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Van anderman's (w)erf lOOj 

De sleepzuiger MOT Dredge III perst op de proeftocht zijn lading overboord. Boven aan de brug ziet U ons nieuwe 
merk gemonteerd. Wij laten het rustig meereizen naar India. 

KRANIG HIJSWERK 
Onlangs maakten wij uitgebreid melding van de grootse verbou
wingsplannen bij IHC Smit. Na de tewaterlating van de sleepzuiger 
Siete begon men meteen met het ,,opruimen" van de helling 
Noord. Op deze plaats Immers wordt de enorme hellingloods ge
bouwd. Ook de twee torenkranen moesten het veld ruimen. Eind 
april was de bouw van de nieuwe afbouwkade langs de Noord 
zover gereed, dat de twee kranen er een plaats konden krijgen. 
De drijvende bok Ir. J. G. Snip kwam eraan te pas om dit verhuis-
karwei te klaren. De ene kraan woog 95 ton, de andere 190 ton. 
Nog vóór de middag stond een van de twee al op de nieuwe rails. 
Geheel volgens plan werd 's middags de tweede kraan op de 
nieuwe afbouwkade neergezet. Met de eigenlijke bouw van de 
reusachtige hellingloods is inmiddels een begin gemaakt. Over 
het slaan van de eerste paal berichten wij U de volgende maand. 
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het b o o r s c h i p 
s c h i e t a l o p 

Toen Uw redacteur deze week even bij IHC Gusto op bezoek 
was, merkte hij, dat het boorschip al aardig vorm begint te krijgen. 
Hij had het geluk net een van die enorme boegschroeven voor de 
lens te krijgen. Op de tweede foto kunt U duidelijk de drie tun
nelingangen in het voorschip zien. In het achterschip zijn de 
dwarsschroeven al gemonteerd. Met een beetje goede wil kunt 
U het zien. 

s l i k k e r v e e r bouwt 
b o e i e n bi j b o s j e s 

Zo zag het er kortgeleden uit bij IHC Gusto te Slikkerveer. Vij f 
SBM-boeien verkeerden tegelijk in een zodanig bouwstadium dat 
ze duidelijk als boei waren te onderscheiden. Ze bouwen de 
SBM's bij bosjes. Bestemmingen: Brazilië, Noorwegen, Arabië, 
Borneo, enz. 
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Onlangs werd de bij Verschure gebouwde 
sleepzuiger MOT Dredge III op de Noord
zee en bij Texel duchtig aan de tand ge
voeld. Dat gebeurde tijdens een technische 
proefvaart, die vier dagen duurde. Het werd 
een geslaagde proeftocht. Wel duurde het 
allemaal wat langer dan was voorzien. Op 
de eerste dag was dat het gevoig van een 
„misstap" van een van de Verschure men

sen, die in de machinekamer een gat in z'n 
hoofd viel. Het zag er niet zo mooi uit en 
dus werd aan de in de buurt varende jager 
Noord-Brabant om doktershulp gevraagd. 
Toen de arts op de sleepzuiger was over
gestapt, werd koers gezet naar de rede 
van Den Helder. Dokter en slachtoffer wer
den door een marinesleepboot aan wal ge
bracht. Met een prachtig ,,gerepareerd" 
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hoofd kon onze collega de volgende dag 
weer gewoon dienst doenl 

Het tweede oponthoud ontstond op de der
de dag, toen het door wind en stroming 
allesbehalve eenvoudig bleek, om de sleep
zuiger in goede positie te brengen voor het 
onderdeel ,,stationair zuigen". 

Uitgebreide baggerproeven 

De baggerproeven waren zeer uitgebreid. 
Niet minder dan negen maal werd het laad
ruim volgezogen. Met mengsels van ver
schillende samenstelling, opgebaggerd van 
verschillende diepten. Er werden IHC sleep-
koppen zónder spuiters voor gebruikt, IHC 
sleepkoppen mèt spuiters, Californische 
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koppen, de nieuwe IHC Centure sleepkop 
en zelfs een steekzuigbuis. Men slaagde er 
in enkele malen de hopper in recordtijd — 
een half uur! — vol te krijgen. Op een ge
geven ogenbiik hielden de instrumenten 
zeifs op met registreren! Toen men ging 
meten bleek er 6900 ton lading aan boord 
te zijn in plaats van het ,,normale" maxi-
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mum van 5840 ton. Dat was wat veel om de 
snelheidsproeven mee te doen. Zoals ge
zegd: het positie kiezen voor het statio
nair zuigen verliep niet vlot, maar toén de 
steekzuigbuis eenmaal goed de bodem in
ging, zoog de MOT Dredge III zich weer in 
een mum van tijd vol. 

Standaard zuiger 
De voor India bestemde sleepzuiger is een 
,,IHC Stantrai l " die voorzien is van vele 
extra's. Het schip heeft een laadruiminhoud 
van 3100 m^ en twee zuigbuizen, waarmee 
tot op een diepte van 22 meter gebaggerd 
kan worden. Om het zuigen van moeilijke 
grond te vergemakkeii jken hebben de sleep
koppen waterspuiters. In het voorschip 
staan de twee baggerpompen, die elk door 
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een 1200 pk dieselmotor worden aangedre
ven. Om zich van de lading te ontdoen 
heeft de sleepzuiger 2 x 1 0 bodemkleppen. 
Die zijn van een nieuw type: rechthoekige 
pyramidekleppen. Ook op andere manieren 
kan de lading gelost worden: via de bak-
kenlaadinrichting, of via de zelfieegzuig- en 
walpersinstallatie. In totaal is op de MOT 
Dredge III een vermogen geïnstalleerd van 
bijna 9000 pk. Twee maai 1600 paarde-
krachten hiervan zorgen voor de voortstu
wing. 
Met de onlangs gereedgekomen, helemaal 
in India gebouwde, sleepzuiger Vlshal be
schikt India dit jaar over twee moderne 
schepen méér voor haar baggervloot, die 
het onderhoud verzorgt van de havens in 
dit grote Aziatische land. 
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Foto s: 

1. Een vol le bak met 6900 ton 
2. Waterspoeling nieuwe stijl 
3. De naam was nog wel te lezen 
4. De spuiters werken perfect 
5. 6100 ki lo vastschroeven 
6. Uitblazen In de lentezon 
7. Toen er nog sneeuw viel , werden In het dok 

de nieuwe bodemkleppen geprobeerd. Zo zien 
de vissen 't 
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mun OPDRACHT De Installer I heeft zijn eerste karwei geklaard en is nu ondertus
sen al weer een tijdje met z'n tweede klus bezig. Wij ontvingen 
van de heer G. A. Nikkels van IHC Gusto het volgende verhaal: 

,,De Installer I moest, getrouw aan zijn naam, een éénpuntsmeer-
boei (een SBM) installeren in de rivier de Humber, vlak bij de 
Noordzee. De oliemaatschappij Continental Gil heeft daar een 
raffinaderij. De beste manier om de olie uit de grote tankers naar 
die raffinaderij te brengen was via een SBM op de rede. 
In drie maanden tijds moet dit allemaal gebeuren: 
— Het transport van de SBM van Nederland naar Engeland 
— Het terplaatse lanceren (te water laten van de SBM 
— Het plaatsen van het manifold (verderop vertellen wij U, wat 

dat voor een ding is) 
— Het heien van vier verankeringspalen rondom dit manifold 
— Het boren en cementeren van acht speciale verankeringspalen 
— Het leggen van de verankeringskettingen vanaf de ankerpalen 

naar het centrale punt 
— Het voorspannen van de kettingen 
— Het installeren van de SBM 
— Het installeren van de onder- en bovenwaterslangen. 

Op woensdag 19 augustus 1970, arriveerde de Installer I in het 
St. George Doek te Huil. Vrijdagmorgen 21 augustus waren de 
omstandigheden zodanig dat de SBM gelanceerd kon worden. 
Daarna werd de SBM van Huil naar Grimsby gesleept en dezelfde 
dag vertrok de Installer I naar de lokatie om op het centrale punt 
voor anker te gaan. 
Volgens het programma moest daar eerst het manifold worden 
geplaatst. 

Het manifold is een uit buizen samengestelde slee waarop een 
handbediende kogelklep en een terugslagklep zijn gemonteerd. 
Deze unit wordt aan het uiteinde van de pijpleiding gemonteerd 
en is noodzakelijk als de onderwaterslangen moeten worden ver
wisseld. De onderwaterslangen worden tussen dit manifold en de 
centrale pijp van de SBM aangebracht; mocht er wat met de 
slang gebeuren dan voorkomt de terugslagklep dat er ruwe olie 
uit de pijpleiding in de zee stroomt. Voordat men het manifold 
kon plaatsen, moesten de duikers eerst een zogenaamde ,,pigtrap" 
verwijderen. Op de tekening kunt U zien wat een pigtrap is. 
Een soort zuiger wordt door middel van vloeistof door de leiding 
heen gepompt en belandt nadat hij zijn route heeft afgelegd in de 
pigtrap. Deze wordt dan verwijderd en aan boord gehesen. Zo 
kan men controleren of er zich obstakels in de vaste leiding tus
sen de raffinaderij en het manifold bevinden. Zie tekening I. 

Heien In de zeebodem 
Met het plaatsen van het manifold ging een dag heen, door de 
beperkt beschikbare tijd tussen de getijden. Vervolgens moest 
het manifold exact op de juiste hoogte en in het verlengde van 
de hartlijn van de pijpleiding worden gesteld. Dit moeilijke en tijd
rovende onderdeel van het karwei wisten de duikers binnen de 
geplande tijd te klaren. Direct na de montage van het manifold 
konden rondom de vier speciaal aangebrachte geleidebuizen de 
vier verankeringspalen worden geheid. 
De hei-installatie werd in gereedheid gebracht en nog dezelfde 
dag kon de eerste paal worden geheid. De volgende dag konden 
gedurende twee opeenvolgende getijden de resterende drie pa
len worden geheid. De acht verankeringspalen, waar de boei zelf 
aan kwam te liggen, zijn op zichzelf ook iets bijzonders. Ze zijn 
ontworpen en gepatenteerd door het Franse ingenieursbureau 
„Doris" te Parijs en IHC Holland heeft de licentie. 
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501 Travelling block 

„OSTiLLER I" 
De boorstang wordt direct nadat de verankeringspaal is gece
menteerd en nadat de eerste twee stukken ankerkett ing zijn vast
gemaakt circa 30 centimeter boven de kraag, door een duiker, 
afgesneden. 
De gemiddelde boordiepte voor dit karwei bedroeg 20 meter. 
Zie tekening 2. 

Na fiet boren stak de kraag van het topstuk nog circa 2 meter 
boven de zeebodem uit. in totaal moesten er 8 palen worden in
geboord en deze palen waren gelijkeli jk verdeeld over een cirkel
omtrek met een diameter van 600 meter. 
Volgens de planning moest men dit boorkarwei, inclusief de ver
plaatsingen tussen de te boren verankerings-iokaties in 5 weken 
klaren. Het karwei werd echter in 3 weken uitgevoerd, hiervan 
werden 9 dagen besteed aan het verplaatsen en 4 dagen gingen 
verloren door stand-by, door slecht weer. 
Een bijkomstige moeili jkheid was de zeer sterke getij stroom van 
circa 6 knoop waardoor iedere keer op doodti j moest worden ge
wacht. 

Ankerkettingen 

Het leggen van de ankerkettingen gebeurde als volgt: 
De Installer I ging in de nabijheid van één van de markerings
boeien voor anker. Met de kraan werd deze boei aan dek gebracht 
waarna het uiteinde van de reeds aangebrachte ankerketting aan 
boord kon worden getrokken. Vervolgens werd de klaargemaakte 
ketting aangekoppeld en iangzaamvarend in de richting van het 
centrale punt uitgebracht. Nadat alle 8 kettingen op deze wijze 
waren gelegd, konden de kettingen twee aan twee worden getrok
ken. Dit trekken is noodzakeli jk om de kettingen volkomen recht 
op de zeebodem te kri jgen, alle onderlinge speling tussen de 

schakels te elimineren en ais belangrijkste punt de ankerpaien op 
hun deugdeli jkheid te testen. Tijdens deze test zouden de anker-
paaiuiteinden in de richting van het centrale punt worden omge
bogen, de kraag en bevestigingspunt van de ketting zouden daar
bij in de zachte modderlaag verdwijnen. Volgens de berekeningen 
moest de testbeiasting op de ankerpaien tenminste 130 ton be
dragen, de werkeli jke belasting lag op ruim 160 ton. Bij deze be
lasting kwamen de palen niet uit de zeebodem en een controle, 
uitgevoerd door een duiker, toonde aan dat de ankerpaal-uiteinden 
inderdaad in de modder waren verdwenen. 

In dichte mist 

Dinsdag 13 oktober was dan eindelijk het moment aangebroken 
dat de SBM uit de haven van Grimsby kon worden gehaald en op 
de lokatie aan de acht ankerkettingen kon worden vastgelegd. 
De sleep van de SBM van Grimsby naar de Installer I vond plaats 
bij een echte Engelse mist met een zicht van nog geen 50 meter. 
Alleen dankzij de radar was het mogelijk dat de SBM toch nog 
bij de Installer I kon worden afgeleverd. Direct na de aankomst 
kon een begin worden gemaakt met het bevestigen van de anker
kettingen. 
Ondanks het reeds snel verslechterende jaargetijde en de late 
start vanwege de te late levering van onderdelen, is het project 
precies op de geplande datum klaar gekomen. 
De bemanning van de Installer I heeft hiermee bewezen dat zij 
een moeilijk karwei tot een goed einde heeft kunnen brengen en 
volledig voor zijn taak berekend is." 

Inmiddels is de Installer I aan een nieuwe nog zwaardere opdracht 
begonnen. Op het Noorse deel van het Noordzeeplat (Ekofiskfleld) 
is de Installer I begonnen met de voorbereidende werkzaamheden 
voor het installeren van twee SBM's 
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Bij IHC Gusto 
Deze keer willen wij U iets vertellen over de afdeling kwaliteits
controle van IHC Gusto - Schiedam. De afdeling kwaliteitscontro
le bestaat al sinds 1949. Alleen werd het toen nog het „laborato
rium" genoemd. Onder leiding van Ir. W. Bastian was deze afde
ling in een gedeelte van de machinehal ondergebracht. Gusto 
beschikte toen nog over een eigen gieterij. Het „laboratorium" 
oefende controle uit op de kwaliteit van het vormzand, waarin 
toen gegoten werd. Uiteindelijk onderzocht men ook de produkten 
die gegoten waren. 
In 1954 werd de gieterij opgeheven en verkocht. Door deze ver
dwijning veranderden de werkzaamheden. Men schakelde over 
naar het analyseren van staalsoorten en ook onderzocht men de 
materiaaleigenschappen van handgereedschappen. 

tempo het resultaat van trek- en buigkrachten tot 35.000 kilo ge
meten worden. Scheuren in de oppervlakte van materialen zijn 
lang niet altijd duidelijk te zien. Het IHC Gusto laboratorium heeft 
twee toestellen voor elektro-magnetisch onderzoek, waaraan geen 
scheurtje kan ontsnappen. Ook scheurtjes in een metaal kunnen 
gevonden worden. Dat gaat met geluidsgolven, die zo hoog zijn, 
dat het menselijk oor ze niet kan horen. Door dit ,,ultrasone" on
derzoek, waar de heer B. Melchers alles van af weet, kunnen 
platen of lassen als het ware doorgelicht worden. ,,Gewone" rönt
genapparatuur wordt ook gebruikt. 

De mensen 
De afdeling kwaliteitscontrole bestaat uit tien man. Een ploeg van 

De spullen 
De apparatuur, waarmee gewerkt wordt, doet het geheel wel sterk 
aan een laboratorium denken. Er staan heel fijne weegschalen. 
Van die zuivere balansen, die je ook bij de apotheek nog kunt 
zien. De kerfslaghamer slaat kleine staafjes uit het materiaal. Aan 
een kerf erin is de brosheid van het metaal na te gaan. Ook de 
duizend keer vergrotende metaalmicroscoop is een juweeltje. 
Er kan een fototoestel op geplaatst worden om de diverse staal-
structuren vast te leggen. Voorts is er een hardheidsmeter, omdat 
het belangrijk is ook de hardheid van een metaalsoort te kennen. 
Tot de nieuwe controlegereedschappen behoren onder andere 
een trek- en buigbank. Je moet kunnen nagaan hoe metaal zich 
gedraagt als het gebruikt wordt. Met deze bank kan in versneld 

zes man werkt voornamelijk met bovenstaande apparatuur. Dan 
zijn er de heren De Raay en Waterreus die de conserveringsafde-
ling bemannen. De heer Aschermann is de lastechnicus en de 
totale leiding berust bij de heer Westdijk, die al zo'n vijftien jaar 
in het laboratorium meeloopt. 
Wij hadden een kort gesprek met de heer A. v. d. Vlies, die ver
antwoordelijk is voor het niet-destructief onderzoek. Hij vertelde 
ons aanvankelijk meer over het werk van zijn collega's, dan over 
zijn eigen job. Een enthousiast man, die Van der Vlies. Als het 
aan hem had gelegen, dan zou een heel Zeskant aan de afdeling 
kwaliteitscontrole gewijd worden. Met dit artikel willen wij onze 
lezers alleen even laten kennis maken met deze afdeling. Er wordt 
enorm nuttig werk verricht voor het hele Gusto bedrijf. 

92 



B 

C 

Neem nou het werk van de heer Aschermann. Een lastechnicus 
van formaat. Hij test allerlei lesmethoden uit, keurt de vele soor
ten elektroden, brengt het aantal soorten elektroden dat gebruikt 
wordt tot een redelijk aantal terug. Hij adviseert de inkoopafdeling 
en het resultaat is, dat bij Gusto elektroden worden gebruikt, die 
niet alleen lekker lassen maar ook een las maken, die kwalitatief 
nagenoeg de hoogst denkbare is. Daarbij wordt dan de kostpri js 
óók nog duchtig bekeken! 

Het werk van de heer Van der Vlies en zijn mannen bestaat 
voornamelijk uit het zorgvuldig uitzoeken van en experimenteren 
met de kwaliteit van het laswerk en allerlei materialen. U hebt al 
over zijn spullen kunnen lezen. 

Bij andere bedrijven wordt al dit werk vaak uitbesteed. IHC Gusto 
heeft er haar eigen specialisten voor! 

D 

Foto A 
Hier meet de heer B. de Raay de dikte van een verflaag op een 
geconserveerde plaat. 
Op de achtergrond de staalgritmachine, die zorgt voor het ont-
roesten van de plaat. 

Foto B 
De heer B. Melchers (links) legt aan de heer J. B. Schaap van 
Gusto's afdeling produktontwikkeling uit, hoe het ultrasoon on
derzoek werkt. 

Foto O 
Eén klap van de heer A. v. d. Vlies en de kerfslaghamer doet, wat 
van hem verwacht wordt. 

Foto D 
De heer G. Bogerd last een koperen voering in onder het waak
zaam oog van onze lastechnicus, de heer W. Aschermann. 
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ZWAAR HIJSKARWEI IN 
ROTTERDAMSE HAVEN 

Begin april jl. kwam het ms Uhenfels in Rotterdam een paar zeer 
zware vrachtjes halen. De zwaarste stukken wogen resp. 240 ton 
en 360 ton. Het waren een éénpunts meerboei (SBM) en een zo 
goed als complete ,,IHC Giant 4600". 
Het ms Uhenfels heeft al eens meer zware IHG-lasten vervoerd. 
Het schip is speciaai voor dit soort karweien geschikt. Het is 
zelfs de enige krachtpatser van zijn soort in de wereld. Daarom 
lijkt het ons interessant iets over dit bijzondere vrachtschip te 
vertellen. 
Het 9525 ton metende ms Uhenfels van de D.D.G. „Hansa" te 
Bremen werd in 1967/68 verbouwd. Aan beide kanten werd het 
schip — van het achterkant van luik 1 tot aan de machinekamer — 
met 1,80 m verbreed. In totaal dus ruim 372 meter brederi Het 
onderste gedeelte van de ruimte tussen ,,oude" en ,,nieuwe" bui
tenhuid werd aan beide kanten voorzien van tanks met een totale 
inhoud van 928 ton ballastwater. Bij het hijsen van zeer zware 
colli wordt door het overpompen van dit ballastwater van de ene 
kant naar de andere kant het scheefliggen van het schip beperkt 
tot max. 12 graden. Voor het overpompen van het ballastwater 
beschikt men over zoveel pompvermogen, dat 464 ton water bin
nen één uur kan worden overgepompt. 

Bij de verbouwing kreeg het ms Uhenfels twee zg. ,,Stülckenmas-
ten", elk met een hefvermogen van 275 ton. 
Het schip kan dus colli met een totaal gewicht van 550 ton zelf 
laden en lossen. De vier lieren van iedere laadmast worden door 
één man bediend met behulp van een draagbaar bedienings
kastje. 
De SBM woog ,,maar" 240 ton en kon dus met gemak door één 
iaadboom aan dek worden gehesen. Toen het oranje gevaarte los 
van de bak kwam, maakte de Uhenfels toch enkele graden slagzij. 
Nadat een veerbootje voor Birma aan stuurboordzijde was ge
plaatst en ook onderdelen van de zuiger, zoals cutterladder, be
dieningshuis, etc. een plaats in en op het schip hadden gekregen, 
was in de vroege morgen de beurt aan de zuiger zelf. 360 Ton in 
één hijs. Er was veel belangstelling voor, zowel van onze kant, als 
van die van reder en expediteur. Het was een boeiend gezicht om 
te zien, met welk een gemak de zuiger aan boord werd gezet. 
Het paste precies, op één hekje na, dat dan ook prompt gesloopt 
werd. De SBM had als bestemming Nigeria, de zuiger is naar 
Maleisië gebracht. Het is de cutterzuiger met wortelvanger, waar
over wij in ons vorige Zeskant vertelden. Omdat op de plaats 
van bestemming, bij de monding van de Perak Rivier, geen enkele 
havenfaciliteit is, lost het ms Uhenfels zélf de zuiger. Met het 
laadgerei van dit schip zai ook worden geholpen bij de montage 
van cutterladder, spuds en bedieningshuis. Dit is een unieke ope
ratie, waarover wij U in een voigend nummer verslag hopen te 
kunnen doen. 

Foto 1 Niet de toekijkers op het achterdek, maar de tonnen 
zware SBM doet de Uhenfels wat scheef liggen. 

Foto 2 Een reus van 360 ton wordt aan dek gezet. 
Foto 3 Een grote hoeveelheid en gewicht aan deklading van het 

ms Uhenfels. 
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Foto 1: 
De in Bombay gebouwde standaard-
sleepzuiger Vishal ti jdens een van 
de proeftochtdagen. 

Foto 2: 
Het plechtige moment van de over
dracht door (rechts) Admiraal B. A. 
Samson, voorzitter en directeur van 
Mazagon Doek Ltd., aan (links) Mr. 
L. M. Nadkarni, voorzitter van de 
Bombay Port Trust. 

Verleden jaar maart vertelden wij 
over de tewaterlating van de sleep
zuiger, die als een Indiaas-Holland
se co-produktie in Bombay werd 
gebouwd. Deze samenwerkingsop-
dracht betrof een sleepzuiger van 
het type „IHC Stantrail 630", maar 
met een tot 840 m' vergroot laad
ruim. Het schip, dat de naam Vishal 
( = Groot) kreeg, werd na een ge
slaagde technische proefvaart op 
27 maart j l . overgedragen. Tijdens 
een officiële plechtigheid, die van 
IHC kant werd bijgewoond door 
IHC Smit directeur, de heer W. C. 
den Hartog, gaf Admiraal B. A. 
Samson, voorzitter en directeur van 
de bouwwerf Mazagon Doek Ltd., 
de sleepzuiger over aan Mr. L. M. 
Nadkarni, voorzitter van de Bombay 
Port Trust, het havenbestuur van 
Bombay. In zijn toespraak zei Admi

raal Samson er verheugd over te 
zijn, dat het schip vóór de afgespro
ken datum kon worden overgedra
gen en hij dankte iedereen die 
daaraan z'n steentje had bijgedra
gen. 

Mr. Nadkarni verklaarde, dat de 
nieuwe sleepzuiger een belangrijke 
aanwinst is voor het havenbestuur. 
De Vishal zal zowel op zee als in 
de haventoegangen van Bombay 
werken. De overdracht — zo zei hij 
— vond plaats op de voorspoedige 
dag van ,,Gudi Padva" — de Nieuw
jaarsdag van Maharashtra. 

Dit bijna 68 meter lange en 11,80 
meter brede schip heeft een zuig-
buis met een diameter van 550 mm, 
waarmee tot op een diepte van 17 
meter gebaggerd kan worden. De 

De "Vishal" is het eerste schip van 
dit type, dat door Mazagon Doek 
Ltd. werd gebouwd. Dat men er in 
Bombay in slaagde deze bouw bin
nen de afgesproken tijd te voltooien 
is zeker een compliment waard voor 
onze Indiase collega'sl 

SLEEPZUIGER "VISHAL" IN 
BOMBAY OVERGEDRAGEN 

twee vaarmotoren in het achterschip 
hebben ieder een vermogen van 840 
pk; de pompmotor in het voorschip 
een vermogen van 600 pk. Het laad
ruim heeft 2 x 7 bodemkleppen om 
de specie te lossen. De verbli jven 
in het voor- en in het achterschip 
bieden accommodatie aan een be
manning van 40 officieren en man
schappen. 
Smit Engineering speelde een be
langrijke rol in de totstandkoming 
van deze co-produktie, waarvoor 
IHC verschillende typische bagger-
onderdelen leverde. 

95 



25 JAAR BIJ 
IHC GUSTO 

Op 19 maart 1971 was het de 
grote dag voor de heren T. 
Bakker (medewerker alg. 
dienst Slikkerveer), A. J. M. 
Borsboom (samensteller S.B.) 

T. BAKKER 

en L. Lagendijk (samensteller 
Slikkerveer). 
Ter gelegenheid van hun 25-
jarig jubileum werden zij door 
de directie ontvangen in de 
grote zaal van het hoofdkan
toor. 
De heer F. Smulders bracht 
in zijn toespraak dank aan de 
jubilarissen voor de vele ja
ren waarin zijn hun krachten 
aan ons bedrijf hebben gege
ven. Zonder medewerkers 
met een dergelijke staat van 
dienst zou ons bedrijf niet de 
produkten kunnen vervaardi
gen die het thans maakt. 
Maar het bleef niet bij woor
den alleen. De heren ontvin
gen de bij een jubileum beho
rende geschenken, terwijl er 
voor de aanwezige dames 
eveneens een aardige attentie 
was. 
Namens de Maatschappij voor 
Nijverheid en Handel over
handigde de heer Dirkzwager 
het vererend getuigschrift 
met de daarbij behorende leg
penning. Tijdens een kop kof
fie werden nog eens vele ou
de herinneringen opgehaald, 
waarna deze feestelijke bij
eenkomst werd besloten met 
een bezoek aan de modellen-
zaal. 

L. LAGENDIJK 

25 JAAR BIJ 
IHC DE KLOP 

Op 1 april jl. was het precies 
25 jaar geleden, dat mej. J. 
Wor, beter bekend als Co, als 
serveerster werd aangesteld. 
Hoewel het bij IHC De Klop 
niet de gewoonte is elk jubi
leum op de juiste datum te 
vieren, werd besloten ditmaal 
een uitzondering te maken. 
Het komt nu eenmaal niet zo 
veelvuldig voor, dat er sprake 
is van een jubilaresse. 
's-Middags werd Co in de di
rectiekamer op hartelijke wij
ze gehuldigd. In zijn toespraak 
memoreerde de heer Ir. C. de 
Groot de moeilijke omstandig
heden, waaronder zij in 1946 

haar taak begon. De koffie 
was toen uitsluitend nog ver
krijgbaar op distributie-bon
nen, leder, die toen van een 
kopje koffie wiide genieten, 
moest voor een bepaalde pe
riode gemalen koffie van 
thuis meebrengen. De ruimte 
waarover zij voor haar werk 
beschikte was bekrompen en 
de middelen uiterst beperkt. 
In het kort schetste de direc
teur hoe de ontwikkeiing in de 
afgeiopen jaren is geweest. 
Natuurlijk releveerde hij hier
bij, dat sinds enkele jaren Co 
ook de lunch verzorgt voor di
rectie, eventuele bezoekers 
e.a. terwijl bovendien de plan
tenbakken in de directiekamer 
aan haar zorgen zijn toever
trouwd. 

Voor al haar toewijding bracht 
hij haar dank. Als blijk van 
waardering werd haar het ver
erend getuigschrift van de 
Ned. Mij. voor Nijverheid en 
Handel overhandigd, een 
mooie klok, alsmede de ge
bruikelijke gratificatie. 
Zichtbaar ontroerd dankte de 
jubilaresse voor de haar toe
gezwaaide lof en de ontvan
gen stoffelijke blijken van 
waardering, 's Avonds was er 
in de kantine een receptie. 
Zeer velen hebben van deze 
gelegenheid gebruik gemaakt 
om geiukwensen aan te bie
den. 

MEJ. J. WOR 

25 JAAR BIJ 
IHC VERSCHURE 

Onderstaand jubiieumflitsen 
van werknemers van IHC Ver
schure, die gedurende de 
maand aprii tot het gilde van 
de ,,kwarteeuwers" zijn toege
treden. 
Als eerste complimenteerden 
we op vrijdag, 16 april, de 
heer H. Schutte, chef van de 
afdeling Inkoop, die met 

H. SCHUTTE 

vrouw en kinderen op een 
heel gezellige jubileumviering 
terugziet. De heer Schutte be
gon zijn loopbaan bij Verschu
re als beambte op de afdeling, 
waarvan hij nu chef is. 

Op vrijdag, 23 april 1971, zijn 
door de leiding van de 
scheepswerf feestelijk ontvan
gen de heren J. J. Floor en H. 
A. Schrekker. 
De heer Floor kwam in april 
1946 bij Verschure in dienst 
als leerling-elektricien, sedert 
augustus 1961 is hij voorman-
eiektriciën. 
Mevrouw Floor en haar doch
ter waren getuigen van de 
waarderende woorden, die 
over haar echtgenoot en va
der gesproken zijn. 
,,Gewoon doorgaan", vond de 
heer Floor en daar is hij nu 
druk mee bezig. 

In niet mindere mate zijn de 
hoedanigheden van de heer 
Schrekker belicht. 
Evenals vele leerlingen van 
thans deed hij zijn intrede bij 
Verschure op de Meeuwen
laan. ,,Een kwart eeuw gele
den reed daar nog een stoom-
kraan" herinnert zich de heer 
Schrekker. „Waar blijft de 
tijd"? 
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Hij is vast van plan het bij de
ze 25 jaar niet te laten. Wij 
vinden dat een goed plan. En 
de afdeling Inbouw, waar de 
heer Schrekker dagelijks als 
plaat-constructiewerker zijn 
bijdrage levert, heeft daar 
geen enkel bezwaar tegen. 

Op maandag, 26 april 1971 
drukten wij de handen van 
een drietal jubilarissen — in
tussen kwarteeuw-gildeleden 
geworden — op de scheeps
werf. 

J. J . FLOOR 

Het waren de heren S. Maar-
schall, spantenbuiger, die door 
het volgen van een cursus om
scholing tot zijn huidig vak 
gekomen is, J. H. Scheepers, 
die eveneens door omscholing 
tot het beroep van hakker-sli j
per gekomen is en nu voor 
geen klus hoe moeilijk of inge
wikkeld ook uit de weg gaat 
en tot slot de jongste van dit 
drietal jubilarissen, de heer J. 
V. d. Molen, thans 47-jarige i j
zerwerker, die reeds met 22 
jaar als hulp-ijzerwerker op de 
scheepswerf werd aangesteld. 

Op donderdag 29 april 1971 -
zo U wilt de dag na de ont
knoping - zijn we al dan niet 
geschokt of verheugd enige 
tijd feestelijk bijeen geweest 
op de Meeuwenlaan met de 
familie Van Dongen. 

Vader Chr. Van Dongen, 
groepsleider factuurcontrole 
afdeling Inkoop, werd ingelijfd 
in het gilde van de kwarteeu-
wers. 
Mevrouw Van Dongen en haar 
dochter traden als getuigen 
op. 

O. VAN DONGEN 

Er werden goede, rake en zeer 
juiste dingen gezegd. Hoe kan 
het anders bij een man van 
zijn kaliber. 

Te zeltder ti jd en onder gelijke 
omstandigheden waren er op 
de scheepswerf festiviteiten 
georganiseerd voor de nieuwe 
gilde-leden, de heren H. Wis
man, elektrisch-lasser en B. A. 
Zurburg, optisch tekenaar. 
Voor beiden waren er woor
den van dank voor de gedu
rende 25 jaar geleverde pres
taties, voor beiden waren er 
cadeaus om die woorden tast
baar te doen zijn en in de her
innering te laten voortleven. 

H. WISMAN 

2 5 J A A R B I J 
IHC SMIT 

Op dinsdag 20 aprii j l . her
dacht onze ijzerwerker, de 
heer H. Zanen het feit dat hij 
op 1 april 1946 zijn werkzaam
heden aanving bij ons bedrijf 
in de toen zo genoemde span-
tenloods, nu afdeling Sectie-
bouw. Hij is daar gekomen en 
is daar gebleven. Dat bete
kent dat hij vanaf het begin de 
ontwikkeling heeft meege
maakt van de sectiebouw. 
Zijn dochter Tineke en zijn 
zoon Gerrit waren er bij toen 
onze directeur, de heer A. J. 
Bouman hun vader toesprak 
en hem bedankte voor het
geen hij heeft bijgedragen bij 
het maken van de vele onder
delen van de baggerwerktui-
gen in de loop van de voorbi j 
gegane 25 jaren. Bij gelegen
heden als deze is het goed, 
aldus de heer Bouman, het el
kaar eens te zeggen hoezeer 
een getrouwe vervull ing van 

zijn plichten, gewaardeerd 
wordt. 
De heer J. van Kooten, baas 
in de afdeling Speciale Con
structies had er op 18 april j . l . 
ook 25 jaar opzitten. Toen hij 
bij ons bedrijf in dienst trad, 
kende hij al zo'n "beet je" de 
knepen van het vak ijzerwer
ken. Dat het al een "heel beet
j e " was bewees wel het feit 
dat hij drie jaar later mee de 
leiding kreeg bij de bouw van 
de mijnenvegers. Dat was om-

H. ZANEN 

streeks eind 1949, zodat we 
kunnen zeggen dat hij van de 
25 jaar, 21 jaar de funktie van 
baas heeft vervuid. in bijzijn 
van zijn dochter heeft de heer 
Bouman ook hem bedankt 
voor de wijze waarop hij zijn 
werk gedurende al die jaren 
in ons bedrijf heeft verricht. 
Wij vonden het erg spijtig dat 
zijn vrouw niet bij de huldiging 
aanwezig kon zijn wegens 
ziekte. Langs deze weg willen 
wij ook haar feliciteren met 
het jubileum van haar man. 

De derde jubilaris op 20 april 
was onze bankwerkersbaas P. 
Sprong die in bijzijn van zijn 
vier nog jonge kinderen en 
zijn vrouw de huldiging door 

J. VAN KOOTEN 

97 



P. SPRONG 

de heer Bouman in ontvangst 
mocht nemen. 
Hij trad in onze dienst als 16-
jarige jongeman om op de 
stelplaats in de bankwerkerij 
het vak te leren, en hoe! De 
heer Sprong is een man die al 
heel veel van de wereld heeft 
gezien, doordat hij vanaf 1961 
door het bedrijf voor mon

teurswerkzaamheden werd uit
gezonden naar onder meer Ita
lië, Afrika, Australië enzo
voort. Daardoor deed hij na
tuurlijk ook heel veel ervaring 
op van leiding geven en het 
nemen van beslissingen. 
In 1967 werd hij aangesteld 
tot baas in de Bankwerkerij. 
De heer Bouman sprak zijn 
waardering uit voor de wijze 
waarop hij zijn werk in de 
voorbijgegane 25 jaren heeft 
gedaan. 

Aile drie de jubilarissen kre
gen het gouden firmaspeldje 
op de revers geschroefd en 
ontvingen een jubileumge
schenk. 

Wij wensen de jubilarissen 
nog vele jaren toe waarin zij 
hun werk in goede gezond
heid en met plezier zullen mo
gen blijven verrichten. 

nmUM MIDDAli 

VAN BEVERS EN REUZEN 
Rivierverbetering in Brazilië 

Behalve de twee standaard zuigers, die voor het Urubupunga-
project tot op grote diepte grond winnen, werken er in Brazilië 
twee Beaver Masters. Onze klant stuurde een foto van een van 
deze zuigers, aan het werk in de Rio Tieté. Deze rivier voigt een 
grillige loop en passeert daarbij de stad Sao Paulo. In deze me
tropool wonen zo om en nabij 8 miljoen mensen. De buitenwijken 
van Sao Paulo hebben nogal eens te lijden van overstromingen. 
De Rio Tieté is dan niet bij machte om al het (regen)water te ver
werken. Om aan deze regelmatig terugkerende overlast een einde 
te maken, is besloten de loop van de rivier te verbeteren door 
uitbaggeren, bochten afsnijden, etc. Dit nu is onder meer de taak 
van de Braziliaanse Beaver, waarvan wij hierbij een portretje 
publiceren. 

Woensdag 7 april jl. waren 
vele gepensioneerde Gusto-
medewerkers naar de Stads
gehoorzaal in Vlaardingen ge
komen om de traditionele be
jaardenmiddag bij te wonen. 
Ruim 400 aanwezigen mocht 
de heer F. E. M. Smulders in 
zijn openingswoord welkom 
heten. 
Daaronder bevond zich ook 
mevrouw E. Smulders-Reich-
lin. Haar aanwezigheid werd 
door allen bijzonder op prijs 
gesteld. 
Met veel vaart werd daarna 
het cabaret/variété program

ma gebracht. Conferences, 
accordeon show, goochelshow 
e.d. wisselden elkaar in snel 
tempo af. Tot groot plezier 
van alle aanwezigen. 

De pauze van het programma 
was voor onze oud-medewer
kers een mooie gelegenheid 
om de banden te verstevigen 
en vele herinneringen nog 
eens op te halen. 
Zeer voldaan nam men aan 
het einde van de middag af
scheid van elkaar, in de hoop 
op de volgende bijeenkomst 
weer present te kunnen zijn. 

550 ton voor Korea 

Er is in de afgelopen weken weer het een en ander door IHC De 
Klop verscheept. In Rotterdam werd zo'n 550 ton aan materieel en 
reservedelen geladen voor Korea. In het land zélf maken ze er 
een complete "Giant 3300" van. 

KIng op sleeptouw 

Een paar dagen later verliet een zuiger van het type King het 
Beavernest in Sliedrecht. Een sleepboot nam het baggervaartuig 
mee naar Noord-Duitsland, waar weer eens een karwei op een 
bever lag te wachten. 

Ombouw In recordtijd 

Kort daarna nam een Giant de boot naar Abu Dhabi aan de Rode 
Zee. Eenmaal daar aangekomen kon men zeggen: terug van weg
geweest. Als booster heeft de zuiger al een grote staat van dienst 
achter de rug. Toen kwam het vaartuig naar IHC De Klop terug, 
waar ze 'm in recordtijd ombouwden tot een echte, complete 
Giant. 
In de nieuwe uitmonstering als cutterzuiger kan de reus weer een 
duchtig partijtje meespelen onder de tropenzon. 
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PERSONALIA 
IHC DE KLOP 

In dienst getreden: 
1-4-71 L. Kuypers - ass. na-calculat ie 
1-4-71 M. Kolepaking - tekenaar 

20-4-71 P. A. Korporaal - aank. i jzerwerker 

In mi l i ta i re dienst: 
30-4-71 A. V . d. Hei - I I . afschrijver 

Terug uit mi l i taire dienst: 
8-4- 71 H. J. Verwaayen - i jzerwerker 

Geboren: 
7-4-71 Lianne, dochter van N. J. Teeuw en A. 

Beider 
20-4-71 Elias-Jan, zoon van A. Dekker en J . v. d. 

Herik 

IHC VERSCHURE 

In dienst getreden: 
1- 4-71 H. J. de Vink, constructeur Tekenkamer in

bouw 
5-4-71 M. Bennasser, poiyesterwerker Polyboat 
5-4-71 H. Bourjouni, bankwerker Oranjewerf 
5-4-71 A. Fouradi, bankwerker Oranjewerf 

19- 4-71 H. J. Lassooy, scheepsmetaaibewerker 
Oranjewerf 

26-4- 71 J. V . d. Veeken, ei. lasser Scheepswerf 

in mi l i ta i re dienst: 
2- 4-71 B. Schi lperoort , techn. assistent Scheeps

werf 
Gehuwd: 
2-4- 71 D. H. van Zonneveld met M. J. van Dam 

20- 4-71 Mej. W. van Laar met H. van Baan 

Geboren: 
9-4- 71 Marcel, zoon van O. Möiier en 0. Gorter 

Overleden: 

20-4-71 T. V . d. Dussen, gepensioneerd piaat-con-
struct iewerker 

24-4-71 J. ten Woide, gepensioneerd port ier 

IHC GUSTO 

in dienst: 

7-4- 71 D. Nap - huip-i jzerwerker 
7-4-71 E. A. A. Mers - montagewerker 

12-4-71 K. A. van Eijkel - medewerker faktuurcon-
troie inkoop 

12-4-71 P. P. van Duikeren - inkoper 
12- 4-71 W. de Vries - tekenaar 1 : 10 
13- 4-71 B. Bouwman - lasser 
13-4-71 D. Struik - gioeier montage 
13-4-71 A. C. Verweij - gioeier montage 
13-4- 71 0. E. Kieftenburg - montagewerker 
13-4-71 A. M. H. Heeren - aank. tekenaar 
15- 4-71 J. P. Janssens - kraandrijver 
19-4-71 J. H. van Waas - hoofdbaas Geleen 
19-4-71 J. A. Griek - lasser 
19-4-71 J. 0 . Schellen - bankwerker Staalbouw 
19-4-71 W. v. d. Velde - bankwerker Staalbouw 
19-4-71 J. F. de Vormer - hulp-i jzerwerker 
19-4-71 N. L. Carnas - constr. bankwerker 
19- 4-71 F. C. de Been - bankwerker Staalbouw 
20- 4-71 G. J . Saarberg - tekenaar/constructeur 
26-4-71 A. van der Viist - ass. leermeester 
26-4-71 M. L. V . d. Sloot - mach. brander 
26- 4-71 J. M. Jonker - lasser Staalbouw 
27- 4-71 i. Baygnn - kotteraar 
27- 4-71 Mej. W. van der Kluit - afd. Secr. Prodo 
28- 4-71 S. E. Bazi - opruimer 
29- 4-71 J. Domenchez Muriana - lasser Staalbouw 

Gehuwd: 

16- 4-71 W. Kooyman en A. Vivean 
23-4-71 A. van Rij en I. Schippers 
10-5-71 C. M. Verweijmeren en W. van Vuuren 

Geboren: 

2-4-71 Jacobus Cornel is, zoon van T. van Hattem 
en W. van Hattem-Riksen 

16-4-71 Cornel is, zoon van A. P. A. v. d. Pluijm en 
E. C. V . d. Pluijm-Pelikaan 

22-4-71 Reinier, zoon van J. Lissenberg-Adelmuna 

Overleden: 

3-4-71 T. C. Robberegt - gepensioneerde medewer
ker 

12-4-71 W. J. van Buijtenen - gepensioneerde mede
werker 

17- 4- 71 A. 0. Duijser - gepensioneerde medewerker 
18- 4-71 G. J . Kooien - gepensioneerde medewerker 

IHC SMIT 

In dienst getreden: 

15-3-71 J. Doedeijns - volontair 
5- 4-71 T. Visser - volontair 
6- 4-71 S. B. K. el Kattabi Mohamed - iagergieter 

13-4-71 A. Stout - heftruckchauffeur 

Geboren: 

22- 3-71 Maria Margrietha, dochter van M. den Boef 
en M. Birkhoff 

23- 3-71 Sonja, dochter van H. A. van Buuren en A. 
Pons 

6-4- 71 Piet, zoon van P. C. Kroone en T. van Die
ren 

8-4-71 Aart Lorenz, zoon van M. W. Bakker en A. 
Bendeier 

12-4- 71 Petroneila, dochter van A. Peil ikaan en H. 
Haak 

21-4-71 ignacio, zoon van i. Mori i ias Vigil en I. 
Gonzaiez Lopez 

Gehuwd: 

26-3-71 H. H. Struik met N. J. B. M. van de Werff 
26-3- 71 P. G. Vonk met E. Moorland 
2-4-71 C. D. van Dijk met R. van de Breevaart 
6-4-71 G. C. Valk met G. van Osnabrugge 
8-4-71 A. G. den Ouden met A. A. Sti jnis 

Overleden: 

5-4- 71 J . Kooijman - brander, 59 jaar 
10-4-71 J. J . M. Waardenburg - chef correspondent 

afd. Verkon, 44 jaar 
10-4-71 C. Boele - gepensioneerde, 76 jaar 

Op Goede Vri jdag kwam het ontstellende bericht, dat toch vrij 
onverwacht was overleden onze medewerker de heer L Wouters. 
Ondanks het feit dat het ons bekend was dat hij van zijn ziekte 
niet meer zou herstellen, kwam deze slag toch hard aan. Als chef 
van de expeditie op ons bedrijf te Geleen mochten wij de heer 
Wouters ruim 20 jaar in ons midden hebben. 
Het is onvoorstelbaar dat hij — nog maar 43 jaar oud — niet meer 
bij ons zal terugkeren. Wij zullen hem missen, niet alleen om zijn 
vakkennis doch ook om zijn opgewektheid en collegialiteit. 
Onze gedachten gaan uit naar zijn echtgenote, zijn drie kinderen 
en verdere familieleden. Wij wensen hun in deze wel zeer donkere 
dagen alle kracht toe om dit zware verlies te dragen. 

T. P. A. Meijer (Gusto Staalbouw) 

IN MEMORIAM 
Op 5 april j l . overleed onze brander, de heer Jacob Kooijman op 
de leeftijd van bijna 59 jaar. De teraardebestell ing vond plaats te 
Krimpen aan de Lek. 
Ruim 32 jaar is Jacob Kooijman in ons bedrijf werkzaam geweest. 
Wij leerden hem kennen als een waardevolle kracht, door zijn 
vakmanschap, zijn ijver en zijn getrouwe plichtsvervull ing. De col
lega's verliezen in hem een goede vriend. Sedert 14 april 1970 
heeft Kooijman zijn werk niet meer ten volle kunnen verrichten. 
Na korte tijd moest hij het werk volledig beëindigen. De hoop 
om weer te mogen werken is van lieverlede bij hem veranderd in 
de vrees dit niet meer te zullen kunnen. 
Wij denken aan mevrouw Kooijman en wensen haar de kracht en 
de sterkte toe die zij nodig heeft om het verlies van haar man te 
kunnen dragen. 

J. Bakker (IHC Smit) 

L. WOUTERS 

Was het bericht eind maart reeds ontstellend dat onze chef cor
respondent zeer ernstig ziek was, nog ontstellender was het be
richt op 10 april, dat hij overleden was. Hij werd slechts 44 jaar 
oud. 
Het sprak ons des te sterker aan, daar zijn voorganger de heer 
R. van Kleef nog geen jaar geleden overleed. 
De heer Waardenburg begon zijn loopbaan op de corresponden
tieafdeling van L. Smit en Zoon en was daarna sous-chef op de 
correspondentieafdeling van Smit Kinderdijk-werf, sinds 7 maan
den was hij chef correspondent bij Smit Kinderdijk-fabriek. 
Hij was een bijzonder ijverig mens, zijn werk ging bij hem altijd 
voor alles, ledereen kon een beroep op zijn kennis en medewer
king doen en men deed dit nooit tevergeefs. Daarbij kwam dat zijn 
enorme geheugen hem nooit in de steek liet. Wij allen zullen hem 
zeer missen. Onze gedachten gaan steeds weer uit naar zijn 
vrouw en kinderen en naar zijn ouders. Die zullen hem nog meer 
missen dan wi j . Voor hen is dit verlies welhaast onoverkomeli jk. 
Wij wensen hun veel sterkte toe in deze moeilijke ti jd. 

Alb. Gort (IHC Smit) 

JAC. KOOYMAN 
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Tjonge, tjonge, wat een jubilarissen in ons vorige nummer. Een hele 
parade van medewerkers, die 25 jaar of meer bij ons in dienst 
waren. Voor allen lovende woorden en blijken van waardering. Bij 
Smit Kinderdijk — dat nu officieel ,,IHC Smit" heet — worden bij 
dergelijke gelegenheden gouden firmaspeldjes uitgereikt. Ze zijn 
van een speciale constructie, zodat ze geschroefd kunnen worden 
in de jubilaris z'n colbertje. Of ergens anders. Wij citeren: ,,nadat 
hij hem het gouden firmaspeldje op de borst had geschroefd". 
Toe maar, op het blote lijf. Hopenlijk met gebruik van verdoving... 

Zomaar een complimentje voor de makers van Smit-Bolnes moto
ren, voor U geplukt uit het nieuwsbulletin van onze Zierikzeese 
collega's. ,,Van de HAM kregen we opdracht voor een onder
houdsbeurt op de HAM 302 (motoren 7003/04), wat nu reeds in 
volle gang is. De motoren verkeren ondanks hun ouderdom (15 
jaar) nog in goede conditie". 
Goede spullen, die Smit-Bolnes motoren 

Proeft U buiten — tussen de koude golven door — de lentesfeer? 
Bij Verschure is het op de werf allemaal duidelijk te merken. ,,0m-
nibarges CO 787/788 groeien op de beide hellingen in vlot tem
po". U hoort van ons wanneer ze ,,uitkomen". 

Degenen onder U, die iets afweten van de geschiedenis van het 
baggeren, weten dat het allemaal begonnen is met een heel een
voudig instrument: de baggerbeugel. Onlangs knipte onze foto
graaf bij Smit dit plaatje. 

Géén concentratiemeters, laadsnelheidsmeters, deiningcompen-
satoren, grote vermogens, ingewikkelde apparatuur. Nee, gewoon 
baggeren met één MK (mankracht) 

,,Hoewel een deel van de benodigde informatie inmiddels ontvan
gen is kan op dit moment nog geen beslissing worden genomen. 
Er wordt hard gewerkt om de nog ontbrekende informaties binnen 
te krijgen. ,,Duidelijk? Het stond in Smit & Bolnes Nieuws. Onder 
de kop ,,Luchtafzuiging PB". Nóg duidelijker! 

Met de fiets erop uit — zo luidt tegenwoordig een propaganda-
leuze. Bij Smit dóen ze er wat aan! ,,De Technische Dienst heeft 
weer rijwielen nodig om daar bedrijfsfietsen van te maken. Wie 
kan helpen?" Er wordt heel wat afgepeddeld, daar aan de dijk. 

Met het voetballen bij Gusto wil het nog niet erg lukken. Aldus 
Gusto Berichten. ,,Onder aanmoediging van ontelbare afwezigen 
heeft Balopdak zaterdag 13 maart jl. het Computercentrum ver
slagen". Doet ons denken aan de befaamde ,,stille meerderheid" 
in de politiek. Verderop in het bericht wordt gesteld: ,,De mensen 
van Balopdak blijven zoeken naar nieuwe tegenstanders. Het 
wordt wel steeds moeilijker". 
Inderdaad, ook medestanders voor langs de lijn lijken ons wen
selijk 

Wie of wat is accommodatie? Wij hebben ze nog nooit ontmoet. 
Toch houdt Smit & Bolnes er rekening mee. In een bericht over 
het op handen zijnde hengelconcours vertelde Smit & Bolnes 
Nieuws over de boot waarmee gevist gaat worden: ,,Er is plaats 
voor 25 personen en een goede accommodatie." Het wordt vast 
gezellig 

,,Naast een felicitatie aan de geslaagden en hun instructeur spre
ken wij de hoop uit, dat zij het geleerde niet In praktijk hoeven 
te brengen." Zo op het oog een wat vreemde zin in Verschure's 
Informatiebrief. Een mooi raadsel: waar gaat het over? Juist: het 
behalen van EHBO-diploma's! 

De benzinepomp bij Smit & Bolnes blijft in het nieuws. Er is een 
regeling getroffen, dat ook in de nachtelijke uren benzine getankt 
kan worden. Je moet het dan wel zelf doen. En het Smit & Bolnes 
Nieuws merkte verder op: „Wij hopen dat wij daarmee vooral de 
heen en weer rijdende monteurs van dienst zullen zijn". 
Tja, dat kost benzine 

,,Indien 's maandags om 12.30 uur blijkt dat de sirene(s) niet wer
ken, zal zo spoedig mogelijk daarna wederom om 12.30 uur een 
test worden uitgevoerd. Wanneer dus op andere dagen om 12.30 
uur de sirene(s) gaan, dan niet schrikken". Aldus een bericht in 
het Smit Nieuws. Dus: oortjes dicht om 12.30 uur 
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