


BIJ DE VOORPLAAT 

Hoe erg gaat de energiecrisis worden? Het kàn heel wat slechter. In China zagen wij twaalf mensen op één fiets 

KERSTPUZZEL1973 
Er is wat geknipt en geplakt tijdens de feestdagen om de Kerst
puzzel in elkaar te krijgen! Het werk werd in het algemeen niet 
zo gemakkelijk gevonden, maar velen vonden deze puzzel toch 
een aardige afwisseling op de gebruikelijke kruiswoordpuzzel. 

Er kwamen in totaal 235 oplossingen binnen ; IHC Smit was kop
loper met 102 inzendingen! Toen ging de jury aan de slag . 

Dit zijn de gelukkigen : 

de hoofdprijs van f 100,-: 
de heer C. Maclean - IHC Gusto 

vier eerste prijzen van f 50,- aan resp.: 

de heer A. IJ . van Dieren - IHC Smit 

de heer C. Scheermeijer - IHC Verschure 

de heer P. van den Berg - IHC De Klop 

de heer W. Bouterse - Smit & Bolnes 

vier tweede prijzen van f 25,- aan resp.: 

de heer S. van Vliet - IHC Gusto 

mej . Y. Brookman - IHC Hoofdkantoor 

de heer C. L. J. Dieben - DMN 

de heer J. Bruggeman - IHC Gusto Staalbouw 
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IN MEMORIAM 

W.C. BOER 

Slechts enkele dagen nadat hij in ons midden was op de redaktievergade

ring ontvingen wij het ontstellende bericht, dat op 52-jarige leeftijd plotse

ling was overleden onze vriend en collega W. C. Boer. 

Meer dan twintig jaar heeft de heer Boer als firmaredakteur van De Klop 

meegeholpen aan de totstandkoming van ons personeelsblad 'Het Zeskant '. 

In de huidige samenstelling van de redaktie was hij dan ook de 'oudste' in 

dienstjaren. Op de maandelijkse redaktievergaderingen was hij een trouwe 

bezoeker. Zijn bescheiden, maar goed geïnformeerde aanwezigheid werd 

altijd op hoge prijs gesteld. Maar ook buiten die vergaderingen had hij veel 

aandacht voor 'Het Zeskant'. De redaktie kon altijd bij hem aankloppen 

wanneer het ging om de nieuwsvoorziening van en over IHC De Klop. 

In dit bedrijf - dat is ons bekend - was de heer Boer een centrale figuur, 

die tal van taken vervulde en bij wie vele touwtjes samenkwamen. Wij ken

den hem voornamelijk als een zeer gewaardeerde medewerker voor het 

personeelsblad. Wij zullen er aan moeten wennen , dat hij er niet meer is. 

Dat wij het zonder hem zullen moeten doen. Dat zal niet gemakkelijk zijn. 

Collega, maar vooral vriend W. C. Boer ruste in vrede. De herinneringen 

aan hem zijn vele en goede. 
R. Gebhard 

14 januari 1974 



BIJ HET BEGIN VAN 1974 

Ter gelegenheid van de jaarwisseling wil ik graag met u 
de voornaamste gebeurtenissen van het afgelopen jaar de 
revue laten passeren. 

De voorgenomen nauwe samenwerking met Heerema is, 
tegen onze verwachting, niet doorgegaan. Ik ben er echter 
van overtuigd dat onze goede relatie met dit bedrijf hier 
niet onder geleden heeft. 
Na een kritisch onderzoek bij IHC-LeTourneau bleek dat 
de leiding van dit bedrijf niet aan de verwachtingen vol
deed. Het bleek noodzakelijk de President van LeTourneau 
te vervangen door één van onze Hollandse directeuren. 
Verdere studies toonden helaas aan dat belangrijke ver
liezen moesten worden verwacht. 
De vorming van een Centrale Ondernemings Raad werd 
door allerlei oorzaken wat vertraagd. 
Reorganisaties werden doorgevoerd in de divisiestructuur 
door de oprichting van de Deelnemingen Divisie, waarin de 
belangen en het beheer van onze deelnemingen werden 
geconcentreerd. 
Tevens werden de divisiekantoren en -staven gebundeld en 
gehuisvest in het Hoofdkantoor te Rotterdam. 
Wij ontvingen verschillende grote orders. Die van de Chi
nese Volksrepubliek en Rusland behoren tot de grootste 
die wij sedert het bestaan van IHC Holland mochten boe
ken. 

Wat zijn onze vooruitzichten in het algemeen? 

Op deze vraag durf ik te antwoorden dat wij tevreden kun
nen zijn met de samenstelling van ons produktenpakket. 
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Vanouds zijn wij op de wereldmarkten bekend door onze 
bagger- en ertswerktuigen, terwijl onze werktuigen voor de 
olieboring en -winning ter zee zich in een stijgende be
langstelling mogen verheugen. 
Ook onze deelnemingen in olieboor- en -exploitatiemaat
schappijen zijn in het licht van het energietekort interes
sant. 
Tegenover deze vooruitzichten staat dat onze kostprijzen 
wederom gestegen zijn en dat zij, wellicht mede door de 
stijgende grondstoffenprijzen, nog verder zullen stijgen. 
Op de wereldmarkt, waar wij tegen vele landen moeten 
concurreren, is het slechts zeer zelden mogelijk contracten 
af te sluiten die toelaten verhogingen van lonen of grond
stoffenprijzen aan opdrachtgevers door te berekenen. 

Wat zijn onze vooruitzichten voor 1974? 

Hierop kan ik antwoorden, dat wij ruimschoots van orders 
voorzien zijn. Het grootste deel hiervan is voor vaste prij
zen afgesloten. 
Ik vertrouw er op, dat het onze medewerkers bij IHC Hol
land Marine Corp. (vroeger IHC-LeTourneau) in Amerika 
zal lukken de moeilijkheden aldaar meester te worden. 

Met hetzelfde vertrouwen doe ik een beroep op al onze 
medewerkers dit jaar in goede harmonie de schouders er
onder te zetten. Ik wens u en uw gezinnen een voorspoedig 
en gelukkig 1974. 

D. L. H. Smit 



In de mist op de Waddenzee Het baggeren moet gaan beginnen 

TUSSEN KERSTKRANS EN OLIEBOLLEN ... 
De tijd tussen kerstkrans en oliebollen is meestal een rustige 
tijd , waarin het leven wat kalmer aan lijkt voort te gaan. Voort
sukkelend gaat het Oude Jaar uit. Bij de meeste IHC-bedrijven 
werd niet gewerkt. Een groep Verschure-collega's vormde een 
uitzondering. Zij ging met de Urengoj proefvaren. Voor alle erbij 
betrokken partijen was het heel plezierig , dat de voor de Sovjet
unie bestemde riviersleepzuiger nog vóór het einde van het jaar 
de technische proeftocht had voltooid. 
Het organiseren daarvan had al heel wat voeten in de aarde! 
De Urengoj - en straks ook het zusterschip, de Jana - hebben 
een maximale baggerdiepte van 8 meter. Het probleem was nu 
een plaats te vinden, waar tot op 8 meter diepte zand gezogen 
kon en mocht worden. Dat viel niet mee. Uiteindelijk kwam de 
Waddenzee voor Harlingen als meest geschikte plek uit de 
(Rijkswaterstaat) bus. Direct na de Kerst werd bij Verschure het 
anker gelicht en begon de Urengoj aan de trip naar Harlingen. 
Een lange tocht voor een schip , dat maar een snelheid van ruim 
8 knoop haalt. Gelukkig werkte het weer mee. Een kalme zee en 
weinig wind. Op weg naar het noorden werden de verschillende 
navigatie-instrumenten gecontroleerd. 

"Molshoop" opruimen 
Wij vonden de Urengoj op de tweede dag in een donkere mot
regenmorgen in de haven van Harlingen. Kerstboompjes in de 
messrooms herinnerden aan de afgelopen feestdagen. Precies 
op tijd werd " voor en achter gemaakt" en leidde de loods het 
schip de haven uit. 
Rijkswaterstaat had gevraagd of wij een ondiepte wilden oprui
men in het "Schuitegat", vlak onder de westpunt van Terschel
ling. Deze ondiepte was er door de stormen van de laatste tijd 
neergelegd. Het opruimen van een molshoop, zo noemde men 
het. Wist u overigens, dat het bijhouden van de betonningen e.d. 
rondom de eilanden, vooral na slecht weer, een hele toer is? 
Diepten veranderen, zandplaten verplaatsen zich. Voortdurend 
peilen is een bittere noodzaak. 
De trajecten, waarover in de Waddenzee gevaren kan worden, 
zijn grillig en bochtig. Door één ervan, de " Blauwe Slenk", voe
ren wij noordwaarts. Wie op de kaart kijkt , ziet talloze prachtige 
namen bij geulen en zandplaten. Zoals " Koffieboonenplaat", 
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,,Driesprong", ,, Fransche Gaatje", ,,Jetjes zand ", ,,Doodemans
hoek" e.d. De dag was intussen heel traag ontwaakt. Door het 
slechte zicht zagen wij niets van het beroemde vogeleiland 
Griend. De veelbesproken catamaranbus Koegelwieck stoof 
langs op weg naar Terschelling . Wij zagen dit opvallende vaar
tuig later nog een paar maal. Net als de " gewone" veerboten 
naar Vl ieland en Terschelling, die ons op wat " bezadigder" wijze 
passeerden. De opvarenden keken nieuwsgierig naar de Urengoj. 
Vooral toen de lange "boompijp" ter controle eerst naar bak
boord , toen naar stuurboord buiten het schip werd gedraaid. 
Baggerbaas Scholten liet het korte zuigbuisje eens even een 
eindje neer. 
Het opruimen van de molshoop in het " Schuitegat" bleek niet 
mee te vallen. De grillige bodemdiepten deden meer water dan 
zand in de hopper stromen. Zelfs het verstellen van de "schoen
tjes" aan de sleepkop leidde niet tot een bevredigende produk
tie. Het was vloed geweest, dus oppassen was de boodschap. 
Je zit zo vast en dat betekent enkele uren wachten ; tot de vol
gende vloedstroom! 
De stuurman probeerde het motorvletje en toerde er geruime tijd 
lustig op los. Wij maakten van de Rijkswaterstaatboot V/iestroom 
gebruik om enkele vaarfoto's te maken van de Urengoj. Zo van 
buiten een " brede bak", deze riviersleepzuiger! 

Ook op zondag ... 
Met een slechts gedeeltelijk gevulde hopper werden na het mid
daguur de stuur- en manoeuvreerproeven gehouden. Zwieren en 
zwaaien over het water, draaicirkels maken, achteruit een rond
je, met behulp van de boegschroef op de plaats ronddraaien, 
noodstop maken, etc. Het gonsde op de brug van Nederlandse 
en Russische termen . Het zicht werd er niet beter op en dus 
viel de beslissing terug te varen naar de " Blauwe Slenk" om het 
daar nogmaals met baggeren te proberen. Intussen waren wij 
zó op het tijdschema achter geraakt, dat er een paar harde be
sluiten werden genomen. De proeftocht werd met één dag ver
lengd en de thuiskomst verschoven naar zondagavond. Velen 
prepareerden zich alvast op de telefoontjes met thuis, met moe
der de vrouw! 
Weer ging de zu igbuis omlaag en weer was het resultaat mi ni -

Meer water dan zand 

maal. De loods tuurde voortdurend op de radar en stuurde de 
Urengoj met vaste hand door " het niets" van de mist op Harlin
gen aan. Op het gedeelte langs de " Pollendam" moest de zuig
buis binnenboord. Het is hier te smal. De vaargeul is maar een 
meter of 70 breed en heeft een grillige taludvorm. Oppassen 
dus! Vaag knipperden in de mist gele en rode lichten. Triest 
loeide de mistboei. Toen waren wij ineens in de haven. Weer 
bleek de boegbesturing een geweldig hulpmiddel om zonder 
sleepboothu lp netjes voor de wal te komen. Het zat er op voor 
deze dag. 

Vast op een bank 
Zaterdag werd wederom de " Blauwe Slenk" opgezocht om het 
baggeren te proberen , maar weer was het moeilijk om meer dan 
wat " troep" in de hopper te krijgen. Het werken met de boompijp 
werd geprobeerd en de ankerproeven werden uitgevoerd. 
Om half vier :s middags gebeurde het onverwachte. Een storing 
in de stuurboordvaarmotor deed de Urengoj uit de koers raken. 

Aandacht voor de ankerproeven 

Prompt zat men vast op 11 , 11111 
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SLEEPBOOT KREEG ACHTERSCHIPSECTIE 

Zo'n reuzenvls vang Ie zelden ... "Effetjes kantelel ... " 

Zoals U ongetwijfeld weet, bouwt IHC Verschure twee van de vier 
grote bergingssleepboten voor de Sovjetunie. Met de CO 818 is 
men al een eind op weg. Een geweldige " moot" achterschip-
ectie voor dit schip werd elders gebouwd en een paar weken 

geleden op een bak naar Amsterdam gebracht. Een drijvende 
bok kwam er aan te pas om dit 156 ton zware stuk van de bak 
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maal. De loods tuurde voortdurend op de radar en stuurde de 
Urengoj met vaste hand door " het niets" van de mist op Harlin
gen aan . Op het gedeelte langs de " Pollendam" moest de zu ig
buis binnenboord. Het is hier te smal. De vaargeul is maar een 
meter of 70 breed en heeft een grill ige taludvorm. Oppassen 
dus! Vaag knipperden in de mist gele en rode lichten. Triest 
loeide de mistboei . Toen waren wij ineens in de haven. Weer 
bleek de boegbesturing een geweldig hulpmiddel om zonder 
sleepboothulp netjes voor de wal te komen. Het zat er op voor 
deze dag. 

Vast op een bank 
Zaterdag werd wederom de " Blauwe Slenk" opgezocht om het 
baggeren te proberen , maar weer was het moeilijk om meer dan 
wat " troep" in de hopper te krijgen. Het werken met de boompijp 
werd geprobeerd en de ankerproeven werden uitgevoerd. 
Om half vier 's middags gebeurde het onverwachte. Een storing 
in de stuurboordvaarmotor deed de Urengoj uit de koers raken. 

Aandacht voor de ankerproeven 

Prompt zat men vast op een zandplaat. Er zat niets anders op 
dan te wachten op de vloed. Dat was ongeveer half tien 'savonds! 
Het terugvaren naar Harlingen kostte toen nog een dik uur. Op
nieuw een latertje. 

De zondag deed z'n naam geen eer aan. Noch was er zon , noch 
was het voor de opvarenden van de Urengoj een rustdag. Op 
weg naar " huis" werd nogmaals het baggeren beproefd , helaas 
weer zonder veel succes. Ter hoogte van de Afsluitdijk werd 
de mist zó dicht, dat men noodgedwongen 1 ½ uur voor anker 
ging. Het zat echt niet mee! 

Hoe zelfs in en om ons kleine land de weersomstandigheden 
kunnen verschillen , bleek naderhand. Toen de Urengoj eenmaal 
Den Helder was gepasseerd en de tocht over de Noordzee voort
zette, was het " kraakhelder". Je kon zowat de hele kust afkijken! 
Onze speciale correspondent, Verschure collega T. de Graaft, 
maakte op de derde proeftochtdag een aantal foto 's voor ons. 

SLEEPBOOT KREEG ACHTERSCHIPSECTIE 

Zo'n reuzenvla vang je zelden ... " Elletjes kantelel .. . " 

Zoals U ongetwijfeld weet, bouwt IHC Verschure twee van de vier 
grote bergingssleepboten voor de Sovjetunie. Met de CO 818 is 
men al een eind op weg. Een geweldige " moot" achtersch ip
sectie voor dit schip werd elders gebouwd en een paar weken 
geleden op een bak naar Amsterdam gebracht. Een drijvende 
bok kwam er aan te pas om dit 156 ton zware stuk van de bak 
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Op z'n plaats brengen op de helling 

te tillen, te kantelen en op z'n plaats te brengen op de helling. 
Fotograaf Vink van Verschure was erbij en legde in een serie 
foto 's deze operatie vast. Uit deze foto 's kozen wij er een paar 
om U te laten zien, hoe deze "job" werd uitgevoerd. 
Naar verwachting zal de sleepboot in maart aanstaande te water 
worden gelaten. 



Inleiding 

Sta mij toe, waarde lezer, dit verhaal in de " ik-vorm" te sch rij
ven. Immers, wat ik op een grandioze reis naar China heb mee
gemaakt, heeft op mij zo'n indruk gemaakt, dat ik niet anders 
kan doen, dan mijn eigen indrukken opschrijven . Verwacht niet, 
dat ik U nu de waarheid en het inzicht over dit nog steeds ge
heimzinnige land kan geven. Ik las de verhalen van mijn dag
bladcollega's in Het Parool en het Algemeen Dagblad . Zij waren, 
tegelijk met mij, in Peking. Maar zij waren er alleen maar om 
indrukken over China op te doen. Ook zij hebben de Chinezen 
geen geheimen kunnen ontfutselen. 

Het was mijn taak het IHC-aandeel aan de Nederlandse tentoon
stelling zo goed en zo doelmatig mogelijk te laten functioneren. 

Dat ik daarnaast ook nog wat van China gezien heb, dank ik aan 
onze chef d 'equipe, Ir. W. C. den Hartog. Hij trad op als een 
voortreffelijk gastheer, niet alleen voor zijn relaties naar buiten , 
maar ook voor zijn eigen medewerkers. Met als gevolg, dat die 
zich het vuur uit de sloffen gelopen hebben. En dat was nodig! 

het heel groot was, dat onze kamers van alle gemakken voor
zien waren en dat het er ons aan niets heeft ontbroken. Elke 
morgen was het om half zeven opstaan , half acht ontbijt, de bus 
in en naar het tentoonstellingsgebouw. 

Het begin 
Daar kwamen we meestal even voor half negen aan. Net even 
tijd om onze Chinese assistenten te begroeten , de spullen klaar 
te zetten en daar kwamen de eerste bezoekers al. 
De eerste zaterdag - we kwamen vrijdagsavonds aan - werd be
steed om de laatste hand te leggen aan de stand . De modellen 
moesten worden uitgepakt, de film - en diaprojectoren opgesteld 
en beproefd, de fotobijschriften gecontroleerd en aangebracht 
en 's avonds tegen vijven konden we zeggen dat alles in orde 
was. Niets was er stuk of zodanig beschadigd dat we het niet 
zelf konden repareren . De eerste zondag zouden we al meteen 
bezoek krijgen van "technische inkopers". Inderdaad zijn er een 
paar duizend bezoekers geweest, maar daar konden we nog niet 
al te veel aandacht aan besteden. Eerst waren onze Chinese 
assistenten aan de beurt. 

PEKING ACHTERAF BEZIEN 

De reis 

Vrijwel regelrecht van de tentoonstell ing Europort, die voortref
felijk marcheerde, ben ik naar Schiphol gegaan. Daar stond een 
Caravelle van de Air France gereed om de ongeveer zeventig 
Nederlanders naar Parijs te brengen. Daar wachtte ons het lijn
vliegtuig naar Peking , een Boeing 707. Een kolossaal voertuig, 
dat helemaal volgestouwd werd met mensen. We zaten manne
tje aan mannetje toen we 's avonds om half negen de nacht in 
vlogen. Een korte nacht, want we vlogen de zon tegemoet. Om 
half acht, plaatselijke tijd , landden we in Karachi om bij te tan
ken. Toen in één ruk door naar Peking , waar het ondertussen 
half zeven 's avonds was geworden. Vermoeid liepen we er een 
grote ontvangsthal binnen . Daar werden ons de eerste koppen 
thee aangeboden. Even later kwam ook onze goede vriend Mees 
Boer de hal binnenwandelen . Hij was samen met een delegatie 
van onze Chinese klant gekomen. Ze begroetten ons allerharte
lijkst. Mees Boer wees de weg naar de bagage en al spoedig 
reed de groep Nederlanders in een tweetal autobussen naar hun 
hotel, het " Vriendschapshotel " . Daar valt alleen al een heel ver
haal over te vertellen, maar laat me volstaan met te zeggen, dat 
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De hulpen 

Ik had er vijf beste ld. Twee voor de offshore divisie en twee 
voor de bagger divisie" Bovendien een " theemeisje" . Zij zou ons 
de hele dag met thee achterna lopen. Wij voelden daar niet zo 
heel erg voor en hebben haar gauw het kleine koffiezetappa
raatje - dat we hadden meegenomen - leren bedienen. Zo werd 
zij ons koffie- en theemeisje. De andere vier werkten in ploeg
jes van twee. Eén was de tolk en de ander was de explicateur. 
Die eerste zondag is Ir. A. G. van der Lugt van Gusto de hele 
dag bezig geweest zijn tweetal datgene over de offshore produk
ten te vertellen , want direct nodig was. Ik pakte samen met 
Mees Boer het tweetal voor de baggertaak. Het waren alle vier 
bijzonder pientere mensen, die reuze moeilijke vragen konden 
stellen. Heel vaak moesten de bestekken erbij gepakt worden 
om goede antwoorden te kunnen geven. Die werden zorgvuldig 
opgeschreven in kleine boekjes. Daar schreven ze ook de En
gelse benamingen al lemaal in. 's Avonds dachten we: ,,morgen 
zal het wel gaan". Die maandag was ook nog rustig en op twee 
à drieduizend leergierige Chinezen konden we ons oefenen. 
Dinsdag begon het pas goed. 
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1 Rijen bezoekers wachten geduldig 
2 Vanuit de bus: het wordt weer een drukke dag 
3 Minister Lubbers en zijn Chinese collega op bezoek 
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Pluimen 

Op deze plek moel 1 

stellingsgoederen zij 
onder de voort reff Il 
ditie Gusto, die alle 
heeft ingepakt. To r 
kwam alles er puntc 
model gebroken ! Vn 



Il, d, , 1 111<1 l ntoon-
1, 1 tlt 11 11111 lloneren. 

l w , d l on, k m , v n al le gemakken voor
t! n w r n n dat het r on n nl ls heeft ontbroken. Elke 
morg n was het om half zeven opstaan, half acht ontbijt, de bus 
In n naar het tentoonstellingsgebouw. 

Het begin 
Daar kwamen we meestal even vóór half negen aan . Net even 
tijd om onze Chinese assistenten te begroeten, de spullen klaar 
te zetten en daar kwamen de eerste bezoekers al. 
De eerste zaterdag - we kwamen vrijdagsavonds aan - werd be
steed om de laatste hand te leggen aan de stand. De modellen 
moesten worden uitgepakt, de film - en diaprojectoren opgesteld 
en beproefd , de fotobijschriften gecontroleerd en aangebracht 
en 's avonds tegen vijven konden we zeggen dat alles in orde 
was. Niets was er stuk of zodanig beschadigd dat we het niet 
zelf konden repareren . De eerste zondag zouden we al meteen 
bezoek krijgen van "technische inkopers". Inderdaad zijn er een 
paar duizend bezoekers geweest, maar daar konden we nog niet 
al te veel aandacht aan besteden. Eerst waren onze Chinese 
assistenten aan de beurt. 

CHTERAF BEZIEN 

111 d Il pen we er een 
r,11 <I erste koppen 
1 , Jo de vriend Mees 
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De hulpen 

Ik had er vijf besteld. Twee voor de offshore divisie en twee 
voor de bagger divisie .. Bovendien een " theemeisje". Zij zou ons 
de hele dag met thee achterna lopen. Wij voelden daar niet zo 
heel erg voor en hebben haar gauw het kleine koffiezetappa
raatje - dat we hadden meegenomen - leren bedienen . Zo werd 
zij ons koffie- en theemeisje. De andere vier werkten in ploeg
jes van twee. Eén was de tolk en de ander was de explicateur. 
Die eerste zondag is Ir. A. G. van der Lugt van Gusto de hele 
dag bezig geweest zijn tweetal datgene over de offshore produk
ten te vertellen , want direct nodig was. Ik pakte samen met 
Mees Boer het tweetal voor de baggertaak. Het waren alle vier 
bijzonder pientere mensen, die reuze moeilijke vragen konden 
stellen. Heel vaak moesten de bestekken erbij gepakt worden 
om goede antwoorden te kunnen geven. Die werden zorgvuldig 
opgeschreven in kleine boekjes. Daar schreven ze ook de En
gelse benamingen allemaal in. 's Avonds dachten we: ,,morgen 
zal het wel gaan". Die maandag was ook nog rustig en op twee 
à drieduizend leergierige Chinezen konden we ons oefenen . 
Dinsdag begon het pas goed. 

3 

1 Rijen bezoekers wachten geduldig 
2 Vanuit de bus: het wordt weer een drukke dag 
3 Minister Lubbers en zijn Chinese collega op bezoek 

4 

5 
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De bezoekers 
Na de officiële opening, waarbij ook onze minister Lubbers aan 
wezig was, kwam de bestorming. Ik las naderhand in een van 
onze dagbladen, dat een collega toen volkomen onder de voet 
is gelopen. Hij heeft zich kunnen redden door onder een tafel 
te kruipen. Het eerste half uur heeft hij niets anders gezien dan 
duizenden benen, Chinese benen. Een paar dagen later is de 
toegangsregeling veranderd . Voor het tentoonstellingsgebouw is 
namelijk een groot plein. Dat werd afgezet en in de straat naar 
het plein werden onze bezoekers netjes in de rij gezet. Steeds 
mochten er dan een stuk of honderd het plein oversteken , naar 
de tentoonstelling toe. Dat ging goed. Vijfduizend man (en vrouw) 
's morgens en 's middags net zo veel. Ze waren speciaal uitge
kozen en uitgenodigd en ze kwamen overal uit China vandaan. 
Wij hebben, geloof ik, welhaast met elke Chinees gesproken, die 
wat met de olie-industrie op zee te maken heeft. Andere momen
ten werden we besprongen door andere "end-users", kennelij k 
havenmensen en baggeraars. Van alles moesten ze weten en 
het grote plein voor onze stand stond voortdurend vol gasten, 
die leergierig als ze waren, alles opzogen wat we hen op het 

4 Uitleg bij het boorschip 
5 Je kon haast over de hooiden lopen . . . 
6 Chinees eten Is héél anders 
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doek lieten zien. We hadden een film o~~~óp rschip Pélican 
en een film over IHC Smit's schepenfahli~ -,; ei ê1

in het Chinees. 
Maar ook dia-presentaties in deze t-<àaf o.fert lHC Holland, de 
IHC Beavers en Giants en over de~SA1!it11BçJ)nes motoren. Die 
werden continu gedraaid, va lf nê!:Jen)Jfvijf uur. Alleen tus-
sen de middag was er eeri . hpá'd'ze. Soms was je zo 
moe, dat je dat uurtje liever g , ~ en te rusten dan 
om te gaan eten. Bijna drie weken '6 · geduurd , óók de 

""""· ., zaterdagen en zondagen. · • 

Pluimen 

Op deze plek moet ik nog een paar pluimen geven. De tentoon
stellingsgoederen zijn al in augustus verscheept. Dat is gegaan 
onder de voortreffelijke leiding van de heer De Rooij van expe
ditie Gusto, die alles samen met Baas Zwep enorm degelijk 
heeft ingepakt. Toen we het in Peking stonden uit te pakken, 
kwam alles er puntgaaf uit. Er was nog geen draadje van een 
model gebroken! Vakmanschap. 



Lezingen 
Dan onze inleiders, de heren Den Hartog en Bax. Beide hebben 
zij dagenlang met een kleine groep technische specialisten over 
hun produkten gesproken. Bijgestaan door de heren Boer en 
Van der Lugt zijn ze onder de zee van vragen overeind gebleven. 
Als je nagaat, dat elk gesprek, elke vraag , elk antwoord via een 
tolk moest plaatsvinden, dan kun je je waarschijnlijk voorstellen 
hoe groot hun prestatie is geweest. Waarschijnlijk hebben zij 
nog nooit zó lezingen gehouden. Het gebeurde in een erg kleine 
ruimte met een lange tafel in het midden. Daaromheen zat ie
dereen. 
Er op: sigaretten , snoepjes en thee, thee en nog eens thee! Maar 
een sfeer en een belangstelling , geweldig . De Chinese toehoor
ders waren net onverzadigbare sponsen . Maar ze zijn tevreden 
naar hun diverse haardsteden in China teruggekeerd. 

Excursies 
Op één zondag hebben we 's morgens, op uitnodiging van onze 
klant, nog een excursie kunnen maken en wel naar een soort 
fabriek, waar Chinese kunstprodukten worden gemaakt. 's Mid
dags bezochten we de "Verboden Stad" en daarna zijn we gaan 
winkelen in het "Vriendschaps Warenhuis" . Dat is alleen voor 
buitenlanders en je kunt er allerlei gewone dingen kopen (ik 
kocht schoensmeer en een borstel), maar ook fraaie kunstzaken 
en allerlei soorten bont (ik kocht een indrukwekkende " rabbit" 
bontmuts voor drie tientjes). Die avond brachten we een bezoek 
aan het grote Peking variété. Op een woensdag werd mij vrijaf 
gegeven en samen met Ir. Van der Lugt bezocht ik de Chinese 
muur en de beroemde Ming graven. Daar heb ik veel gefotogra
feerd. 
Het Zeskant is te klein om alle foto's te laten zien, zelfs om er 
alle verhalen en belevenissen in te vertellen. Maar, mocht er bij 
een van de !HG-bedrijven voldoende belangstelling zijn, dan ben 
ik graag bereid eens een avondje mijn dia's te komen laten zien 
en mijn verhalen te vertellen. Dan hoeft er alleen maar voor ver
voer van en naar Rijswijk (daar woon ik) gezorgd te worden. 
Want benzine zal wel een probleem worden. Overigens, in China 
is dat geen probleem. Niemand heeft er immers een auto! Zo
lang er daar nog genoeg lucht is voor de fietsbanden, komt alles 
in orde. Wat voor ons de auto is, is voor de Chinees voorlopig 
nog de fiets. Die kost hem overigens wel twee à drie maanden 
bruto salaris. Stel je voor! 

TWEE REUZEN VAN 
DUBBELWANDIGE 
BAGGERPOMPEN 
Zo'n jaar of tien geleden bouwden wij vier grote cutterzuigers 
met in totaal een geïnstalleerd vermogen van meer dan 26.000 
pk. De Pompstation I was er een van, met als bijzonderheid dat 
de zuiger z'n leven begon als tussenstat ion en pas later een 

Een archieffoto van de " Mistral" tijdens de beproevingen tien jaar geleden. 
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Eten 
Ten slotte kan ik vertellen , dat we er ook gegeten hebben. Goed 
en hóógst merkwaardig. Daar kan ik helaas in dit stuk niet op 
ingaan. Maar mensen, als wij in Holland eens Chinees gaan eten , 
dan lijkt dat in de verste verte niet op het èchte Chinese eten ; 
dat wil ik wel even kwijt! 

Nu wij 
Wat ik duidelijk gemerkt heb, is dat IHC Holland er in China bij
zonder goed op staat. Ze hebben een grenzeloos vertrouwen in 
onze kennis en onze produkten. Laten we dat niet beschamen 
en onze uiterste best doen op het materieel dat wij voor hen 
onder handen hebben. China heeft het nodig en het moet goed 
zijn. Het land is zich langzaam aan het ontworstelen aan armoe
de en honger. Die honger heb ik niet meer gezien, maar die ar
moede wèl. Dat wil zeggen, zij bezitten nog haast niets van al 
die zaken, die in een Nederlands huishouden na de oorlog heel 
gewoon zijn geworden. Veel mensen zouden hen daarom armoe
dig noemen. Maar zijzelf voelen dat anders. Ze hebben voldoen
de te eten, ze zijn goed en warm gekleed. Ze zien hoe - door 
hard werken - zij het steeds een beetje beter gaan krijgen. Daar
om kregen we de indruk van een tevreden, hard werkend, vrien
delijk en gastvrij volk. Wij kunnen ons steentje ertoe bijdragen 
dat zij het sneller beter krijgen dan nu. 
Door hun vertrouwen niet te beschamen en door op tijd de Chi
nese orders, zo goed als het maar kan, af te leveren! ,,Vriend
schap tussen de volkeren" was in de periode waarin wij in China 
verbleven de propagandaleuze bij uitstek. Aan ons zal het niet 
liggen. 

links: 

Een waslljstje 

H Jf~::z,,--f;lt /w:!U_ 

l'1'A. ______ N! J02 l 0G l 
;>,J -.,.// .,,;;r;ze 

rechts: 

De muts 
van Ir. v.d. Lugt 

cutterzuiger werd. Dit hield verband met het feit, dat de klant 
de installatie eerst dringend als "booster" nodig had. De 50 m 
lange en 12,50 m brede cutterzuiger heeft twee pompen, die ie
der door een 9-cilinder dieselmotor worden aangedreven . Een 
16-cilinder dieselmotor zorgt voor de aandrijving van de genera
toren, die stroom opwekken voor de cuttermotoren, de lieraan
drijvingen, etc. Het baggervaartuig kan tot op een diepte van 
20 meter baggeren. 
Een aantal jaren geleden heeft deze zuiger een andere naam 
gekregen. Als Mistral is het IHC-produkt nu bij Singapore werk
zaam. In het Verre Oosten zal de cutterzuiger een "verjongings
kuur" ondergaan door de installatie van twee nieuwe bagger
pompen. Deze pompen zijn van het type "dubbelwandige IHC 
pompen" en werden door IHC Standard in Kinderdijk gemaakt. 
Het zijn de grootste pompen van dit type tot nu toe gebouwd. 
Let maar eens op de man op de foto! De knapen hebben een 
gewicht van 30 ton. Tweeëntwintighonderd paardekrachten zij n 
er nodig om ze aan te drijven. De waaier heeft een diameter van 
1900 mm en een breedte van 400 mm. Behalve "groot zijn" heb
ben deze pompen de voordelen van het dubbelpomp principe 
- een binnenhuis en een buitenhuis - waardoor ze langer mee 
kunnen. 
De twee reuzenpompen werden vanuit Rotterdam met het ms. 
Glen-Lyon naar Singapore verscheept. Daar zullen ze in de cut
terzuiger Mistral worden geïnstalleerd. 

25JAARBIJ 
IHCGUSTO 

Op 11 oktober 1973 was er voor 
Gusto alle reden de vlag in de 
top te hijsen, 
Niet alleen werd op die dag een 
jubileum gevierd, maar het was 
deze keer bovendien een mede
werkster die gehuldigd werd . 
En dat komt bepaald niet iedere 
dag voor! 
In zijn toespraak liet de heer 
F. E. M. Smulders dan ook duide
lijk zijn waardering blijken voor 
dames die ons bedrijf zoveel jaar 
trouw blijven. 

Een waardering , die zeker ook 
mej. A. Boon persoonlijk gold. 

Mej. A. Boon 

Weliswaar vervult mej . Boon 1 
weer geruime tijd de funktle van 
secretaresse van de adjunkt-di
rekteur Produktie, maar ook voo r 
de heer Smulders zelf heeft zij 
in het verleden vele werkzaam
heden gedaan. 
Daarom ook kon na de overhan
diging van geschenken en ver
erend getuigschrift nog een tijd 
gezellig worden gepraat over ve
le zaken uit de lange verbintenis 
tussen mej . Boon en Gusto. 
Een verbintenis waarop beide 
partijen met veel voldoening kon
den terugzien! 

Op 25 oktober 1973 was de gro
te dag voor de heren J. Polder
vaart (EMW), G. J. van Eden (MB
onderhoud) en J. Molendijk {Slik
kerveer). 
Zij werden er op deze dag aan 
herinnerd dat zij 25 jaar geleden 
bij Gusto begonnen waren. 

Tijdens de feestelijke bijeen
komst op deze jubileumdag was 
de directie bepaald niet zuinig 
met zijn waardering voor deze 
trouwe medewerkers. 

De Maatschappij voor Handel en 
Nijverheid overhandigde de jubi
larissen het vererend getuig
schrift met legpenning. 

Het officiële gedeelte werd zo
als te doen gebruikelijk beslo
ten met een kopje koffie én een 
bezoek aan de modellenzaal. 

Van werkelijk Indrukwekkende afmetingen zijn de grootste tot nu toe gebouwde 
dubbelwandige baggerpompen voor de cutterzuiger " Mistral " ! 

9 

JUBI 

25JA 
IHC 

Op dinsdag 20 111 

de vlag m t 11, 
mast in voor <lrh 
dewerkers dl ;,•, 
van ons bedrijf w 
De heren G. J 
trisch lass r 1 11 

technisch inkop, r 
november er 2b 1 
op 17 novemb r r 
R. de Jong, Chl t 
Werf de eerst .>' 

Wij feli citeren 111 
leum en wen 11 

heel veel gelukkl, 

J. Poldervaart 

G. J. van Eden 



8 

Eten 
Ten slotte kan ik vertellen, dat we er ook gegeten hebben. Goed 
en hóógst merkwaardig . Daar kan ik helaas in dit stuk niet op 
ingaan. Maar mensen, als wij in Holland eens Chinees gaan eten , 
dan lijkt dat in de verste verte niet op het échte Chinese eten; 
dat wil ik wel even kwijll 
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toren, die stroom opwekken voor d 
drijvingen, etc. Het bagg rva rtul 
20 meter baggeren. 
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Een aantal jaren geleden heeft d z. .zuig r n nd re naam 
gekregen. Als Mistral is het IHC-produkt nu bij Sin pore werk-
zaam. In het Verre Oosten zal de cutterzuiger n " verjongings-
kuur" ondergaan door de installatie van tw nl uwe bagger-
pompen. Deze pompen zijn van het type " dubb lwandige IHC 
pompen" en werden door IHC Standard In Kind rdijk gemaakt. 
Het zijn de grootste pompen van dit typ tot nu toe gebouwd. 
Let maar eens op de man op de foto! De knapen hebben een 
gewicht van 30 ton. Tweeëntwintighonderd paardekrachten zijn 
er nodig om ze aan te drijven. De waaier heeft een diameter van 
1900 mm en een breedte van 400 mm. Behalve " groot zijn" heb
ben deze pompen de voordelen van het dubbelpomp principe 

een binnenhuis en een buitenhuis - waardoor ze langer mee 
kunnen. 
De twee reuzenpompen werden vanuit Rotterdam met het ms. 
Glen-Lyon naar Singapore verscheept. Daar zullen ze in de cut
terzuiger Mistral worden geïnstalleerd. 

25JAARBIJ 
IHCGUSTO 

Op 11 oktober 1973 was er voor 
Gusto alle reden de vlag in de 
top te hijsen, 
Niet alleen werd op die dag een 
jubileum gevierd, maar het was 
deze keer bovendien een mede
werkster die gehuldigd werd. 

.J En dat komt bepaald niet iedere 
dag voor! 
In zijn toespraak liet de heer 
F. E. M. Smulders dan ook duide
lijk zijn waardering blijken voor 
dames die ons bedrijf zoveel jaar 
trouw blijven. 

Een waardering , die zeker ook 
mej . A. Boon persoonlijk gold. 

MeJ. A. Boon 

Weliswaar vervult mej . Boon al 
weer geruime tijd de funktie van 
secretaresse van de adjunkt-di
rekteur Produktie, maar ook voor 
de heer Smulders zelf heeft zij 
in het verleden vele werkzaam
heden gedaan. 
Daarom ook kon na de overhan
diging van geschenken en ver
erend getuigschrift nog een tijd 
gezellig worden gepraat over ve
le zaken uit de lange verbintenis 
tussen mej. Boon en Gusto . 
Een verbintenis waarop beide 
partijen met veel voldoening kon
den terugzien! 

Op 25 oktober 1973 was de gro
te dag voor de heren J. Polder
vaart (EMW) , G. J. van Eden (MB
onderhoud) en J . Molendijk (Slik
kerveer) . 
Zij werden er op deze dag aan 
herinnerd dat zij 25 jaar geleden 
bij Gusto begonnen waren . 

Tijdens de feestelijke bijeen
komst op deze jubileumdag was 
de directie bepaald niet zuinig 
met zijn waardering voor deze 
trouwe medewerkers. 

De Maatschappij voor Handel en 
Nijverheid overhandigde de jubi
larissen het vererend getuig
schrift met legpenning. 

Het officiële gedeelte werd zo
als te doen gebruikelijk beslo
ten met een kopje koffie én een 
bezoek aan de modellenzaal. 

Van werkellJk Indrukwekkende afmetingen zlJn de grootste tot nu toe gebouwde 
dubbelwandige baggerpompen voor de cutterzuiger " Mistral"! 
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JUBILEA 

25JAARBIJ 
IHCSMIT 

Op dinsdag 20 november jl. ging 
de vlag met het cijfer 25 de 
mast in voor drie van onze me
dewerkers die 25 jaar in dienst 
van ons bedrijf waren . 
De heren G. J. Heijkoop, elek
trisch lasser en P. de Graaf, 
technisch inkoper, hadden op 15 
november er 25 jaar opzitten en 
op 17 november maakte de heer 
R. de Jong, chef Magazijndienst 
Werf de eerste 25 jaar vol. 

Wij feliciteren hen met dit jubi
leum en wensen ook hen nog 
heel veel gelukkige jaren toe. 

J. Poldervaart 

G. J. van Eden 

J . MolendlJk 

G. J. HeiJkoop 

P. de Graaf 

R. de Jong 



GEDENKSTEEN VOOR 
NIEUWBOUW IHC DE KLOP 

De bouw van een nieuw pand krijgt vaak een bijzonder tintje 
door het leggen van een eerste steen. Zo ook bij IHC De Klop, 
waar wordt gewerkt aan een nieuw kantoorgebouw voor het 
Centraal Bedrijfsbureau. Met deze bouw is men overigens al zo 
ver gevorderd , dat de eerste steenlegging meer het karakter had 
van het plaatsen van een gedenksteen. Dit gebeurde op vrijdag 
14 december jl. , tussen koude slagregens door! Van degenen 
die in het nieuwe kantoor komen werken, is mejuffouw J. Bot de 
jongste. Aan haar dus de eer de gedenksteen te mogen plaat
sen. Hoewel de troffel waarmee ze het werk uitvoerde met ro
zen was versierd , ging het metselwerk haar fe illoos af! 

Een zilveren ketting was naderhand haar belon ing. Het nieuwe 
kantoorgebouw komt naast de ingang tot de werf. Vroeger stond 
hier het oude magazijn . Het gebouw met één verdieping is on-

BEMETEL GESLAAGDEN BIJ IHC SMIT 

Op maandag 26 november jl. zijn aan de leerlingen, die dit jaar 
voor het examen zijn geslaagd, de Bemeteldiploma's uitgereikt. 
De uitreiking vond plaats in het Informatiecentrum, door IHC 
Smit directeur A. F. Beversen, in het bijzijn van de leermeesters, 
chefs en de leden van de Kleine Kommissie van de Onderne
mingsraad. 
De navolgende diploma's konden worden uitgereikt : 

Metaalbewerken in de scheepsbouw: C. L. Groenendijk 

Sectiebouw en afschrijven in de scheepsbouw: 
S. Abril Novella, W. A. Honkoop, A. H. Hoogendoorn, J. Kaas
schieter, J. Munoz Rodriguez, J. Noorland, A. G. den Ouden, 
L. A. Ouweneel en J. Rijneveld 

Machinebankwerken (Hand en machinaal): 
J. J. Koolmees en J. C. de Lang 

Draaien: T. J. van Kooten, A. Kleijn en Th . Klop 

Pijpenbewerken: F. Vilters 

Meet- en regeltechniek deel /: T. de Groot 

Mode/maken: G. Zanen 

Een aantal van deze leerlingen is inmiddels gestart met een 
nieuwe vakgerichte cursus. 
Wij feliciteren onze geslaagde leerlingen met het behaalde re
sultaat en wensen hen voor de toekomst veel succes. 
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geveer 27 m breed en 12 m diep. De constructie ervan is zoda
nig , dat er later eventueel een verdieping op kan worden ge
bouwd. Een overdekte luchtbrug zorgt voor de verbinding met 
het hoofdkantoor. 
Het nieuwe pand kan in het voorjaar worden betrokken door be-

De gedenksteen is gemetseld. Mej. J. Bot tussen 
IHC De Klop directeur Ir. C. de Groot (links) en 
aannemer J. van Andel 

drijfsleiding, planning, werkvoorbereiding en materiaalbeheer. 
Het tijdelijke gebouw waar deze afdelingen nu al een paar jaar 
huizen, kan dan worden afgebroken. 

BEMETEL GESLAAGDEN BIJ IHC GUSTO 

Belofte maakt schuld . leder jaar wordt de geslaagden van de 
Bemetel-examens beloofd dat ze vereeuwigd zullen worden in 
het Zeskant. 

Eindelijk is het dan zover! 
Toen ze met z'n allen op het gevoelige papier werden gezet was 
het nog 5 oktober 1973. 

De gelukwensen van de heer F. E. M. Smulders gelden ook nu 
nog, evenals zijn gezegde, dat je na het behalen van dit diploma 
niet op je lauweren moet gaan rusten. 
" De techniek staat niet stil en als je als jeugdige medewerkers 
iets wil bereiken , zal je door studie deze ontwikkel ing moeten 
bijhouden" . 

Rest nog de mededeling dat de geslaagden naast hun diploma 
ook nog een attentie ontvingen uit handen van de heer Smulders. 

Op de foto van links naar rechts staande: 
de heren Heusdens en Hemminga, dan de geslaagden: Been, 
Kop, v. d. Brug , Prins, Elshof, v. de Toorn, Vogelpoel , Verhaal, 
Hesselberth en de heren Meerman en Koevermans. 

Van links naar rechts zittend : 
Krijnberg , Krul , Mellema, v. Beek, v. Schijndel , Schaap. 
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IHC GUSTO STAALBOUW BV 

De directie van IHC Gusto heeft de plannen bekend gemaakt ten 

aanzien van de vestiging te Geleen. Dit geschiedde op 11 de

cember jl. voor het vrijwel voltallig aanwezige personeel in bij

zijn van vertegenwoordigers der vakbonden, met wie ook voor

overleg had plaatsgevonden. 

Er is opgericht IHC Gusto Staalbouw BV, een nieuwe werkmaat

schappij van IHC Holland, met Sliedrecht als vestigingsplaats. 

(adres : Rivierdijk 2) . 

In deze BV zijn ondergebracht het Lastechnisch Bedrijf De Kleijn , 

de montage-activiteiten van IHC Gusto te Schiedam en bij de 
Hoogovens, alsmede de montage-activiteiten van IHC Gusto te 

Geleen. Het fabricage-bedrijf te Geleen zal niet worden opge

heven, maar het zal in verband met de resultaten, wel worden 

gereorganiseerd en voortaan deel uitmaken van de nieuwe BV. 

De reorganisatieplannen zullen voor het overgrote deel van de 

medewerkers van Geleen geen ingrijpende wijziging in hun si

tuatie met zich brengen. 
Met de vakbonden , die in deze aangelegenheid nauw betrokken 

zijn en zullen blijven, is overeengekomen, dat met de overige 

medewerkers uitgebreid zal worden gesproken over hun positie 

en een eventuele nieuwe bestemming binnen het IHC-concern. 

IN MEMORIAM 

D. HORDIJK 

Op zondag 16 december jl. overleed in het ziekenhuis " Bethes
da" te Rotterdam onze ijzerwerkersbaas, de heer 

DANIËL HORDIJK 

op de leeftijd van 56 jaar. 

Ruim 23 jaar is de heer Hordijk in ons bedrijf, bij IHC SMIT te 
Kinderdijk, werkzaam geweest. Wij hebben hem leren kennen 
als een betrouwbaar en zeer actief medewerker, die bij chefs, 
collega's en medewerkers zeer gezien was. Groot was dan ook 
de verslagenheid , toen wij het bericht van zijn overlijden ont
vingen, hoewel de laatste tijd de vrees bij ons toenam, dat wij 
onze baas Hordijk zouden moeten afstaan. 
Wij denken in het bijzonder aan zijn vrouw en kinderen, voor wie 
het verlies bijzonder groot is. Wij wensen hen dan ook zeer veel 
sterkte toe om dit verlies te kunnen dragen. 
De teraardebestelling vond plaats op donderdag 20 december te 
Krimpen aan de Lek. 

J. Bakker 

WERK ONDER HANDEN 
Per 1 januari 1974 waren op onze bedrijven de volgende op-
drachten onder handen : 

Offshore kraan Thor 2000 ton Liberia IHC Gusto 
ELSBM Noordzee IHC Gusto 
3e generatie pijpenlegger Jersey IHC Gusto 
Storage Spar systeem, 137 m hoog Nederland IHC Gusto/WF 
Verplaatsbaar booreiland U.S.A. IHC Mar. Corp. 
Verplaatsbaar booreiland Denemarken IHC Gusto 
Verplaatsbaar booreiland Brazilië IHC Mar. Corp. 
Hefeiland Nederland IHC Gusto 
3 Jackets Nigeria IHC Gusto Stb. 
5 dekken voor oliewinning Nigeria IHC Gusto Stb . 
SBM-systemen voor het laden 
en lossen van tankers op zee Div. landen SMB/ 

IHC Gusto 
Engineering opdrachten Div. landen R. J. Brown 
Staalconstructies en 
montagewerk Nederland IHC Gusto Stb. 
Sleepzuiger lana 600 ml Rusland IHC Verschure 
Sleepboot Heracles 6820 pk Rusland IHC Smit 
Sleepboot 6820 pk Rusland IHC Smit 
2 Sleepboten 6820 pk Rusland IHC Verschure 
Sleepzuiger 630 ml Rusland IHC De Klop 
4 Sleepzuigers 45Q_0 ml China IHC Smit 
IHC Omnibarge 450 ml Nederland IHC Smit 
Sleepzuiger 3100 ml India IHC Verschure 
Sleepzuiger 3420 ml India IHC Verschure 
Sleepzuiger 2500 ml Rusland IHC Verschure 
Sleepzuiger* 2900 ml Indonesië IHC Smit 
Baggermolen* 9001. Italië IHC Smit 
10 Sleepzuigers* 1500 ml China IHC Smit/ 

IHC Verschure 
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Samenwerkingsopdrachten voor de bouw van baggerwerktuigen 
in India, Argentinië, Frankrijk, Australië, Taiwan en Joegoslavië. 
Hieraan heeft vooral Smit, Engineering veel werk te verrichten. 

IHC De Klop is bezig met de bouw van in totaal 24 standaard 
cutterzuigers voor diverse landen, waaronder 15 stuks voor 
China. 
Oranjewerf is bezig met reparatieopdrachten voor schepen en 
baggermaterieel. 
MTE verricht engineering werkzaamheden voor ertswininstalla
ties en kopralossers. 
DMN bouwt 4 armen voor kopralossers, voert diverse toeleve
ringsopdrachten voor IHC-werkmaatschappijen uit en heeft de 
volgende " eigen " opdrachten : 
vacuum- en doseersluizen 
papiermachines voor de golfkartonindustrie 
zuigerpompen en zeewaterverdampers 
verstelbare stalen tussenvloer voor een zwembad 
Smit & Bolnes heeft 46 motoren in opdracht met een vermogen 
van in totaal ca. 115.000 pk. Hiervan zijn 12 stuks - voornamelijk 
met f l ink vermogen - bestemd voor schepen waarvan de op
dracht niet door IHC-bedrijven is geboekt. 
Polymarin heeft polyester casco 's voor jachten en verstelbare 
polyester zwembadvloeren in opdracht. 
AVI maakt alum inium sport- en speeltoestellen, alsmede een 
aantal aluminium dekhuizen en andere alumin ium constructies. 
Navalconsult Holland voert engineeringwerkzaamheden uit voor 
de bouw en uitrusting van scheepswerven. 
MTI verricht onderzoekingswerk en metingen voor IHC-bedrijven 
en voor derden. 

* De uitvoering van deze opdrachten geschiedt in samenwerking 
met andere Nederlandse scheepswerven. 



~ 
~IIIIN'S (1) Elf 

Zo, de vrije dagen zitten er op wanneer wij deze regels schrijven . 
Vrije dagen, die nogal wat puzzelwerk meebrachten t.a.v. inha
len, verschuiven van werktijdverkorting e.d . Over al deze rege
lingen lazen wij in het IHC Gusto Nieuws o.m.: ,,De nachtploeg 
gaat op zaterdagmorgen om 2.00 af." 
Hopenlijk niet als een gieter ! ... 
En verder: ,,Op 2 januari worden de werkzaamheden voor de 
handarbeiders hervat om 7.30 uur en voor de hoofdarbeiders 
om 8.00 uur." Het hoofd heeft wat meer tijd nodig om wakker te 
worden dan de handen ... 

Over tijd gesproken, in het IHC De Klop Nieuws werd verteld , 
dat de vergadering van de Ondernemingsraad om ca. 15.45 uur 
werd geopend. Het bericht eindigde met de mededeling "de 
vergadering werd ca. 5.00 uur door de voorzitter gesloten." 
Een echte marathonzitting dus . . .. 

Wie enorm vroeg op z'n werk wil zijn en daarbij alle records wil 
breken, moet meerijden met de kantoorbus van IHC Gusto. Het 
IHC Gusto Nieuws gaf een nieuw tijdschema voor deze bus, dat 
aldus eindigde: 
,,7.40 uur : Burg. van Haarenlaan; 7.45 uur: Station Schiedam ; 
7.48 uur : Boerhaavelaan; 4.50 uur: Gusto. " 
Wel een vooruitgang! .. . . 

Waar ze ook ontzettend vlug zijn, is bij IHC De Klop. In no. 49 
van het Berichtenblad voor onze Sliedrechtse collega's lazen 
wij onder de Dankbetuigingen het volgende : ,,Hartelijk dank aan 
alle gevers en geefsters van de Lief- en Leedpot voor de prach
tige fruitmand, tijdens mijn ongeval ontvangen." 
Eigenlijk een griezelig idee! Ze staan direct met de fruitmand 
klaar. Of ze het bij voorbaat al weten .. . . 

De Lief- en Leedpot is overigens een geweldige instelling daar 
bij De Klop. Een instelling die een onbeperkt vertrouwen geniet, 
getuige de volgende regels in het IHC De Klop Nieuws: ,,Tot op 
heden heeft er nog steeds geen kascontrole plaats gehad; de 
commissie heeft de afdeling Personeelszaken gevraagd, dit, in
dien mogelijk, in 1974 een keer te doen. " 
Alsjeblieft, toe, als het effe kan, één keertje maar ... . 

Onder de kop "Te koop aangeboden" stond er in het IHC Gusto 
Nieuws: ,,5 zitelementen en een 4-pits elektrische kookplaat." 
Wat betekent dit? Juist! Eén koude kont .... 

Bij Smit & Bolnes vierde men als altijd voor de kinderen het Sint 
Nicolaasfeest. Een groot succes, volgens het Smit-Bolnes 
Nieuws, dat o.m. schreef: ,,Hans Borghard waar wij al 4 jaar 
achteraan zaten (ARGUS) heeft de kinderen en ook de ouders 
een echt ,,lachuurtje" bezorgd." 
Dat noem je nog eens "uit de tent lokken"; maar goed, hier is 
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Argus' reactie: na 4 jaar achtervolgen was ons het lachen wel 
vergaan .... 

Nu wij het toch over de jeugd hebben, het IHC De Klop Nieuws 
schreef over de ouderavond van de leerscholen o.m.: ,,In totaal 
waren er een 70 belangstellenden , niet zo veel als gewoonlij k. 
Wij vinden het zeer in het belang van onze jongens om hun 
ouders te leren kennen en met ze te spreken en wij hopen dus 
een volgende keer weer· meer ouders te kunnen begroeten." 
Als het thuis niet kan, dan moeten onze jongens maar op de 
ouderavond hun ouders leren kennen .... 

In het IHC Gusto Nieuws werd medegedeeld dat de expeditie 
geen zendingen meer in behandeling neemt, wanneer er geen 
schriftelijke verzendmelding is ingediend. En daaraan wordt toe
gevoegd : ,,Zogenaamde telefonische verzendmeldingen worden 
beslist niet in behandeling genomen." 
Echt opbellen mag dus blijkbaar nog wel ... . 

Bij IHC De Klop ontving een inzender van de ideeënbus een 
aanmoedigingspremie voor zijn idee, ,,dat het laten slingeren 
van niet-gebruikte laselektroden wil tegengaan." 
Goed idee! Gebruik ze, dan kunnen ze ook niet blijven rond
slingeren. 

Zomeravondcompetitie voetballen lukt niet. Zaalvoetballen ook 
niet. Kegelen wel. Aldus het Smit-Bolnes Nieuws, dat over dit 
kegelen verder nog vermeldde : ,,U weet het f 1,50 per persoon; 
en alleen op je pantoffeltjes op de kegelbaan." 
Anders schiet de spelleiding zeker uit z'n slof .... 

Ook het IHC Smit Nieuws publiceert regelmatig dankbetuigingen. 
Een ervan trok onlangs onze aandacht: ,,De heren H. Deelen, W. 
Melgers, R. den Ouden, M. Stout, W. v. d. Velden en G. Visser 
danken directie, chefs, bazen en collega's voor de fruitbak, die 
zij tijdens hun ziekte hebben ontvangen." 
Karig hoor, één bak voor 6 man! Of het moet een héle grote zij n 
geweest ... . 

Bent U al gewend aan 1974 ???? 
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