsche Aan
neming Maatschappij kwamen zeven man om het leven. Onze 
deelneming gaat uit naar de nabestaanden van de slachtoffers. 
Het schip zal zo snel mogelijk worden gelicht. 
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DE "HUMBER RIVER" VAN 
BINNEN EN VAN BUITEN 
Voor De Pijler, de personeelskrant van de Baliast-Nedam Groep 
N.V., tekende de bekende, nu in Frankri jk wonende, tekenaar 
Robert Das een fraaie prent van de bij IHC Gusto gebouwde 
sleepzuiger Humber River. 
Om ook onze lezers met dit scf i lp van binnen en van buiten te 
laten kennismaken, publ iceren wij hierbij - met dank aan De 
Pijier - deze boeiende tekening van een van onze jongste pro
dukten. 
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Het schip is 130,30 meter lang, 22,50 meter breed en beschikt over 
twee zuigbuizen, elk met een diameter van 1200 millimeter 
waarmee tot een maximum diepte van 30 meter kan worden 
gezogen. Geladen kan de ,,Humber RIver" een snelheid halen van 
15 knopen. De zuigbuizen zijn elk aangesloten op een zandpomp 
met een toerental van 180 omw/min. 

1. boegschroef 1000 pk 14. zuigbuis met cardan 
2. voorste hopper 6000 m^ 15. sleepkop 
3. instelbare overvloei 16. kegelkleppen, 20 in totaal 
4. laadgoot 17. voortstuwingstandwielkast 
5. pomptandwielkast 18. verstelbare schroeven 
6. asgenerator 900 kva 19. zuigbulslleren 
7. hoofdmotoren, twee van 20. hydraulische cilinders voor 

8000 pk elk kegelkleppen 
8. spultwaterpomp 1000 pk 21 luchtfilters 
9. afvoerpomp naar hopper 22. brug 

10. baggerpomp 2400 pk 
11. zulgbulsbokken » loop van het zand/water 
12. achterste hopper 4000 m^ mengsel 
13. spuitwaterleiding naar 

sleepkop 0 loop van het water 
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EEN WANDELING DOOR HET 
BOORSCHIP PELiCAN 

Ruim vier jaar geleden begon men bij iHC Offshore Divisie al 
een boorschip te ontv/ lkkelen. Het was toen duidel i jk, dat het 
zoeken naar olie op zee zich naar steeds diepere wateren zou 
verplaatsen. 
De bestaande IHC boorei landen zijn niet geschikt voor boren 
in water dieper dan ± 100 meter. Een boorschip heeft boven
dien het voordeel dat het zich zonder huip snel kan verplaatsen. 
Er ontstond een relatie met C.F.P. (TOTAL), die plannen had 
met een dergel i jk schip te gaan werken en die eveneens een 
aanzienl i jke hoeveelheid ontwikkel ings- en speurwerk had ver
richt. Uit deze samenwerking is het meest geautomatiseerde 
boorschip ter wereld ontstaan. 

Hoofdgegevens 
Het schip heeft voldoende voorraad om gedurende drie maan
den cont inu te kunnen werken en hierbij twee bor ingen van 
15.000 ft. te verr ichten. De temperatuurcondi t ies waaronder het 
schip kan werken variëren van — 15 C tot + 32 ' 0 . De romp 
heeft bovendien een i jsversterking. 

De hoofdafmet ingen van het boorschip z i jn : 

Waterverplaatsing ca. 15.000 ton 
Lengte over alles 149 m 
Breedte 21,35 m 
Hoogte, inclusief boortoren 62 m 
Totaal geïnstal leerd vermogen ca. 18.000 pk 
Snelheid 14 knopen 

Verplaatsing 
De voortstuwing geschiedt door middel van twee verstelbare 
schroeven. 
Het belangri jkste aspect in het ontwerp van het boorschip is de 
dynamic posit ioning (DP). DP is een systeem, waardoor, zonder 
gebru ikmaking van ankers, het vaartuig op de vooraf vastge
stelde piaats kan blijven l iggen. 

Bij de Pélican bestaat het DP systeem uit twee verstelbare voort-
stuwingsschroeven en een vijftal dwarsscheeps geplaatste 
schroeven in tunnels (thrusters), waarvan er drie in het voor
schip en twee in het achterschip zijn geplaatst. De schroeven, 
die voor tdurend draaien, kr i jgen hun commando 's van compu
ters die achter het stuurhuis in een speciale kamer zijn ge
plaatst. Zodra het schip wil afdri jven wordt dit voorkomen door
dat m.b.v. een akoest isch meetsysteem en een speciaai ont
wikkeld regelsysteem de computers , ,bevelen" geven aan de 
verstelbare schroeven. Al le schroeven worden aangedreven 
door e lektromotoren. De boortoren is nagenoeg in het midden 
van de scheepslengte geplaatst. Om de boortoren heen zijn alle 
uitrust ingen voor het boren gegroepeerd. Daarbij behoort onder 
andere een duikerklok, die via een aparte schacht midscheeps 
tot ca. 300 m waterdiepte kan worden gevierd. 

Verdere automatische handel ingen 
Op het achterdek bevindt zich een ,,automatic pipe racking sy-
s tem" , dat de boorpi jpen automatisch naar de boortoren voert. 
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Ook de aanvoer van de „casings" (stalen mantels om het Instor
ten van het boorgat te voorkomen) geschiedt met speciale kra
nen vanuit de ruimen naar het voordek. Vandaar worden ze met 
een gemotoriseerde wagen naar de boorvloer getransporteerd. 
Dit laatste behandelingssysteem is evenais het verplaatsings
systeem van de B.O.P. (biow-out preventor) ontworpen door de 
IHC Offshore Divisie. Op de boorvloer Is een boormeestersca
bine geplaatst, die geheel gesloten en airconditioned is. De ca
bine is draaibaar opgesteld en geeft door de verwarmde ruiten 
een goed overzicht op de boorvloer. Vanuit deze cabine kunnen 
alle boorhandelingen rechtstreeks of door monitors gecontro
leerd worden. Dit geldt ook voor het dynamic positioning sy
steem. 

Een tweetal deining-compensatie-systemen, die ook door de IHC 
Offshore Divisie ontwikkeld zijn, zullen op en bij de boortoren 
geplaatst worden. Deze systemen zorgen ervoor dat zowel de 
boorstang als de riser op hun piaats blijven, ondanks de ver
ticale deining van het schip. 
De twee dekkranen, 1 van 40 ton op het voorschip en 1 van 25 
ton op het achterschip, zorgen ervoor dat het schip zelfstandig 
kan iaden en lossen. 

De gehele energievoorziening is in het achterschip geplaatst. 
Deze bestaat hoofdzakelijk uit 5 diesel generator sets van 3400 
pk met bijbehorende schakeiapparatuur, die de energie voor 
het hele schip opwekken. 

De elektrische centrale is geautomatiseerd en wordt bediend van
uit een controlekamer, die achter de hoofdmotoren is geplaatst. 

Stabiliteit 
Op het voorschip zijn de bemanningsverblijven gesitueerd, die 
een comfortabele ruimte bieden aan 80 personen. 
Teneinde de slingerhoeken van het schip zo klein mogelijk te 
houden zijn een tweetal stabilisatie-systemen ingebouwd. 
Allereerst is er het detuning tank systeem, dat uit twee 500 tons 
ballast tanks bestaat, één op het achterschip en één op het 
voorschip. Door deze tanks te vullen of te legen wordt het 
zwaartepunt en dus de eigen frekwentie van het schip zodanig 
geregeld, dat zij buiten de voorkomende golffrekwenties valt. 
Bovendien is een passieve slingertank geplaatst van het vrije 
oppervlak type. 
De brandstof voor het schip wordt ondergebracht in de dub
bele bodem en in de zijtanks, die over de gehele hoogte en 
lengte van het schip doorlopen. Deze zijtanks vormen ais het 
ware een dubbele huid, zodat de gevolgen van ongelukken bij 
aanvaringen tot het minimum beperkt kunnen blijven. Om de
zelfde reden Is ook een dubbele huidconstructie rondom het 
boorgat aangebracht. 
Op het achterschip boven de detuning tank is een heiicopterdek 
aangebracht met voorzieningen voor een later te installeren 
brandstofopslag en vulsysteem voor hellcopters. 
Het boorschip zal begin 1972 aan de eigenaars worden overge
dragen. 

Veel schip op deze foto, die medio juli vanuit een kraan bij IHC 
Smit werd ,,geschoten". 
Links de sleepzuiger Antwerpen IV (voor een reparatie in Kin
derdijk; in het midden de sleepzuiger Siete, en rechts — aan 

de nieuwe afbouwkade — de sleepzuiger Pacifique, toen nét 
terug van de technische proefvaart na een uitgebreide opknap
beurt. Daarvoor, met één spud omhoog, de cutterzuiger IVIaria 
Carollna. 



50 J A A R BIJ 
IHC SMIT 

P. SLAGBOOM 

Op 8 augustus 1921 deed on
ze kraanmachinist , de heer 
P. Slagboom als 13-jarige 
jongeman zijn intrede op ons 
bedrijf. Begonnen als nagel-
heter is hij later werkzaam 
geweest in verschi l lende 
scheepsbouwvakken. De 
meesten van ons kennen 
hem alleen ais kraandri jver. 
Deze , ,hoge" funct ie be
kleedt hij dan ook ai heel 
wat jaren. 

Op dinsdag 10 augustus j i . 
hesen we voor hem de vlag 
met het ci j fer 50 in de mast. 
De jubi lar is werd met zijn 
vrouw en dochter in de dek
salon door onze directeur, de 
heer A. J. Bouman, ontvan
gen. Ook de heren Ir. J. A. 
Stam, E. V. d. Bergh, M. den 
Boef en A. Doedeijns waren 
aanwezig. 
De burgemeester van Nieuw 
Lekker land kreeg ais eerste 
het woord om hem vervol
gens het ereteken In zilver, 
verbonden aan de Orde van 
Oranje Nassau, op de borst 
te spelden. 

Hierna sprak de heer Bou
man de jubi lar is toe. 
Hij overhandigde hem een 
miniatuur draagmedai l ie van 
de koninkl i jke onderschei 
ding en schroefde het gou
den f i rmaspeidje met het bri l 
jant je op zijn revers. Als be
wijs van waarder ing ontving 
hij bovendien een enveloppe 
met inhoud. 
Wij spreken de hoop uit dat 
de heer Slagboom nog heel 
lang zal mogen terugdenken 
aan deze fi jne jub l ieumdag. 

25 J A A R BIJ 
IHC SMIT 

H. ROODNAT 

Op dinsdag 20 juli j l . hesen 
we de vlag met het cijfer 25 
in de mast voor 3 jubi lar is
sen. 

Onze drukker H. Roodnat 
trad op 15 juli 1946 in onze 
dienst, onze werkvoorbere i 
der W. R. de Vroom op 16 
juli 1946 en onze corveeër K. 
Sl ingerland op 19 juli 1946. 
Om 11 uur arr iveerden zij op 
het kantoor om In de deksa
lon toegesproken te worden 
door de heer A. J . Bouman. 
Behalve de chefs en de ba
zen van de jubi lar issen waren 
hierbij aanwezig de echtge
note en de 2 dochters van de 
heer De Vroom en de echtge
note met de zoon van de 
heer Roodnat. 

De heer Bouman schroefde 
het gouden f i rmaspeldje op 
de revers en overhandigde 
hen als blijk van waarder ing 
een enveloppe met inhoud. 

We zouden natuurl i jk nog 
heel wat kunnen vertel len 
over de loopbaan van de j u 
bilarissen In ons bedrijf, maar 

W. R. DE VROOM 

één ding hebben zij gemeen: 
de ervaring dat de vi j fentwin
tig jaren als het ware als een 
zucht voorbi jgegaan zi jn. 

K. SLINGERLAND 

Wij wensen hen van harte 
nog vele gelukkige jaren toe, 
waarin zij gezond en wel hun 
werkzaamheden met plezier 
zullen kunnen verr ichten. 

JUBILEA BIJ 
IHC VERSCHURE 

Een hele stoet van jubi lar is
sen trok in de afgelopen 
maand bij IHC Verschure aan 
ons voorbi j . 

Wij wi l len ze daarom zo be
knopt mogeli jk maar wel her
kenbaar aan u voorstel len. 

We openen de rij met de heer 
H. J. Scheen, die op vri jdag 
6 augustus, vergezeld van 
zijn echtgenote door de d i 
rectie ontvangen is voor 40 
jaar t rouw dienstbetoon aan 
het Verschure-bedri j f om te
vens even zovele jaren in zijn 
levensonderhoud en dat van 
zijn gezin te kunnen voor-

H. J. SCHEEN 

zien, hetgeen hem uiterl i jk 
gezien wel gelukt is. 
Het was een allergezell igste 
jubi leumvier ing, niet in het 
minst door de verbale bi jdra
ge van de jubi lar is en zijn 
echtgenote, die beiden te
midden van enkele ,,oude 
jongens" menige leuke her
innering over het werk en de 
vr i jet i jdsbesteding van de j u 
bilaris hebben opgehaald. 
Wij hopen voor de jubi lar is 
en zijn echtgenote, dat de 
draagmedai l ie van de konin
kli jke onderscheid ing en het 
draagbare t.v. toestel nog 
lang en in goede gezondheid 
gedragen mogen worden. 

Even een stapje terug voor 
de 25-jaar-jubi larissen. 

Op 30 jul i werd er gerec ip i 
eerd voor de heer N. F. 
Breedijk, met z'n 41 jaar be
horend tot de meer jeugdige 
jubi lar issen. De heer Breedijk 
is een man met een Verschu-
re-schoi ing, die ui tgegroeid 
is tot een bekwaam vakman 
voor de f i jn-mechanische be
werk ingen; daarenboven ver
toont hij een neiging tot bl i j 
vende leergier igheid. 
We noemen zo iemand ,,ei
gen kweek" , wat geenszins 
verwarr ing mag wekken met 
de ,,eigen teel t" uit de oor
logsjaren 40-45. Ai deze en 
nog meer zaken vernamen 
wij t i jdens de receptie in de 
vergaderzaal op de Oranje
werf, waar adjunct-directeur, 
de heer Koutstaal gastheer 
was. 

Een wat oudere jubi lar is, de 
heer H. F. Zwart jes, 54 jaar, 
maakte, vergezeld van echt
genote en kinderen op vr i j 
dag, 6 augustus zijn opwach
ting bij de heer Nagel, be-

N. F. BREEDIJK 



drijfsleider van Verschure's 
Nieuwbouwwerf. 
De heer Zwartjes heeft zich 
gedurende zijn 25 Verschure-
jaren ontwikkeld van aanbou-
wer tot zelfstandig plaatwer
ker. 

Na een kwarteeuw van goede 
samenwerking is het goed 
daaraan een feestelijk tintje 
te geven. We hopen daarin 
geslaagd te zijn. 
Ditmaal naast de gebruike
lijke envelop met inhoud 
geen horloge maar wel een 
barometer van een gerenom
meerd merk. 

In de maand augustus zal de 
heer Zwartjes er met veel ge
noegen naar hebben geke
ken. 

Op maandag, 9 augustus 
waren de heer 0. van Some
ren en zijn echtgenote te gast 
bij de heer Nagel. 
Deze jubilaris was vóór 1953 
voorslaander (wie het weet 
mag het zeggen!). Nu werkt 
hij als elektrisch lasser op de 
nieuwbouwwerf. 
Voor de heer Van Someren is 
er maar één stad. Zijn home 
is de Jordaan, die hij door 
dik en dun trouw blijft. 

H. F. ZWARTJES 

Tijdens dit jubileum heeft on
ze Jordaan-vocabulaire weer 
een pittig zetje gehad. 
De heer Van Someren koos 
het weerglas als cadeau; in 
de Jordaan weten ze je toch 
wel te vertellen hoe laat het 
is! 

Op gelijke datum ontving de 
heer Koutstaal op de Oranje-
werf jubilaris J. Borsch met 
vrouw en kinderen. 
De heer Borsch is ijzerwerker 
en elektrisch lasser geweest. 
Deze ambivalentie is hem in 
de privé-sector van pas ge
komen toen hij z'n eigen 
vaartuig bouwde. 

Als lid van de ondernemings
raad draagt hij sociale ste
nen bij. Voorwaar, een jubi
laris, die het noch aan inte
resse, noch aan activiteit ont
breekt. 

Op donderdag, 12 augustus, 
was de heer H. Koopman 
feestganger No. I op de 
nieuwbouwwerf. 

In het dagelijks werkzaam le
ven is de heer Koopman 
craisseur. Hij behoort tot het 
corps jeugdige jubilarissen, 
die opleiding en scholing bij 
Verschure zelf ontvingen. 
Verschure is na 25 jaar nog 
steeds zijn eerste en enige 
werkgever. 

Er is dan ,,bepaaldelijk" re
den om aan te nemen, dat 
het verder ,,waarachtig ook 
nog wel zal gaan." 

Vrijdag, 13 augustus - de bij
gelovigen zijn toen in hun 
schuilhoek gebleven - vierde 
de heer B. Schipper met de 
zijnen het feest voor 25 jaar 
trouwe plichtsbetrachting op 
de Oranjewerf. 
Deze jubilaris is sinds febru
ari 1970 werkmeester bij de 
reparatiebankwerkers. 
Het huldebetoon was van 
dien aard, dat daaruit gecon
cludeerd mag worden, dat 
de situatie ongewijzigd kan 
blijven. 

Bij het jubileum van scheeps
bouwkundig tekenaar K. Kes, 
dat op dezelfde dag viel, was 
het al Volendam wat de klok 
sloeg. 

Met velen van zijn plaatsge
noten heeft de heer Kes ge
meen, dat hij wars is van 
beeldopnamen. 
Zijn werk op de tekenkamer 
rondt hij te hooi en te gras 
af met het roken van een 
mals palinkje. 
Het is hem aan te zien, dat 
deze ,,stuff" heilzamer op de 
conditie werkt dan „stick". 

We schreven toen dinsdag, 
17 augustus 1971, het jubi
leum van de heer Otto v. d. 
Meijden, gewaardeerd mede
werker afdeling bankwerken 
machinefabriek. 
De jubileumviering vond 
plaats in de vergaderzaal op 
de Oranjewerf. Hier verna
men we, dat de heer v. d. 
Meijden, alhoewel veteraan, 
bij het werk en in de vrije tijd 
- hij is een voetbalfan - z'n 
mannetje nog wel staat. 
Maar het gezin is voor hem 
de lijstaanvoerder en dat vin
den wij nou toevallig ook. 

Op donderdag, 19 augustus, 
was het een drukte van be
lang bij het jubileum van de 
heer F. C. Burks, Hoofd or-
derbeheer, volgens het IHC 
visitekaartje. 

B. SCHIPPER 

De heer Burks was vergezeld 
van zijn echtgenote, dochter 
en zoon; de dochter heeft het 
artsendipioma op schoots
afstand, zoon Henk is bezig 
aan het praktijkjaar voor de 
H.T.S. 
De in tijd wat uitgelopen ju
bileumviering in de vergader-
zaai op de Meeuweniaan is 
met de bekende guiie lach 
begroet. 
Na de laatste fanfare dankte 
de jubilaris ontdaan voor zo
veel onverwachte spontani
teit. 
Onze tukkers voelden zich in
derdaad ontroerd maar toch 
wel prettig in de kraag ge
grepen. 

De serie jubilarissen, waar
van wij hier melding mochten 
maken, is op vrijdag, 20 au
gustus afgesloten met de 
heer C. Hindaai. De ont
vangst van de jubilaris en 
zijn echtgenote had plaats 
op de Oranjewerf. Hij is er 
als bankwerker werkzaam in 
de Machinefabriek. 

Wij vernamen, dat de heer 
Hindaai een verwoed foto
amateur is. Wij, van het Zes
kant, horen dat graag, want 
we publiceren met genoegen 
een mooi plaatje. 
In ieder geval heeft de heer 
Hindaai er door het jubileum 
weer een zeer bruikbaar 
stuk fotoapparatuur bij. 
Wij wensen hem toe, dat hij 
er een lang en goed gebruik 
van mag maken. 

25 JAAR BIJ 
IHC GUSTO 

Vrijdag 16 juli 1971 was alles 
in gereedheid gebracht om 
twee van onze medewerkers 
met hun echtgenotes te ont
vangen. De heren A. van 
Pelt en M. Munster van ons 
bedrijf in Slikkerveer her
dachten op deze dag het 
feit dat zij reeds 25 jaar aan 
ons bedrijf verbonden wa
ren. 

De heer F. E. M. Smulders 
stak zijn waardering niet on
der stoelen of banken en be-
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t rok vooral ook de dames in 
de hulde. Het bleef niet al
leen bij woorden ; de jubi la
rissen mochten ook verschi l 
lende cadeaus in ontvangst 
nemen. 

Van de Maatschappi j voor 
Nijverheid en Handel ont
vingen de heren het vererend 
getuigschri f t met legpenning, 
ui tgereikt door de heer Dirk
zwager. 

Het kopje koffie - als afslui
t ing - bleek te inspireren tot 
het ophalen van vele her in
ner ingen, waarna nog een 
bezoek werd gebracht aan 
de model lenzaal. 

M. MUNSTER 

J. VLUG 

Ook vr i jdag 23 jul i 1971 was 
een feestel i jke dag voor ons 
bedrijf. Op ui tnodiging van de 
direct ie kwamen de heren 
J. Vlug, W. Velthuizen en A. 
Smit naar het hoofdkantoor 
om gehuldigd te worden voor 
hun 25-jarig dienstverband. 

De heer F. E. M. Smulders, 
was bepaald niet zuinig met 
zijn waarder ing voor deze 
t rouwe medewerkers en hun 
echtgenotes. Bij dit huldebe
toon sloot zich ook de heer 
Dirkzwager aan van de Maat
schappi j voor Handel en 
Nijverheid, die de jubi lar issen 
het vererend getuigschri f t 
met legpenning overhandig
de. 

Het off iciële gedeelte werd 
afgesloten met een kopje 
koffie en een bezoek aan de 
model lenzaal. 

Op 12 augustus 1971 waren 
de heren J. L. Scholte en 
L. J. de Waard met hun echt
genotes te gast bij de direc
tie. De statige Grote zaal 
bood als vanouds onderdak 
aan de jubi leumvierders, die 
werden toegesproken door 
de heer F. E. M. Smulders. 

A. SMIT 

, ,Medewerkers met een der
gel i jke staat van dienst stel
len IHC Gusto in staat pro-
dukten te maken die je nu 
niet bepaald dagel i jks tegen
komt" . 

Dat ook de echtgenotes be
langri jk zijn - als steun op de 
achtergrond - kwam duide
lijk tot u i tdrukking in zijn 

speech. Naast de gebruike
lijke cadeau's reikte de heer 
Smulders ook het getu ig
schrift met legpenning uit 
van de Maatschappi j voor 
Nijverheid en Handel. 
Na het t radi t ionele kopje kof
fie kwam met een bezoek 
aan de modellenzaal een 
einde aan dit feesteli jk ge
beuren. 

G E S L A A G D ! 

Dit zijn ze, de voor het Bemetel-d ip loma geslaagde leerl ingen 
bij IHC Smit. In de zon poseren zij met hun leermeesters. 
Staande van links naar rechts: J. den Boer ( leermeester), R. J. 
Bos ( leermeester), B. Werkman, W. Karsdorp ( leermeester), 0 . 
Verdui jn, A. v. d. Steen, A. Schaap, K. Groenendi jk, J. Chavinet 
Pila, J. Bentlage, A. Hoogendoorn, W. Tanis, P. Stuyt ( leermees
ter) en J. Verkerk ( leermeester). Zi t tend van links naar rechts: 
J. Neer land, J. Koorneef, L. Ouweneel, J. Kaasschieter, P. N. v. 
d. Perk, A. Datema, U. G. Huizebos, W. den Ouden, H. Kroeze en 
J. B. T. ten Velde. 

Op de foto ontbreken J . Munoz Rodriguez en E. Vonk, die net 
met vakantie waren, toen de foto werd gemaakt. 

Alle geslaagden van harte gefel ic i teerd met het behaalde resul
taat. 

Enige jongens zijn inmiddels aan een voortgezette ople id ing be
gonnen. Wij wensen hen ook hierbij veel succes toe. 
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iiaiia vaii trn^ ousiu ais uijiayc; iiiijtfsi uit::ii vuui ut: 
Gusto-lezers 

PERSONALIA IHC VERSCHURE 
In dienst getreden 
26-7-1971 R. W. Jeukens, kraandrijver Sctieepswerf 

B. Pattinaja, el. lasser Sctieepswerf 
I. Hityatiubessy, el. lasser Sctieepswerf 
J. Pallama, el. lasser Sctieepswerf 
S. Hetliarla, el. lasser Sctieepswerf 
J. B. Rutiulessin, el. lasser Sctieepswerf 
C. W. H. Vlasbloem, leerl. afd. opleidingen 
R. Wildschut, tek. tekenkamer Scheeps
bouw 
W. Petrus, el. lasser Scheepswerf 
W. P. Boernama, el. lasser Scheepswerf 
J. C. Sahetapy, el. lasser Scheepswerf 
H. C. Besters, leerl. apparatenbouwer afd. 
opleidingen 
R. Rietberg, leerl. apparatenbouwer afd. 
opleidingen 
K. V. d. Veen, leerl. apparatenbouwer afd. 
opleidingen 
R. H. Roelvink, leerl. el. lasser afd. oplei
dingen 
J. P. Jonker, leerl. bankwerker afd. oplei
dingen 
G. J. Klootwijk, leerl. bankwerker afd. op
leidingen 
G. C. van Son, leerl. bankwerker afd. op
leidingen 
J. IVI. van Westrop Ivliller, leerl. vooroplei
ding 

9-8-1971 J. H. SInger, leerl. scheepsapparatenbou-
wer afd. opleidingen 
P. Kopinsky, leerl. bankwerker, afd. oplei
dingen 
G. L. Schoumacher, leerl. bankwerker afd. 
opleidingen 
R. HIegentlIch, leerl. soheepsapparatenbou-
wer afd. opleidingen 
R. J. Warga, leerl. soheepsapparatenbou-
wer afd. opleidingen 
C. J. fvloes, leerl. metaaldraaier afd. oplei
dingen 
P. Broeren. leerl. vooropleiding 
U. V. d. Veen, leerl. pljpbewerker afd. op
leidingen 
B. Lof, leerl. vooropleiding 

In militaire dienst 
16-7-1971 P. de Wolf, scheepsmetaaibew. Scheeps

werf 
7-7-1971 E. M. J. Corbeek, scheepsmetaalbewerker 

Scheepswerf 
Uit militaire dienst 
26-7-1971 W. J. Blijderveen, scheepsbeschleter 

Scheepswerf 

2-8-1971 
2-8-1971 
2-8-1971 
2-8-1971 
2-8-1971 
2-8-1971 
2-8-1971 

6-8-1971 
9-8-1971 
9-8-1971 
9-8-1971 

9-8-1971 

9-8-1971 

9-8-1971 

9-8-1971 

9-8-1971 

9-8-1971 

9-8-1971 

16-8-1971 

16-8-1971 

16-8-1971 

16-8-1971 

16-8-1971 

18-8-1971 
23-8-1971 

23-8-1971 

Gehuwd 
29-7-1971 
12-8-1971 
Geboren 
3-8-1971 

S. ivlaes en T. Boekhoff 
H. Lassooy en T. Heikoop 

Anne Karen, dochter van F. DIrks en H. 
Hollander 

IHC DE KLOP 
In dienst getreden 
26-7-1971 IVIej. J. Bot, Kantoorbediende 
9-8-1971 A. G. Kolders, LI. bankwerker 
9-8-1971 lyi. J. V. RIjsbergen, l.l. bankwerker 
9-8-1971 L. C. IVeljer, l.l. bankwerker 
9-8-1971 P. Verdoorn, l.l. bankwerker 
9-8-1971 S. Bruzzone, draaier 
9-8-1971 M. tviiddelkoop, volontair 
9-8-1971 B. Versteeg, l.l. Ijzerwerker 
9-8-1971 J. Beverloo, l.l. Ijzerwerker 
9-8-1971 J. Pattlpellohij, el. lasser 
9-8-1971 J. Klop-tvlaasland, werkster 
9-8-1971 J. H. HInke-Labee, werkster 
9-8-1971 R. J. MIchalskI, buitenlands student 

10-8-1971 B. Zwijnenburg, aank. Ijzerwerker 
16-8-1971 H. Boogaard, l.l. bankwerker 
16-8-1971 A. Spruyt, l.l.Ijzerwerker 
16-8-1971 R. Hasselmeljer, LI. Ijzerwerker 
16-8-1971 C. de Jong, Ijzerwerker 
16-8-1971 J. C. Stevens, Ijzerwerker 
16-8-1971 W. Oosterom, correspondent 
16-8-1971 A. Günier, buitenlands student 
In militaire dienst 
9-7-1971 G. N. van Renswoude, bankwerker 

23-7-1971 G. F. van Houten, Ijzerwerker 
23-7-1971 H. J. S. Krooswijk, Ijzerwerker 
Uit militaire dienst 
12-7-1971 H. Adrlaanse, draaier 
Gepensioneerd 
30-7-1971 A. J. Korevaar, Baas scheepsbouw 
30-7-1971 J. Batenburg, brander 
6-8-1971 A. van Werd, bediende gereedschap maga

zijn 
Geboren 
10-8-1971 Leon MIchel, zoon van J. J. van Wouwe en 

J. de Heus 
IHC SMIT 
in dienst getreden 
2-8-1971 A. Zwijnenburg, tekenaar M.B. 
2-8-1971 R. de Hoop, leerl. tekenaar M.B. 
9-8-1971 P. Kroeze, leerschool Machinefabriek 
9-8-1971 A. Kleijn, leerschool Machinefabriek 
9-8-1971 G. Herwig, leerschool Machinefabriek 
9-8-1971 Th. Klop, leerschool Machinefabriek 
9-8-1971 G. Sterrenburg, leerl. Modelmaker 
9-8-1971 J. Romijn, leerl. Modelmaker 
9-8-1971 E. J. RIchmond, el. lasser 
9-8-1971 C. Spruit, brander 
9-8-1971 F. P. de Gruijter, volontair Metersmit 
9-8-1971 C. Bakker, leerschool Scheepsbouw 
9-8-1971 M. L. Korteland, typiste Bedr. Bureau M. F. 
9-8-1971 J. G. de Kluijver. leerschool Scheepsbouw 
9-8-1971 C. L. Groenendijk, leerschool Scheepsbouw 
9-8-1971 P. Verheij, leerschool Scheepsbouw 
9-8-1971 W. de Bruijn, leerschool Spec. Constr. 
9-8-1971 J. A. Stoppelenburg, leerschool Spec. 

Constr. 

9-8-1971 J. Toom, leerschool Spec. Constr. 
9-8-1971 J. H. G. Bakker, volontair Int. Org. 
9-8-1971 W. J. van NIeuwland, kotteraar 

10-8-1971 M. J. M. Kroeze, leerschool Machinefabriek 
10-8-1971 J. Huijgen, leerschool Machinefabriek 

10- 8-1971 
11- 8-1971 
11- 8-1971 
12- 8-1971 
12-8-1971 
12-8-1971 
16-8-1971 
16-8-1971 
16-8-1971 
Geboren 
20-7-1971 
31-7-1971 

W. Dekker, leerschool Machinefabriek 
J. H. Chrlstlans, leerschool Machinefabriek 
H. J. Chrlstlans, leerschool Machinefabriek 
J. H. V. d. Molen, leerschool Scheepsbouw 
M. J. Luwema, leerschool Scheepsbouw 
C. W. Vugt, leerschool Scheepsbouw 
T. de Groot, elektriciensleerling Metersmit 
T. de Vormer, leerschool Spec. Constr. 
0. van Tol, leerschool Spec. Constr. 

Bertus, zoon van G. Vonk en A. Bode 
Evelyne Astrld, dochter van L. H. C. van 
Meerkerk en A. Kroon 

6-8-1971 Sandra, dochter van T. v. d. Kool en N. J. 
van TIel 

21-8-1971 Jannigje Wlllemina, dochter vah J. A. 
Koolmees en C. F. Faas 

Gepensioneerd 
20-8-1971 K. Sterrenburg, Lagergleter 
27-8-1971 C. Boom, Kraandrijver K.M. 
Overleden 
6-8-1971 A. van 't Hof, Ijzerwerker, 61 jaar 

A. Korevaar, gepensioneerde, 68 jaar 
W. den Boer, gepensioneerde, 78 jaar 
G. Berkouwer, gepensioneerde, 83 jaar 
B. Slingerland, gepensioneerde, 76 jaar 

Hendrik Pleter, zoon van H. v. d. Lult en 
A. V. d. Lult-De Boer 

6-8-1971 
8-8-1971 

14-8-1971 
22-8-1971 
DMN 
Geboren 
5-8-1971 

Gehuwd 
21-8-1971 Domenico Vaooarl en Grazia Rechlohl 
in dienst getreden 
16-8-1971 J. H. G. van Bohemen, l.l. metaalbewerker 
16-8-1971 P. H. M. Elfering, l.l. metaalbewerker 
16-8-1971 P. G. Gardenier, l.l. metaalbewerker 
16-8-1971 R. W. J. V. Houten, l.l. metaalbewerker 
16-8-1971 G. Spaargaren, l.l. metaalbewerker 
16-8-1971 P. J. M. Zuidhoek, l.l. metaalbewerker 
SMiT-BOLNES 
In militaire dienst 
20-7-1971 J. W. Verkaart, monteur 
In dienst getreden 
2-8-1971 N. Bolijn, Li. metaalfrezer 
2-8-1971 J. C. Berrevoets, l.l. lasser/plaatwerker 
2-8-1971 J. ten Brinke, l.l. lasser/plaatwerker 
2- 8-1971 J. Pannekoek, l.l. draaier 

Overleden 
3- 8-1971 Ir. W. M. Burok, directeur 

Geboren 
26-7-1971 Pleter Dirk, zoon van A. Vijverberg en C. 

IJzelenberg 
20-8-1971 Wenceslaus Antoine, zoon van A. W. P. H. 

Kotoun en S. J. Blankert 
MTE 
In dienst getreden 
1-5-1971 A. Foekema, hoofdconstr. 

A. Bras, groepsl. werkt, bouw 
C. Kleiman, ass. hfd. produktietekenk. 
G. V. .d Ley, verkoopingenieur 

1-7-1971 
16-8-1971 
1-9-1971 

Geboren 
5-8-1971 MIchel, zoon van A. Bakker en A. D. Bak-

ker-Corbljn 

Maandag 19 juli jl. werden wij plotseling opgeschrikt door de 
ontstellende tijding dat was overleden onze medewerker de 
heer Th. J. H. Koevermans. 
De heer Koevermans — die de leeftijd van 64 jaar bereikte — 
is in totaal ruim 32 jaar bij ons bedrijf werkzaam geweest als 
scheepsbeschleter in de Timmerwinkel. 
Hoewel hij de laatste tijd zich niet meer kon inzetten zoals hij 
dat zo graag had gedaan, komt voor ons allen dit overlijden 
toch nog zeer onverwachts. Het is onvoorstelbaar dat een zo 
trouw medewerker en zo'n prettige collega niet meer in ons 
midden zal terugkeren. 
Onze gedachten gaan In deze dagen uit naar zijn vrouw, de 
kinderen en de verdere familieleden. Wij wensen hen de kracht 
toe die nodig is om dit zware verlies te dragen. 

G. van Wieringen, Ing. 

Zondag 8 augustus jl. overleed zeer onverwacht onze mede
werker de heer J. J. Douma. 
De heer Douma — die de leeftijd bereikte van 57 jaar — was 
ruim 23 jaar aan ons bedrijf verbonden als meubelmaker/tim
merman. Op de thuisreis van zijn vakantie werd hij ploseling 
onwel en overleed vrijwel onmiddellijk. 
Het is moeilijk voor te stellen dat deze trouwe medewerker en 
prettige collega niet meer in ons midden zal terugkeren. Onze 
gedachten zijn in deze wel zeer donkere dagen bij mevrouw 
Douma, de kinderen en verdere familieleden. 
Wij hopen dat zij kracht mogen vinden dit grote verlies te dra
gen. 

G. van Wieringen, Ing. 

IN MEMORIAM 

A. VAN 'T HOF 

Op vrijdag 6 augustus bereikte ons het ontstellende bericht dat 
na een langdurig ziekbed was overleden onze ijzerwerker de 
heer Arie van 't Hof. Hij bereikte de leeftijd van 61 jaar. De be
grafenis had plaats op maandag 9 augustus op de Algemene be
graafplaats te Papendrecht. 
Sedert 10 november 1970 is Van 't Hof niet meer in het bedrijf 
geweest wegens ziekte. Toen wij in het begin van dit jaar een 
datum wilden vaststellen, waarop wij met hem zijn 40-jarig 
dienstverband zouden vieren, werd hij opgenomen in een zie
kenhuis te Dordrecht, waar hij een operatie onderging. Na enige 
maanden mocht hij weer naar huis. Genezing bleef echter uit. 
Wij hebben in juli een bezoek gebracht aan Arie om hem het 
gouden firmaspeldje met het briljantje uit te reiken en hem te 
bedanken voor hetgeen hij in de voorbijgegane jaren voor ons 
bedrijf heeft gedaan. 

Achteraf zijn we blij dat we dit nog hebben kunnen doen. Bij ons 
bezoek hadden we reeds het angstige vermoeden dat het met 
Arie niet best was, vooral toen hij ons vertelde dat hij opnieuw 
voor een ernstige operatie in het ziekenhuis moest worden op
genomen. Deze behandeling mocht niet baten. 
Wij denken aan zijn vrouw en wensen haar en haar kinderen van 
harte sterkte om dit verlies te kunnen dragen. , Rakker 
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En tot slot een van de stel l ingen van onze medewerker van 
MTE, Dr. ir. H. H. van den Kroonenberg, die in 1966 promoveer
de aan de Technische Hogeschool te Eindhoven: 
,,De construct ie van het merendeel van de motorr i jwielen en 
bromfietsen is zodanig, dat de bestuurder niet of nauweli jks ge
li jkt i jdig kan voldoen aan de wettel i jke verpl icht ingen van r ich
t ing aangeven en veil ig besturen van het voer tu ig" 
Om eens goed over na te denken . . . . 

?}MU'S(llir)ERF 
In de afgelopen weken zijn de meesten van ons met vakantie ge
weest. Door de bedri j fsvakanties lieten de redacties van de re
gionale bedr i j fsmededel ingen het - terecht ! - ook afweten. Dus 
bleef Argus in de kou staan wat nieuwsvoorziening betreft. 
Daarom ditmaal maar eens een blik verder dan ,,anderman s 
(w)erf" . 

Eerst iets over een aardig boekje dat ons onder de vakant ieogen 
kwam. Veertig jaar lang heeft het ISW (Instituut voor Sociale 
Wetenschappen) overal in het land avondcol leges verzorgd. 
Om dit jubi leum een feesteli jk en luchtig t intje te geven, gaf men 
een leuk boekje uit onder de titel , ,Promots". Samenstel ler Aad 
van der Toorn amuseert de lezer hierin met een groot aantal 
stel l ingen — van zeer serieus tot zeer ludiek. 
Om te promoveren tot Doctor in een bepaalde wetenschap moet 
de promovendus (degene die promoveert) een aantal stel l ingen 
poneren, die hij of zij naast zijn of haar proefschri f t t i jdens de 
promot ieplecht igheid in het openbaar dient te verdedigen. De 
meeste stel l ingen hebben betrekking op het vakgebied van de 
promovendus. Aan deze verpl ichte vakstel l ingen worden tenmin
ste 6 stel l ingen toegevoegd, die buiten het onderwerp van het 
proefschri f t l iggen. Zulke stel l ingen hebben soms een ,, ludiek" 
karakter. De samenstel ler van het boekje heeft uit enige duizen
den stel l ingen een groot aantal geselecteerd. Wij doen daaruit 
zo maar een greep: 

,,Het valt te betreuren dat een bepaalde categorie studenten de 
begr ippen inspraak en grootspraak verwart" . 
En niet alleen studenten . . . . 

,,Beter t ien vogels in de lucht dan één in de hand" 
Een waar woord in deze ti jd van mil ieuverontreiniging . . . . 

,,Het verdient aanbevel ing het in een nieuw overhemd verwerkte 
aantal spelden op de verpakking aan te geven" 
Een speldeprik op de juiste plaats . . . . 

,,Van de mogel i jkheid verenigingen en commissies op te heffen 
wordt in het algemeen te weinig gebruik gemaakt " 
Net als met de radio en tv: er is een knop om geluid en beeld af 
te zetten, maar de meesten weten dat n i e t . . . . 

,,Alleen als huisdier vermomd kan men zich in Nederland vri je
lijk bewegen in parken en p lantsoenen" 
Daar hebben wij het dan zélf naar g e m a a k t . . . . 

Een van onze medewerkers met een kiektoestel schoot enkele 
weken geleden bij Gusto dit plaatje: 

Geen kabels en slangen doorheen, oké maar wij vroegen ons af, 
hoe komt Ie weer achter de tralies vandaan ? ? ? ? . . . 

Verschr ikkel i jke ci j fers kwamen ons onlangs onder ogen. In 1969 
kwamen 124 kinderen van 5 - 1 4 jaar als voetganger om het le
ven en werden er 2759 licht of zwaar gewond. Getallen om van 
te r i l len. Wij kunnen er met z'n allen best wat aan doen. Door 
ons als automobil ist , bromfietser of f ietser bv. minder schuldig 
te maken aan het kwaad van ,,door rood l icht r i jden" . Steeds 
meer verkeersdeelnemers nemen het niet zo nauw met de beel
den die de verkeersi ichten tonen. Verdekt opgestelde camera's 
hebben op tal van plaatsen al talloze rood-l icht-overtreders op 
heterdaad betrapt. 
En dat kost geld. 

Veil ig Verkeer Nederland begon in augustus een actie tegen 
de rood licht negeerdere. Onder het motto ,,Nóóit door r o o d " . 
De actie wordt gevolgd - het is goed dat te weten! - door ver
scherpt poli t ie optreden in deze zaak. Dus afgesproken: ,,Nóóit 
door rood ! " . 
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