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BIJ DE VOORPLAAT Dit is 'm dan, de nieuwe motor van Smit & Bolnes. Op de proefbank in Zierikzee werd de 12 cilinder motor 
onlangs in bedrijf gesteld voor een uitgebreide reeks beproevingen. 

^/ Onder de titel „480 paardekrachten per cilinder" vertellen we op biz. 168 meer over deze nieuwe motor. 

m m Zoals U weet, is men bij IHC Smit momenteel druk bezig met 
de bouw van een sleepzuiger voor de winning van grint uit zee. 
Het schip, met een laadvermogen van meer dan 8000 ton, is be
stemd voor Westminster Gravels Ltd., Engeland, een dochter
onderneming van de Holland Amerika Lijn en Bos Kalis West
minster Dredging Group. 
Nu algemeen het winnen van grint "te land" problemen gaat 
opleveren — de voorraden raken uitgeput! — komt de grint-
winning "ter zee" steeds meer in de belangstelling. 
Vooral het winnen op grotere diepten. Cnze ontwerpers en con
structeurs zijn daarom al volop bezig met voor dit soort "bag-
gerwerk" speciale vaartuigen te ontwerpen. En met succes. 
Cnlangs werd het contract gesloten voor de bouw van nog zo'n 
grintzuiger. Cpdrachtgever is Marinex Gravel Ltd. - Londen. Het 
schip krijgt een laadruiminhoud van 1600 m^. Aan SB zijde komt 
een zuigbuis met een diameter van 600 mm, waarmee tot op 
een diepte van ruim 30 m gezogen kan worden. Voor de voort
stuwing en de aandrijving van de twee hoofdgeneratoren zal 
een 9 cilinder Smit-Bolnes motor van 3000 pk zorgen. De bag-
gerpomp in het voorschip wordt elektrisch aangedreven. Het 
laden van de grintzuiger geschiedt met behulp van twee draai
bare laadtorens met zeefinstallatie. Het lossen zal geschieden 
met behulp van twee laadschoppen en lopende banden. IHC 
Verschure gaat deze grintzuiger bouwen. Het schip moet eind 
1972 klaar zijn. 

mmmu 
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52 M I L J O E N ORDER UIT RUSLAND 
Onze goede zakenrelat ies met de USSR dateren al van ver voor 
de Tweede Wereldoor log. Maar ook daarna werd veel groot, 
voornamel i jk baggermater ieel aan Rusland geleverd. Toen wij 
ons daarnaast g ingen special iseren in het ontwerpen en bou
wen van materieel voor de ol ie- industr ie op zee, bestond daar
voor in Rusland eveneens grote belangstel l ing. Het eerste hef-
ei land in Rusland waarmee men op zee naar olie kan boren 
werd daar in 1968 binnengesleept. De Chazar was in Schiedam 
gebouwd bij IHC Gusto. 
Op 24 augustus 1970 bezocht de eerste vice-minister voor de 
ol ie- industr ie van de USSR, de heer S. A. Grudjev, opnieuw 
Schiedam. Hij legde er het probleem voor hoe de grote gas
voorraden, die zich bevinden bij Cheleken aan de oostkust van 
de Kaspische Zee, naar Baku getransporteerd zouden kunnen 
worden. Transport door pi jpleidingen via een omweg door de 
uitgestrekte moerassige kustgebieden was economisch niet 
mogel i jk. Een andere oplossing zou zijn om een pi jpleiding 
dwars door de Kaspische Zee te leggen in waterdiepten tot 
200 m. Met bestaande pi jpenleggers kan maximaal een diepte 
van 90 m worden bereikt voor leidingen van de hier gewenste 
diameter. De ingenieurs van IHC Gusto en R. J . Brown & Asso
ciates (eveneens een dochteronderneming van IHC) hebben zich 
in dit probleem verdiept en de Russen een oplossing aangebo
den. Zij ontwierpen een werkschip dat deze pi jpleidingen kan 
leggen in een waterdiepte tot ongeveer 200 m, meer dan een 
verdubbel ing van de huidige capaciteit . Met deze pi jpenlegger, 
die in 1973 geleverd zal worden, zullen drie pi jpleidingen van 
elk 250 km lengte worden gelegd. 
De Russische industrie is in staat haar eigen pijpen te fabr ice
ren. Het is echter nog niet mogeli jk deze daar zodanig te pre
pareren dat zij geschikt zijn om in zee gelegd te worden. Daar
om ontwierp R. J . Brown & Associates een complete pi jpbekle
dingsfabr iek. Met de opdracht voor de pi jpenlegger en de pi jp
bekledingsfabriek is in totaal een bedrag van 52 mil joen gulden 
gemoeid. 

Pijpenlegger 
IHC Gusto te Schiedam zal de pi jpenlegger bouwen. Het is een 
speciaal ontworpen werkschip, dat in staat is de zware pi jplei
ding op de vooraf vastgestelde plaats op de zeebodem te laten 
afzinken. 

De hoofdafmetingen z i jn : lengte 107 meter 
breedte 24 meter 
holte 7 meter 

De pi jpen die in de pi jpbekledingsfabr iek voorbewerkt zi jn, wor
den op de pi jpenlegger aan elkaar gelast. De pi jpenlegger is 
hiertoe uitgerust met een automatische pi jpenaanvoerinstal lat ie, 
vijf lesplaatsen, een röntgenstat ion (om de lassen te contro le
ren) en een bekledingsafdel ing, waar de stukken pijp op de 
lasvlakken ook worden voorzien van de bekledingslagen waar
mee de rest van de pijp is bekleed. 
Aan de achterzi jde van het ponton is een scharnierende gelei-
debaan van ± 100 m lengte bevestigd (een "s t inger" ) . 
Deze "s t inger" zorgt er voor dat de pi jpleiding onder een be
paalde hoek naar de zeebodem wordt gele id. 
De pi jpenlegger is uitgerust met twee "s t ingers " : één voor water
diepten tot 60 m en één voor waterdiepten van 60 tot 195 meter. 
Acht grote ankerl ieren, elk met een maximum trekkracht van 
90 ton zorgen voor de voortbeweging van de pi jpenlegger, die 
onder gunstige werkomstandigheden 72 meter pi jpleiding per 
uur kan leggen. Een speciale kleminstal lat ie voorkomt dat de 
pi jpleiding ongecontro leerd het water in gl i jdt. 

Het leggen van de pijpen begint aan de kust en men gaat met 
de pi jpenlegger steeds verder de zee in, tot men aan het punt 
komt, waar de pi jpleiding aan een boor- of produkt ieplat form 
bevestigd wordt. Vijf zware "dav i ts " die aan de langszijde van 
het ponton zijn geplaatst, hijsen het laatste gedeelte van de 
pi jpleiding van het ponton. Aan het uiteinde van de pi jpleiding 
wordt dan een kniestuk geplaatst, waarop men vert icaal weer 
pi jpen last. Zo kan men de pi jp leiding steeds verder naar de 
zeebodem laten zakken. Dit gaat zo door totdat de laatste ver
t icale aangelaste pijp boven water uitsteekt en het horizontale 
gedeelte van de pi jpleiding op de zeebodem rust. 
Het vert icale gedeelte van de pi jpleiding wordt dan aangesloten 
op het boor- of produkt ieplat form. Deze werkmethode voorkomt, 
dat er zeewater in de pi jpleiding stroomt. 

Verdere speciale uitrusting 
De pi jpenlegger is uitgerust met een complete duikerinstal lat ie. 
Een r i jdende, met rupsbanden uitgevoerde kraan met een hijs
vermogen van 100 ton transporteert de geprefabr iceerde pi jp-
stukken van de voorraadplaatsen op het dek naar de automat i 
sche pi jpenaanvoerinstal lat ie van de lasstations. De pi jpenleg
ger heeft een accommodat ie voor 80 personen. 

Boven het dekhuis is een cabine gesitueerd waar alle werk
zaamheden centraal kunnen worden gecontro leerd en bediend 
via monitors en afstandbedieningsapparatuur. 
Een bi jzonderheid, zowel bij construct ie als transport, is het 
feit dat het ponton in twee gedeelten wordt gebouwd. De delen 
worden eerst in Hol land samengevoegd, waarna het geheel 
wordt beproefd. Dan gaat de pi jpenlegger weer in twee pontons 
uiteen om zo via Leningrad en over de Wolga naar de Kaspi
sche Zee gesleept te worden. 

De pijpbekledingsfabriek 
R. J . Brown & Associates te Rotterdam, een onderneming waar
van IHC Holland het merendeel der aandelen bezit, zal zorg
dragen voor de bouw van de pi jpbekledingsfabriek, die reeds 
in 1972 opgeleverd zal worden. 
De pi jpbekledingsfabr iek voorziet de grote pi jpleidingen van een 
dikke betonlaag. De pi jpen die van deze bekleding worden voor
zien hebben een gemiddelde lengte van 12 meter en een dia
meter var iërend van 200 mm tot 800 mm. De bekleding is nood
zakel i jk om de pi jpen een bepaald gewicht te geven, waardoor 
zij in zee afgezonken kunnen worden. 
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sMp:^..s 480 PAARDEKRACHTEN PER CILINDER 

Bij Smit & Bolnes is op 13 oktober jl. de nieuwe 12-cylinder 
proefmotor op de testbank in bedrijf gesteld. Een feit, belang
rijk genoeg om er even bij stil te staan. Dat deed men dan ook 
in Zierikzee. 

In een toespraak vergeleek de heer Drs. G. W. Dreyer de inbe-
drijfstelling met de tewaterlating van een schip. Bij beide evene
menten is er vreugde over het bereikte resultaat, maar ook lig
gen er nog een aantal onzekerheden in het verschiet. Hoe zal 
het schip, hoe zal de motor zich in de praktijk gedragen? Op de 
dag van de tewaterlating, of op de dag van de ingebruikstelling 
worden deze onzekerheden echter even opzij gezet en viert 
men datgene wat reeds bereikt werd. 

Met dankbaarheid memoreerde de heer Dreyer degene die dit 
produkt, deze nieuwe motor, in eerste instantie heeft opgezet, 
wijlen ir. W. M. Burck. 

Het was geen geringe prestatie om de motor in een recordtijd 
af te bouwen. De heer Dreyer dankte iedereen, die daaraan z'n 
steentje had bijgedragen. Hij deed een beroep op alle mede
werkers om bij de volgende werkzaamheden aan de motor alle 
zeilen bij te zetten, zodat de proeven zó verlopen, dat op de 
Europort tentoonstelling de resultaten bekend konden worden 
gemaakt. En van dat ogenblik af ook de verdere verkooptech
niek bepaald kan worden. 

Na de toespraak van de heer Dreyer hieven allen het glas op 
een goede toekomst voor de nieuwe motor. Meteen ging men 
daarna aan de slag om het uiteindelijke doel: 480 pk per cilinder, 
te kunnen waarmaken. En het lukte! Op de tentoonstelling „Euro
port 71" kon belangrijk nieuws van de verbeterde Smit-Bolnes 
motor openbaar worden gemaakt. 

EEN BEETJE TECHNIEK 
Voor degenen onder ons, die niet opzien tegen een beetje tech
niek, volgen hier wat bijzonderheden over de nieuwe Smit-Bol
nes motor. Deze motor in de medium speed range kreeg de type
aanduiding 300 HDK. Het is eigenlijk een herzien ontwerp van 
de bestaande tweetakt kruishoofd motor type HD, met een bo
ring van 300 mm en een slag van 550 mm. 

Het belangrijkste aspect van het nieuwe ontwerp is dat het mo
gelijk zal zijn een pe van 15 kg/cm^ te bereiken. Voor een twee-

takt motor mag dit uitzonderlijk hoog genoemd worden. De 
motor kan dan, in combinatie met een tot 375 omw/min ver
hoogd toerental, een vermogen bereiken van 480 pk per cilinder. 

Dat deze drastische vermogensvergroting mogelijk is zonder 
verhoging van de thermische belasting, is te danken aan het 
feit, dat de hoeveelheid spoellucht ongeveer evenredig is ver
groot. De spoellucht wordt na de spoelpomp nogmaals gekoeld. 

Door tevens gebruik te maken van de nieuwste ontwikkelingen 
op het gebied van drukvulgroepen kan gewerkt worden met ho
gere spoeldrukken en lagere spoellucht-temperaturen. Daardoor 
is bij het begin van de compressieslag zoveel meer gewicht aan 
lucht in de cilinder beschikbaar voor de verbranding van zo veel 
meer brandstof, dat zonder verhoging van de onderdeeltempe-
raturen de genoemde vermogensverhoging verwerkelijkt kan 
worden. Dit gaat gepaard met een sterke verhoging van com-
pressiedruk en verbrandingsdruk, resp. tot 100 kg/cm^ en 125 
kg/cmT Hoewel met het oog op deze verhoogde drukken de di
verse delen van de motor versterkt moesten worden — zoals 
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f rame en dri j fwerk — is het toch mogel i jk geweest de ci l inder
afstand geli jk te houden. De nieuwe motor kan worden gebruikt 
voor schroefaandri jv ing of pompaandri jv ing via een tandwielkast 
of voor generatoraandr i jv ing. Het is ook mogeli jk de motor te ge
bruiken voor directe schroefaandri jv ing op 250 omw/min . Bij 
dit lagere toerental is een iets hogere pe mogel i jk dan bij het 
hogere. 

Het 12-cil inder V prototype heeft al laten zien dat bij 250 omw/ 
min een pe van 15 kg/cm^ ruim haalbaar is, en wel met een 
brandstofverbruik van 156-158 gram epk uur. 

De motor is leverbaar in l i jn-uitvoering met 5 t/m 10 ci l inders en 
in V-uitvoering met 10 t/m 20 ci l inders. Opval lend aan het uiter
lijk zijn bij de V-motor de vergrote luchtkanalen aan de zi jkan
ten en de hoger geplaatste uit laatreceiver (voor montage van de 
secundaire luchtkoelers) en bij de l i jnmotor de kast met de se
cundaire luchtkoelers onder de uit laatreceiver. 

ER STAAT IHC DE KLOP OP 

Wie nu het kantoorgebouw van IHC DE 
KLOP binnentreedt, zal zich verwonderd 
afvragen: hoe is het mogel i jk dat men er 
in geslaagd is er zo'n leuk geheel van te 
maken. 

Wij zouden er een uitgebreide omschr i j 
ving aan kunnen wi jden, maar wi j hebben 

gemeend dat een paar foto 's er beter toe 
bi jdragen u een indruk te geven hoe het 
geworden is. 

Op de rechter foto ziet u de gemodern i 
seerde hal, met op de achtergrond de re
ceptie, die eveneens aan de eisen des 
t i jds werd aangepast. Links is nog juist 

het tegeltableau zichtbaar, het geschenk 
van het personeel bij het 25-jarig bestaan 
van wat toen nog zonder meer De Klop 
heette. 
Op de l inker foto dezelfde hal, nu gezien 
vanuit de receptie, waar niet al leen de re
ceptioniste, maar ook de telefoniste hun 
werk verr ichten. 
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In het maartnummer van het Zeskant vertelden wij over het werf-
plan van IHC Smit. 

In de afgelopen maanden is daar druk aan verder gewerkt. De 
nieuwe afbouwkade (zie 1 op de afbeelding) kwam gereed en 
ook de nieuwe behuizing van het MTI (2). 
Intussen werd het onder één dak brengen van de twee Machine
fabrieken voltooid en kon het nieuwe kantoor van de "Fabriek" 
(3) worden betrokken. Het maken van de overdekte bouwplaats 
(4) is in volle gang. 

De voorbewerkingsloods (5) staat er al, compleet met dak en 
wanden. Grote kranen zijn bezig met het oprichten van het ge
raamte voor de enorme hellingloods. Eind oktober - toen bij
gaande foto's werden gemaakt - stonden negen van de twee me
ter brede en 34 meter hoge stalen kolommen overeind. Er komen 
in totaal dertig van zulke kolommen. Met knotsen van bouten en 
moeren worden hun voeteneinden vastgeschroefd op de twee 
kolossale betonnen funderingsbalken. 
Er wordt heel wat beton en staal verwerkt bij de bouw van de 
enorme hellingloods! 



DE LOZE GUSTO VISSERTJES 
Met bar en boos weer verzameld in Hellevoetsluis om 7.30 uur. 
Vertrokken om 7.50 uur zonder enkele mensen, die zich wel had
den opgegeven, doch niet verschenen. 
Wel nog een opstapper in Stel lendam, een in het bui tenland wo
nende tekenaar, die van het oponthoud in de Haringvl ietsluizen 
gebruik maakte om aan boord te komen. Hij kleunde wel de kof
f ie mis, die we in Hellevoetsluis kregen bij het aan boord komen. 
Eenmaal geschut in de sluizen was het t i jdst ip van "p i l le t jes" in
nemen voorbi j , want er stond, wat men noemt, een stevige bries. 
Die zorgde er wel voor dat de regen ophield met ons in het ver
blijf te houden. 
Na c i rca een uur varen waren er toch enkelen die het verbli j f uit 
moesten in verband met de iets eerder gepresenteerde snert, die 
zich niet rustig wi lde houden bij een toch wel stevige dein ing. Na 
de vermaning dat een ware dierenvr iend niet voedert, waar deze 
mensen zich overigens niets van aantrokken, kwam het sein: hen
gels klaarmaken. Dit was tameli jk snel gebeurd en er werd inge
gooid, door echte keien met forse zwaai, door anderen aarze
lend met enkele haken in jaskragen, enz. Na onder groot geju ich 
de eerste makreel, gevangen door de heer Brinksma, binnen te 
halen met behulp van een net (met gat waardoor makreel ge
woon aan de lijn hing), kwam het commando: " inhalen, we gaan 
verder" . 
Na een half uur verder te zijn gegaan, opnieuw inleggen met als 
gevolg enkele makrelen aan diverse haken. 

Weer verder en hier gebeurde iets wat menigeen niet voor mo
gel i jk zal houden en als visserslati jn zal bet i telen, zes makrelen 
aan één li jn, opnieuw inleggen, vier stuks enz.; dit duurde vijf 
minuten en alles was over, behalve de zeeziekte, want die kreeg 
nieuwe impulsen door het schoonmaken der makrelen met welke 
taak de heer Van der Lugt zich vr i jwi l l ig belastte, en hoe! 
Onze chef, de heer Sjouke had een kruik sl ingerol ie ui tgeloofd 
voor de grootste vis en een kruik voor de hengelaar met de 
meeste vis. Gezien deze doldr ieste premie was hij een zeer ge
lukkig man toen wi j in deze school makreel terechtkwamen. 
Niemand kon bi jhouden wat hij had gevangen, want alle vis lag 
aan dek te klapperen en te spartelen. De beesten wisten helaas 
zelf niet meer aan welke hengel ze hadden gehangen. 
En zelfs nu zijn we er nog niet achter, want als je aan een van 
de deelnemers vraagt: "Hoe groot waren die makre len?" dan gaat 
hij ogenbl ikkel i jk met beide armen wi jd staan. Maar ach, er was 
er niet een die de kruiken miste, want drank was er voldoende 
en na het nutt igen van een stevige maalt i jd - die bereid was 
terwi j l wi j in de mond van het Haringvliet nogmaals probeerden 
wat vis te vangen, wat niet lukte - voeren wi j naar Hellevoetsluis, 
waar wi j om half zes afmeerden. Terugbl ikkend op deze dag 
spreek ik, volgens mij wel namens alle deelnemers, hartel i jk 
dank uit aan de organisator, animator en f inanpator van deze 
dag. Ik hoop nog meer van deze dagen mee te maken, om mijn 
chef en col lega's eens anders dan anders te zien. 



40 JAAR BIJ 
IHC VERSCHURE 

muziek bedrijft, was er veel 
stof tot praten. 
Het jubileumtempo lag dan 
ook aan de hoge kant, even-

bileumviering — daar houdt 
de heer Holman immers niet 
van — die besloten wordt 
met de slogan dat ,,de beste 

(boorder Scheepsbouw) wer
den er op deze dag aan her
innerd dat zij 25 jaar geleden 
bij Gusto begonnen waren. 

W. DE MOL 

Na de 7 van de vorige ronde, 
thans 4 jubilarissen, waarvan 
er één met maar liefst 40 
dienstjaren. Dat was en is de 
heer W. de Mol, brander-af
schrijver op de Scheepswerf. 
Vooral de laatste jaren is het 
pad van de heer De Mol be
paald niet over rozen gegaan. 
Dit memoreerde de heer Bax 
in zijn toespraak bij de ont
vangst op dinsdag, 19 okto
ber 1971. 
Hij dankte de heer De Mol 
voor 40 jaar trouwe dienst 
aan het Verschure-bedrijf, 
voor zijn inzet en plichtsbe
trachting vanaf de 15-jarige 
leeftijd, waarop hij als leer
ling het scheepsbouwvak 
verkoos boven dat van sui
kerbewerker. 

Nu is de heer De Mol toege
treden tot de orde van dra
gers van het Verschure-goud, 
ook wel genaamd ,,de man
nen van het vroege uur". 
Dat deze jubilaris nog lang 
en in goede gezondheid zal 
mogen blijven voortwerken, 
is de wens van allen bij IHC. 

25 JAAR BIJ 
IHC VERSCHURE 

Cp vrijdag, 8 oktober 1971 
heeft adjunct-directeur, de 
heer J. Koutstaal van de 
Cranjewerf de medewerker 
uit de bankwerkerij, de heer 
H. J. Grevelt met zijn echt
genote en 2 zoons ontvangen 
ter viering van diens 25-jarig 
dienstjubileum. Aangezien de 
heer Grevelt buiten het werk 
ook nog de hobbies filmen en 

H. J. GREVELT 

als de gesprekken die voor 
toehoorder wat specialistisch 
aandeden. 

Niettemin ook voor deze ju
bilaris en z'n gezin nogmaals 
de welgemeende gelukwen
sen en nog vele jaren van 
gezonde dadendrang bij het 
werk zowel als bij de hobbies. 

H. HOLMAN 

Cp donderdag, 14 oktober 
kwam de heer H. Holman, 
chef informatieverwerking 
met echtgenote en zoon en 
dochter z'n opwachting ma
ken bij de directie, voor het 
in ontvangst nemen van fe
licitaties en enige fraaie ca
deaus van collega's. 
De heer Fluit, die de heer 
Holman vanaf de prille jeugd
jaren bij Verschure heeft 
meegemaakt, hield een magi
strale rede met vele raak
vlakken over het werk en de 
persoon van de jubilaris, 
maar het moet gezegd dat 
die van de vertegenwoordi
ger van de CR. er niet voor 
onderdeed. 
Al met al een bijzonder ge
zellige en niet te praterige ju-

J. POST 

stuurlui toch altijd aan de wal 
staan". 

Vrijdag, 22 oktober is de heer 
J. Post, geboortig uit Fries
land en wonende te Kwadijk 
door z'n hoogste chef op de 
scheepswerf, de heer H. Na
gel in het bijzijn van z'n echt
genote gehuldigd voor 25 
jaar trouwe dienstverlening 
aan het Verschure-bedrijf. 
In dienst getreden als sjou
werman volgde hij al spoedig 
een cursus voor elektrisch 
lasser. Dit vak beoefent hij 
thans nog met overtuiging en 
vaardigheid. 
Daarvan is getuigd bij de ju
bileumviering, ook van de zij
de van de afdeling Cpleidin-
gen, die aan deze vakman 
een steun hebben gehad bij 
het in elkaar timmeren van 
de stalen schouwcasco's. 
Cmdat men in Kwadijk ge
neigd is spoedig de tijd te 
vergeten of naar de toren
klok te verwijzen, leek een 
grasmaaimachine in dit geval 
het meest functionele ge
schenk. Aldus geschiedde en 
wij nu maar hopen dat het 
gras wil blijven groeien en de 
heer Post wil blijven maaien. 

25 JAAR BIJ 
IHC GUSTO 

Cp 23 september was er voor 
de directie van IHC Gusto 
weer reden de vlag in de top 
te hijsen. 
De heren A. Bakker, P. Spruit 
(beiden elektrisch lasser in 
Slikkerveer) en P. M. van Loo 

A. BAKKER 

Cp 7 oktober was het de gro
te dag voor de heren P. J. J. 
Stelten (baas Mechanisch 
Cnderhoud), P. van Gemerde 
(baas Geleen) en D. van der 
Kemp (lasser Scheepsbouw). 
Cók op 14 oktober was er 
een feestelijk ontvangst 
van 3 jubilarissen. Ditmaal 
waren het de heren S. Visser 
(draaier Slikkerveer), J. Fin-
ke (chef Nacalculatie) en A. 
Scheffers (lasser Scheeps
bouw). 

P. SPRUIT 

P. M. VAN LOO 
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P. J. J . STELTEN S. VISSER J. FINKE 

P. VAN GEMERDE 

D. VAN DER KEMP 

Tijdens de feestel i jke bi jeen
komsten op de jubi leumda-
gen, was de direct ie bepaald 
niet zuinig met zijn waarde
ring voor alle t rouwe mede
werkers én hun echtgenotes. 
De maatschappi j voor Han
del en Nijverheid overhandig
de de jubi lar issen het vere
rend getuigschri f t met leg
penning. 

De off iciële gedeelten wer
den afgesloten, zoals te doen 
gebruikel i jk , met een kopje 
koffie én een bezoek aan de 
model lenzaal. 

mwmn LYDÜ 

KREEG lEÜW M 

Onlangs is bij IHC Verschure de telefoon
centrale annex receptie verplaatst naar de 
plaats waar vroeger de , ,Fabr ieksingang" 
was. Daartoe was een kleine verbouwing 
nodig, die door eigen personeel verr icht 
is. Toevall ig knipten we bij dit karwei een 
medewerker, die niet alleen in de Ver
schure Ondernemingsraad van alle mark
ten thuis is. Met vaardige hand hanteerde 
hij de troffel. 

Van Verschure's telefoniste, Mevrouw L. A. 
Buck-de Boer kregen wi j , na de feestel i jke 
inwijding van de voor haar bestemde nieu
we ruimte de volgende regels: 
,,Hier spreekt Lydia (telefoniste) vanuit ,,de 
Hor tus" van IHC Verschure. Op 18 okto
ber 1971 is het eindeli jk werkel i jkheid ge
worden : ik ben verplaatst van de tocht ige 
gang naar het oude pr ikkaartenhok op het 
terrein. Maar dit pr ikkaartenhok 

A. SCHEPPERS 

heeft een metamorfose ondergaan. Het 
uitzicht is hier veel beter dan in de gang; 
iedereen kan ik nu in de gaten houden. Zi j 
mij ook natuurl i jk. Ook ben ik nu waakhond 
geworden, alleen bijt ik niet (ik krab, zo
als een echte vrouw betaamt) en af en toe 
laat ik m'n tanden even zien. 
Oh ja, nog één el lende: ik moet nu mijn 
bril dragen, anders kan ik niet zien wie er 
de poort binnen komt wandelen, rennen of 
autor i jden en ik heb nog wel het idee dat 
ik knapper ben zonder bri l . Maar ja, je 
moet wat over hebben voor je broodheren. 
TOT BELS". 

Aan de plaatsvervangende telefoniste, me
juf frouw Yvonne Col l in, die het eigenl i jk 
liever voor gezien wi lde houden, ont lokten 
we het volgende commentaar: 
,,En ik, als reserve telefoniste, mis de te
kenaars van Tekenkamer Inbouw nogal en 
natuurl i jk ook van de andere tekenkamers 
die wel eens een babbelt je met me kwa
men maken." 

173 



Bij de doop geen champagne, maar wel limonade-gazeuse! Transporteren zwaar werk! 

VERSCHURE'S LEERLINGEN BOUWDEN CASCO'S 
De Noordhollandse Courant van 22 oktober 1971 besteedde aan
dacht aan het vertrek van de twee casco's voor zeeschouwen 
naar de opdrachtgever, een jachtwerf te Nederhemert in Noord-
Brabant. 

Met handbreedte de poort door! 

Een "werk-evenement" is het bouwen van de beide casco's voor 
de jongelui van Verschure zeker geweest. De enige opmerking 
die gemaakt zou kunnen worden is dat de tijd van aflevering 
enigszins uit de hand is gelopen. Dat moet toegeschreven wor
den aan een helaas aanvankelijk tekort aan leerlingen en aan 
het volume van de objecten. Het zijn extra zware casco's, die 
elk ruim zes ton wegen. De afmetingen van zo'n zeeschouw zijn 
10 m X 3,80 m. 

Volledig opgetuigd voeren de schouwen zo'n 56 vierkante meter 
zeil. De afbouw geschiedt in Nederhemert, waar de casco's voor
zien worden van een echte boegspriet en van die grote ouder
wetse zwaarden. 
U krijgt de kant en klare schepen over enige tijd in vol ornaat 
nog in Het Zeskant te zien. 
Uit de beschrijving die enkele jongelui, die aan de bouw hebben 
meegewerkt, voor ons opstelden, maakten wij op dat voorval het 
transport vanuit de leerschool naar buiten boeiend was. Van de 
fabriekspoort moesten zelfs de hekken verwijderd worden. Het 
ging maar net! 
Het bouwen van de casco's was al met al een leerobject, waar
aan met groot enthousiasme is gewerkt. Veel zal ervan blijven 
hangen, niet in de laatste plaats bij de vele doe-het-zelvers, die 
tijdens de bouw zo duidelijk van hun belangstelling blijk hebben 
gegeven. 

PERSONALIA 
IHC DE KLOP 

In dienst getreden 
4-10-1971 D. C. Briene, IJzerwerker 
4-10-1971 J. Brand, Tekenaar 
1-10-1971 O. Sneevliet-Wies, Receptioniste 

11-10-1971 G. A. V. Krevel, IJzerwerker 
25- 10-1971 P. H. M. Lamers, IJzerwerker 
1-11-1971 J. W. Kouwehoven, Volontair 
1-11-1971 E. C. J. V. d. Wielen, Gereedschapsmaga

zijnbediende 
Geboren 
6-10-1971 Heieen Pleuntje Geertje, dochter van J. 

Verhoef en D. N. Sprong 
Overleden 

26- 10-1971 A. Marcelis, Kraandrijver 

IHC GUSTO 

In dienst getreden 
1-10-1971 M. A. M. van Haasteren, medewerkster Ad

ministratie 
1-10-1971 Mevr. C. J. Beljaars, afd. secretaresse 

Tek. Kraanbouw 

1-10-1971 W. Schell, planning coördinator Centrale 
Planning 

1-10-1971 H. Mekenkamp, technisch inkoper Cen
trale Inkoop 

4-10-1971 G. van Loo, transportbaas SB 
4-10-1971 A. V. d. Slot, koperslager. Koperslagerij 
4-10-1971 Garcia Rodriguez, montagewerker SB 
4-10-1971 Sapulete, el. lasser Staalbouw 
4-10-1971 S. Daoudi, slijper S'veer 

11-10-1971 S. T. C. M. Skalecz, constr.werker Stb 
11-10-1971 A. Ozgüc, lasser SB Buiten 
11-10-1971 A. Ruggirelo, pijpenlasser Stb 
11-10-1971 C. Camacho Bernal, pijpenlasser Stb 
11-10-1971 F. Chanza Farozona, brander SB buiten 
11-10-1971 H. M. Koevermans, ass. leermeester 
11- 10-1971 B. Alla, slijper S'veer 
12- 10-1971 J. P. Hagenstein, pijpenlasser Stb. 
13- 10-1971 L. C. Visser, app.bouw 
14- 10-1971 M. Salkimli, lasser SB buiten 
14-10-1971 K. Tetik, lasser SB buiten 
18-10-1971 C. P. Goetgeluk, lasser SB buiten 
18-10-1971 J. G. Nunemete, lasser Stb. 
18-10-1971 A. G. M. Simons, TKS (MB), aank. tek. 
18-10-1971 D. H. Nugteren-van Gent, medewerkster 

Correspondentie 
25-10-1971 A. Daemen, stellingmaker Kabelgat 
25-10-1971 A. A. Verwoert, lasser Stb. 
27-10-1971 E. de Wit, leerling Timmerwinkel 
27-10-1971 P. M. Mol, leerling metaalbew. SB 
27-10-1971 G. J. Linsen, lasser Stb. 

Geboren 
25-09-1971 Robert, zoon van J. J. Wijchers en M. M. 

C. Wijchers-Messbauer 

9-10-1971 Edwin W. P. , zoon van P. K. Tonnon en 
A. W. Tonnon-Brinkman 

18-10-1971 Laurens, zoon van L. van Wijk en E. van 
Wijk-Teuling 

18-10-1971 René, zoon van J. H. van der Ree en C. 
A. C. van der Ree-Schaap 

21-10-1971 Vivian M. P., dochter van J. M. v. d. Hoe
ven en I. C. V. d. Hoeven-Sanders 

Gehuwd 
11-09-1971 
28-09-1971 
8-10-1971 

13- 10-1971 
14- 10-1971 
16-10-1971 

S. Hikmet en Nurray Gerra 
P. Schildkamp en W. C. Gerritsen 
P. Mosselman en E. Dijkshoorn 
A. Bisschop en H. J. Olivier 
H. den Houting en F. v. d. Hoek 
K. Toxopeus en M. S. C. van de Waal 

Overleden 
9-10-1971 P. Visser, gepensioneerde 

19-10-1971 H. K. de Grijp, medewerker projecten afd. 

MTE 

In dienst getreden 
1-10-1971 E. van Ballegooyen, hoofd prod. tekenk. 
1-10-1971 J. Ackermann, tekenaar 

174 



IHC SMIT 

in dienst getreden 
27- 09-1971 R. Ruipassa, lasser 
28- 09-1971 G. B. Groccia, lasser 
29- 09-1971 J. L. Quiros Guerrero, ijzerwerker 
4-10-1971 P. J. Zi jderveid, typiste 
4-10-1971 Ir. J. P. F. Barneveld-Binkhui jzen, Pro

ject le ider MTI 
4-10-1971 M. de Jong, constructeur MTI 

11-10-1971 J. Y. Dijkstra, lasser 
11-10-1971 K. Dolman, lasser 

Geboren 
28-09-1971 

4-10-1971 

11-10-1971 

13-10-1971 

16-10-1971 

22-10-1971 

Gehuwd 
8-10-1971 

22-10-1971 

Al ida Lodewiena, dochter van P. G. Vonk 
en E. Vonk-Noorland 
Johanna Henriëtte, dochter van J. de 
Vries en C. de Vries-Reijerkerk 
Adrianus, zoon van R. J. Bos en M. Bos-
Forman 
Arjan, zoon van G. van Mourik en P. C. 
M. van Mourik-Dekker 
Richard, zoon van L. Vi lches Raposo en 
Mercedes Rodriguez Roblez 
Maria de los Angeles Guadelupe, dochter 
van P. Jaen Fierro en C. Clavijo Munoz 

K. Groenendijk en A. A. J. Schram 
P. Sparreboom en J. de Jong 

Met pensioen 

30-09-1971 J. Verheul, Magazi jnbediende 

Overleden 
20-10-1971 L. Mos, gepensioneerd, 83 jaar 

SMIT-BOLNES 

Gehuwd 
8-10-1971 J. de Keijzer en B. Geluk 

29-10-1971 W. J. Wijsman en T. H. Douw 

In dienst getreden 
4-10-1971 J. M. Noordhoek, volontair 
4-10-1971 R. U. J. M. de Bruyn, volontair 

Geboren 
3- 10-1971 Izaak Nicolaas, zoon van P. de Mey en 

A. G. de Mey-de Bruijne 
15-10-1971 Johannes Cornel is Marinus, zoon van C. 

Stoutjesdijk en M. K. Stoutjesdijk- Weeze-
poel 

IHC VERSCHURE 

In dienst getreden 
4- 10-1971 N. Lammertsma, scheepsmetaalbewerker 

Oranjewerf 
5- 10-1971 C. Vos, optisch-tekenaar Scheepswerf 

18-10-1971 J . Kaldenbach, el. lasser Scheepswerf 

Overleden 

25-10-1971 L. Bax, gepensioneerd lasser 

Geboren 
22-10-1971 Sandra, dochter van L. F. Ferreira de Ol i -

vera en J. Koopmans 

Benoeming bij iHC Bagger Divisie 
in Kinderdijk 

Wij delen U mede, dat met ingang van 
1 oktober j l . in dienst is getreden de heer 
Drs. P. van Bolhuis in de funct ie van 
Division Control ler. 

Als zodanig ressorteert de heer Van Bol
huis direct onder het Hoofd van de Bag
ger Divisie, de heer D. L. H. Smit, kan
toorhoudend te Kinderdi jk. 

Cp 14 oktober overleed geheel onverwacht de heer P. A. van 
Huykelom. 
De heer Van Huykelom - die de leefti jd bereikte van 53 jaar -
was ruim 21 jaar in dienst van ons bedri j f in Geleen, de laatste 
jaren als voorman-pi jpf i t ter. 
Het is moei l i jk voor te stellen dat een zo kundig en prett ig mede
werker niet meer in ons midden zal terugkeren. 
Wij wensen zijn vrouw en kinderen alle kracht toe, die nodig is 
dit zo zware verl ies te dragen. 

J . L. M. Zeyen - IHC Gusto 

Na een kortstondig z iekbed overleed onze gewaardeerde mede
werker de heer M. H. Moerer op 21 oktober j l . 
De heer Moerer - die de leefti jd van 60 jaar bereikte - heeft z ich 
ruim 29 jaar voor ons bedri j f ingezet als kraandri jver binnen de 
afdel ing Scheepsbouw. 
In al deze jaren hebben wi j hem leren kennen als een prett ig 
col lega. Cnze deelneming gaat in deze wel zeer moei l i jke dagen 
in het bi jzonder uit naar mevrouw Moerer, haar kinderen en ver
dere fami l ie leden. 
Wij wensen hen sterkte toe dit verl ies te dragen. 

G. V. Wier ingen (ing) - IHC Gusto 

Cp 19 oktober overleed t i jdens een op zichzelf niet ernst ig l i j 
kende ziekte plotsel ing de heer H. K. de Gri jp. 
Met de heer De Gri jp verl iezen wij een goed col lega die wij als 
een oudere vr iend beschouwden. 
Zij die met hem mochten werken, werden steeds weer getroffen 
door zijn kennis, gepaard aan een ri jke ervaring en inventiviteit, 
die hem in staat stelde de juiste oplossing te vinden voor de aan 
hem voorgelegde problemen. 
De heer De Gri jp nam nooit iets l ichtvaardig aan. Juist omdat hij 
zijn vak zo goed beheerste was hij zich bij voortdur ing bewust 
van het belang van zijn bi jdrage en zijn persoonl i jke verantwoor
del i jkheid daarin. 
Het zijn deze eigenschappen waaraan we ons allen kunnen spie
gelen en - aldus doende - zal de herinnering aan deze goede 
col lega ons bi jbl i jven. 
Cnze deelneming gaat uit naar mevrouw De Gri jp en haar twee 
kinderen. 

A. F. Beversen - IHC Gusto 

Cp dinsdag 26 oktober j l . is in het gemeente ziekenhuis te Sl ie-
drecht overleden de heer Adr iaan Marcel is. Hij is ruim 62 jaar 
geworden. 
Vanaf 1922 tot 1925 is hij voor het eerst in onze dienst geweest 
en sedert 1936 onafgebroken als kraandri jver. 
De laatste 3 jaar was zijn gezondheid echter minder goed en 
was hij niet in staat zijn werk te verr ichten. 
Adr iaan heeft zijn beste krachten aan het bedri j f gegeven. 
Col lega's en vr ienden zullen hem node missen. 
Cp 29 oktober is hij begraven en namens IHC De Klop waren 
daarbi j aanwezig de heren Hoogendoorn en Witmer. 
Zi jn vrouw, kinderen en verdere famil ie mogen de troost vinden 
om dit zware verl ies te kunnen dragen. 

IN MEMORIAM 
P. VAN BURGH 

Na een langdurige ziekte is er een einde gekomen aan het leven 
van onze lassersbaas, de heer P. van Burgh. 
In zijn werk was Van Burgh een man die recht door zee ging. Hij 
hield er niet van bij de pakken neer te zi t ten. Cndanks het feit 
dat hij verscheidene malen door ziekte was ui tgeschakeld, kon 
hij het opbrengen steeds weer opnieuw met frisse moed zijn 
taak op te nemen. Zi jn inzet daarbi j was vol ledig. 
Zi j , die Van Burgh gekend hebben, weten dat hij een man van de 
daad was en alt i jd klaar stond om iedereen die daarom vroeg, te 
helpen. 

Chefs en medewerkers verl iezen in hem een geziene col lega. 
Wij wensen mevrouw Van Burgh en haar kinderen alles toe wat 
zij nodig hebben om dit verl ies te dragen. 

C. A. Nugteren 
W. Tuinman - IHC Smit 
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"^miUI'S (ll)EIF 
Om te beginnen een woord van welkom. Hoewel het voorjaar 
nog veraf lijkt, moeten wij toch zeggen: er is een nieuwe loot 
ontsproten aan de stam van regionale berichtenbladen. Het heet 
„IHC Holland Nieuws" en het geeft informatie voor de mede
werkers van hoofdkantoor en computercentrum. Welkom, ook 
op Argus' schrijftafel!. 
Bij het lezen van de zin in No. 1, „Wie een prik wenst, gelieve 
zich voor 8 oktober a.s. op te geven ..." dachten wij een mo
ment aan Het Praathuis van de Fabeltjeskrant. Maar het was 
minder prozaïsch. Wie wilde kon zich tegen de griep laten prik
ken. 

Wanneer wij Het Zeskant ontvangen, kijken wij altijd graag naar 
de jubileumverslagen van onze Amsterdamse collega's. Daarin 
lees je soms de opwindendste dingen. Zoals dit: ,,Wij hopen 
voor de jubilaris en zijn echtgenote, dat de draagmedaille van 
de Koninklijke onderscheiding en het draagbare tv-toestel nog 
lang en in goede gezondheid gedragen mogen worden. 
Een beeld van een last.... 

Wanneer kun je als lid van de Personeelsvereniging bij IHC 
Smit meedoen met klaverjassen? Na lezing van het bericht hier
over in het IHC Smit Nieuws weten wij dat niet. Er is een klaver-
jasconcours, maar: ,,U kunt nog meedoen, als U zich nog niet 
opgegeven hebt." 
Hebt U dat wèl gedaan, dan mag U de kaarten niet ter hand 
nemen. Of toch? .. . 

Voetbalnieuws is er ook te melden uit onze kringen. Over het 
volgend jaar te houden IHC voetbaltoernooi meldde het IHC 
Gusto Nieuws: ,,Verschure hoopt er een IHC verbroederings 
voetbaldag van te maken. Wij zullen onze training uitsluitend 
richten op voetbal. Sport verbroedert toch altijd?" 
Nou, nou, dat zou je niet altijd zeggen, als je ziet en hoort, wat 
er zich op de grasmat afspeelt.... 
In IHC Holland Nieuws no. 2 lazen wij: ,,Cp 2 oktober jl. vond 
het eerste optreden op de groene mat plaats van het voetbal
veertiental van het hoofdkantoor en het computercentrum." 
Het mocht niet baten, die veertien man. Van Gusto's V.V. ,,Bal-
opdak" werd met 3-2 verloren. Als elftal waren ze wellicht hele
maal ingemaakt.... 

De prijs voor veel zeggen zonder iets te zeggen, gaat ditmaal 
naar het IHC Gusto Nieuws voor het volgende bericht: „Helaas 
bereiken ons de laatste tijd vele klaagtelefoontjes over allerlei 
zaken, die nog niet in orde gemaakt zijn. Zo blijkt, dat reeds 2 
weken op de herentoiletten in het hoofdkantoor het een en an
der niet in orde is. Het klagen is echter ietwat voorbarig, als de 
Technische Dienst niet eens weet, dat de zaak niet in orde is". 
Nee, zeg nou zelf, dat gaat toch niet?! 

Er gaat weer heel wat gebeuren aan de Kinderdijk, zo blijkt uit 
het IHC Smit Nieuws. Er komt een toneelavond met een ,,Hol
lands blijspel met een bijna Franse, pittige dialoog en originele 
vondsten." Daar kun je alle kanten mee uit, behalve over de 
schreef gaan . . . ." Het stuk heet ,,Blijf zitten waar je zit" en 
voor wie dit moeilijk valt: na afloop is er bal met het Tipsy Trio. 
Cm draaierig van te worden .. .•. 

,,ln de GAC-garage is een nieuwe koffie- en chocolade-auto
maat geplaatst" — aldus IHC Gusto Nieuws. „Het bestuur heeft 
besloten de oude automaat te laten vervangen, omdat het 
beestje regelmatig kwalijke ouderdomsverschijnselen vertoon
de: onregelmatige leveranties." 
De regelmatige onregelmatigheden zijn nu voorbij; voortaan 
geen bekertjes koflade of chocfie meer.... 

Wie het kleine niet eert . . . U weet wel. Daarom een klein be
richtje voor U opgediept uit IHC Verschure Nieuws. Dat de 
Cranjewerf een dwarshelling heeft, mag als bekend worden 
verondersteld. De hellingkettingen hierop zijn onlangs vervan
gen. De oude kettingen zijn 1872 jaar gebruikt. In die tijd wer
den er ruim 5500 schepen mee omhoog en omlaag getrokken. 
Voor wie zin heeft in wat rekenwerk: dat is ongeveer één schip 
per dag, de weekends niet meegerekend. 
Dat de nieuwe kettingen op de Cranjewerf even intensief ge
bruikt mogen worden! 

In ,,Domino", het blad voor onze collega's bij DMN, vonden wij 
een interessant bericht. Het gaat over tijdelijke blindheid, wan
neer men plotseling van licht in donker komt. Volgens de Britse 
Vereniging van Cpticiens duurt het ongeveer 15 minuten, voor
dat de ogen zich volledig aan de duisternis hebben aangepast. 
In die tussentijd is men min of meer half blind. Bij jongeren duurt 
de tijd van aanpassen korter dan bij ouderen. Het is goed dit 
te weten nu de dagen snel korter worden en wij ons weer in 
het duister van huis naar werk en van werk naar huis moeten 
begeven. Haastige spoed is zelden goed, zeker om je half blind 
in het verkeer te storten. Dus: even wachten, voordat U in het 
donker gaat rijden. 
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