


INHOUD algemeen gedeelte 

BIJ DE VOORPAGINA 

Had de hoofdmachinist van de 
sleepzuiger "Ourthe", Mees
ter Matthijs, ondanks het zo
merweer, tóch nog last van 
koude voeten? ...... 

WERK AAN DE 

WINKEL 

Werk aan de winkel 

Reisindrukken uit het verre Oosten 

Strijd om nationale schaaktitel bij 

Smit-Bolnes 

Sleepzuiger "Ourth3"

Uit de "Beaver" wereld

Personeelsvereniging M.T.I. 

Baggermolen 

voor polen 

Het Staatszeebaggerbedrijf van Polen heeft ons opdracht gegeven voor de bouw van 
een diesel-elektrische emmermolen voor werkzaamheden in havens, kanalen en 
riviermondingen. Het baggervaartuig is zelfs geschikt om te werken in winterse om
standigheden, waarbij de temperatuur tot 20 graden onder nul kan zakken! 
De 46 meter lange en 12 meter brede molen krijgt emmers met een inhoud van 
835 liter. Gebaggerd kan worden tot op een diepte van 13 meter. Een hulpladder 
maakt het mogelijk de baggerdiepte te vergroten tot 19 meter. Wanneer de 835 liter 
emmers vervangen worden door emmers met een inhoud van 500 liter kan ook worden 
gewerkt in zeer zware grond. 
In het ponton bevinden zich de, gescheiden, motor- en generatorkamers. In totaal 
wordt op deze baggermolen een vermogen van ongeveer 1100 pk geïnstalleerd. 
Voor de bemanning van 18 koppen zijn er in het dekhuis tweepersoonshutten, eetzaal, 
keuken en was- en toiletruimten. 
De baggermolen zal door De- Klop en Verschure samen worden gebouwd. Gezien de 
korte levertijd - volgend jaar augustus moet de molen klaar zijn - is in de komende 
maanden een goed samenspel tussen de "Sliedrechtse" en "Amsterdamse" I.H.C.ers 
noodzakelijk! 

58 

58 

59 

61 

62 

het 

zeska:n.t 

Dit blad is het personeelsorgaan van 
de lndustrieële Handelscombinatie 
Holland, gevestigd in Rotterdam. Het 
verschijnt iedere maand op de 1 e 
woensdag na de vijftiende. Uitreiking 
aan personeelsleden van de in I.H.C. 
Holland verenigde bedrijven vindt 
gratis plaats. De inhoud is beschermd 
krachtens de Auteurswet. 

Redacteuren: 
W. C. Boer (De Klop),

R. Gebhard (I.H.C.),

J. Koutstaal (Smit Kinderdijk), 

A. L. van der Meer (Werf Guste), 

P. J. Meijer (Verschure), 

A. Priester (I.H.C.).

REDACTIE ADRES: 

1.H.C. HOLLAND, Marconistraat 2. 

Postbus 6141, Rotterdam. 

Ergens in Thailand. Terwijl de "lijnbus" wac 
de pont over de rivier te worden gezet, tra 
koopsters pittige en zoete lekkernijen aan e 
brengen. 
Temidden van een fiets en een hoop baga_e 
dak van het busje zat .. 

. . .... deze eenzame passagier! 
"Het zal mijn tijd wel uitduren, maar heb e - =
nootje voor me?" 

In een dorp aan de zuidkust van Thailand 
bevolking op primitieve wijze tinerts ge 
zand, dat door de mannen uit de zee word

De exploitatie brengt genoeg op om de 
bestaan te geven. 
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Dit blad is het personeelsorgaan van 
de lndustrieële Handelscombinatie 
Holland, gevestigd in Rotterdam. Het 
verschijnt iedere maand op de 1 e 
woensdag na de vijftiende. Uitreiking 
aan personeelsleden van de in I.H.C. 
Holland verenigde bedrijven vindt 
gratis plaats. De inhoud is beschermd 
krachtens de Auteurswet. 

Redacteuren: 
W. C. Boer (De Klop),

R. Gebhard (I.H.C.),

J. Koutstaal (Smit Kinderdijk), 

A. L. van der Meer (Werf Guste),

P. J. Meijer (Verschure),

A. Priester (I.H.C.). 

REDACTIE ADRES: 

I.H.C. HOLLAND, Marconistraat 2,

Postbus 6141, Rotterdam. 

Ergens in Thailand. Terwijl de "lijnbus" wacht om met 
de pont over de rivier te worden gezet, trachten ver
koopsters pittige en zoete lekkernijen aan de man te 
brengen. 
Temidden van een fiets en een hoop bagage op het 
dak van het busje zat ..... . 

...... deze eenzame passagier! 
"Het zal mijn tijd wel uitduren, maar heb je niet een 
nootje voor me?" 

In een dorp aan de zuidkust van Thailand wordt door de 
bevolking op primitieve wijze tinerts gewonnen uit het 
zand, dat door de mannen uit de zee wordt opgehaald. 
De exploitatie brengt genoeg op om de mensen een 
bestaan te geven. 

UIT HET VERRE OOSTEN 

Als gevolg van door de fusie noodzakelijk geworden herindeling van bepaalde !.H.C. 
werkzaamheden (die b.v. op het terrein van de Conrad-Stork lagen) en met het oog 
op een persoonlijke oriëntatie op het gebied van tinwinning (hierin is de Verschure
afdeling !.H.C. Marine Mining Division erg geïnteresseerd) werd door Ir. Donkers in 
het begin van dit jaar een reis gemaakt naar het Verre Oosten. In woord en beeld hier
bij enkele van zijn reisindrukken uit Aziatische landen. 

Over grote afstand gescheiden door het Hindu-land India, liggen de twee delen van 
de Islamitische republiek Pakistan. Deze scheiding heeft o.m. tot gevolg, dat de 
regering afwisselend zetelt in Rawalpindi in West-Pakistan en in Dacca in Oost
Pakistan. Wie van het ene deel van het land naar de andere reist, via de door India 
voor het luchtverkeer over zijn grondgebied ingestelde luchtcorridor, moet zich toch 
onderwerpen aan een douanecontrole." Dit houdt hoofdzakelijk verband met het ver
schil in goudprijs in beide landsdelen. De politieke moeilijkheden tussen India en 
Pakistan (de kwestie Kashmir is nog steeds een grote twistappel) zijn er mede de 
oorzaak van, dat er maar één vliegverbinding is tussen beiden landen: tussen 
Karachi in West-Pakistan en Bombay in India. Wie van Oost-Pakistan naar India wil 
vliegen moet daarom eerst van Oost naar West-Pakistan reizen. 
West-Pakistan bestaat grotendeels uit woestijnen; Oost-Pakistan heeft een groot 
en zeer nat deltagebied. Vanuit de hoofdplaats Dacca en de baggerbasis Navengang 
worden de werkzaamheden geleid van de baggervloot, die enkele jaren geleden door 
!.H.C. Holland aan Pakistan werd geleverd: de stoomgedreven, "driedubbele" cutter
zuiger Aminul-Bahr, de cutterzuiger Safinatul Hassan en de 18 kleine cutterzuigers, 
die wij als voorlopers van de "Beavers" kunnen beschouwen. 
Van Pakistan ging de reis naar Thailand, met een tussenlanding in Rangoon, de hoofd
stad van Birma. Onder de straffe leiding van Generaal Ne Win is Birma een moeilijk 
toegankelijk land voor buitenlanders. Van het oponthoud op het vliegveld van Rangoon 
konden de !.H.C. mensen echter gebruik maken om enkele oude relaties te ontmoeten. 
Onder hen was ingenieur U Myo Khin, de man die acht jaar geleden de supervisie 
had bij de bouw van de zelfvarende baggermolen Kyant Khaing Yay bij - toen nog -
J. & K. Smit. Hij wist zich nog heel goed verschillende mensen van de werf te her
inneren en verzocht aan iedereen de hartelijke groeten te doen. Met de molen gaat
het bijzonder goed; de meeste reservedelen liggen er nog!
Van hetzelfde vliegveld en met hetzelfde vliegtuig vertrok men uit Rangoon. Maar
ondanks dat: strenge douanecontrole bij aankomst en vertrek.

Bangkok, traditie en dynamiek 

De hoofdstad van Thailand, Bangkok, is beroemd om zijn tempels, die in hun, in 
w0sterse ogen vaak overdadige, glorie de rijkdommen van het verleden vasthouden. 
Daarnaast vindt men er de moderne tijd: kantoren van verschillende organisaties 
van de Verenigde Naties en een uitgebreide "vermaaksindustrie" voor Amerikaanse 
militairen die met verlof uit Vietnam overkomen. De straten zijn vol met (Japanse) 
bromfietsen, die opvallend weinig lawaai maken; ook niet 's avonds bij de gebrui
kelijke "pantoffelparades". 
Wel heel plezierig voor de andere weggebruikers! 
Er zijn in en om de stad vele tempeltochten te maken en men kan een soort openlucht
museum bezichtigen dat een beeld geeft van wat typisch Thais is. Er zijn weefdemon
straties, er is een slangenfarm, er wordt gedemonstreerd met olifanten en men kan 
er genieten (!) van zwaarddansen, Thai's boksen (een sport die er niet om liegt) en 
vissengevechten. Net als bij hanengevechten worden bij dit laatste op grote schaal 
weddenschappen afgesloten wie van de vissen het gevecht op leven en dood zal 
winnen. 
Dansdemonstraties worden ook veel in hotels gegeven. Ze zijn meestal georganiseerd 
door fabrikanten van fotomateriaal. In de zaal staat dan duidelijk vermeld: het licht 
hier is 3200 graden Kelvin en wanneer u die en die film gebruikt krijgt u de beste 
opnamen. Een hoop show dus, maar om iets te zien van de bizonder prachtige cos
tuums toch wel de moeite waard, vindt de heer Donkers. 
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Niet alleen uit zee maar ook uit het zand op het strand 
wordt tinerts gewonnen. 

Geduldig wordt het zand uitgewassen om de korreltjes 
cassiteriet (tinerts) af te scheiden. 

Nieuwsgierige aandacht voor die blanke meneer uit dat 
verre land, Thaise kinderen in een winkeltje, langs de 
weg. 
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UIT HET VERRE OOSTEN (vervolg) 

Record-taxirit 

Samen met Ir. Biezeno bracht Ir. Donkers ·een bezoek aan het vlak voor de zuid-west 
kust van Thailand liggende eiland Phuket, waar in de nogal ondiepe zee tin wordt 
gewonnen. Van Bangkok uit was het maar twee uur vliegen en de beide heren hadden 
er helemaal op gerekend, om na een kort bezoek aan de relaties, die de heer Donkers 
er vorig jaar had gemaakt, 's middags weer terug te kunnen. Toen bleek het vliegtuig 
niet om vier uur te gaan maar al om 12 uur. Tijd om alsnog hals over kop het vlieg
veld te bereiken was er niet, en dus: hoe komen wij in Bangkok terug? De• oplossing: 
neem een taxi! 
Om half vier 's middags vertrokken Ir. Donkers en Ir. Biezeno voor een taxirit van 
maar liefst 960 kilometer. Het was een klein autootje van Japanse makelij, zoiets 
als een kruising tussen een Morris Minor en een Renault 4. Er waren twee chauffeurs 
"aan boord" die elkaar regelmatig aflosten. Onderweg werd af en toe gestopt bij 
een warong langs de weg voor een pilsje en een hapje. Op de soms niet al te beste 
wegen werd toch nog een gemiddelde snelheid van 60 km/uur behaald. 
Zestien uur later, om ongeveer half acht in de vroege ochtend arriveerden de "record
houders-taxirijden" in de Thaise hoofdstad. Kosten van de nachtelijke rit: 100 dollar. 
Inclusief ...... Onze K.L.M. verdient een compliment: omdat zij ons verkeerd hadden 
ingelicht, betaalden zij de rit! 

Bevolkings-tinwinning 

Aan de zuidkust van Thailand bezocht Ir. Donkers, voor de tweede maal, een merk
waardig dorpje, dat een eigen tinwinning exploiteert. Het dorp telt ongeveer 100 man
nen, vrouwen en kinderen en bijna iedereen helpt mee. Het gaat allemaal primitief, 
maar het gáát. Het zand op het strand en in zee is enigszins tinhoudend. De mannen 
halen het zand uit zee. In tegenstelling tot vorig jaar maken ze nu gebruik van duiker
pakken. Een klein tuffend garage-compressortje zorgt voor de luchttoevoer. 
Om het zand in beweging te brengen, waardoor het zwaardere tinerst van het lichtere 
zand wordt gescheiden, gebruikt men een sampan met een ééncilinder buitenboord
motortje, waaraan - ongelagerd! - een 5 à 6 meter lange as zit met een schroef 
er aan. De draaiende schroef woelt het zand op de bodem om. In blikjes en blikken 
wordt het zand naar de wal gebracht, waar de vrouwen het zand/tinertsmengsel uit
wassen. Zonodig halen de vrouwen en meisjes zelf zand van het strand. 
Een gezin dat geluk heeft kan op deze manier per dag 15 gulden verdienen. Een merk
waardige vorm van tinwinning, die toch wat oplevert. Er is genoeg te eten in het dorp 
en naast de hutjes zag Ir. Donkers Japanse brommers staan. 
Via Singapore - thans een aparte staat na het uiteenvallen van de Maleise Fede
ratie - ging de reis naar Kuala Lumpur, de hoofdstad van Malakka, waar in de om
geving tinmijnen werden bezocht, evenals in het noorderlijker gelegen lpoh. Vanuit 
het vliegtuig ziet het landschap rond lpoh er pokdalig uit als gevolg van de vele oude 
en nog in exploitatie zijnde tinmijnen. 

Alcohol op de bon 

Na een bezoek aan het eiland Penang voor de kust van Malakka vloog men naar India. 
Cochin aan de westkust was eens een Nederlandse vesting, wat nog duidelijk is te 
zien aan de gebouwen in de 17e eeuwse koloniale bouwstijl. 
Sommige gedeelten van India zijn drooggelegd, wat betekent dat alcoholhoudende 
dranken er verboden zijn. Om toch de buitenlanders aan hun trekken te laten komen 
bestaat er een ingewikkeld systeem met een vergunning, die tevens knipkaart is. 
De vergunning is geldig voor een bepaald rantsoen en bij elke borrel wordt het 
"alcohol-saldo" op de kaart verminderd. In elke bar zit daarvoor speciaal een 
administrateur. Om er op toe te zien dat deze mensen niet knoeien zit er in elke bar 
óók nog een douaneambtenaar ..... . 
Al met al een systeem dat de staat per jaar handen vol geld kost! 
Wie aan India denkt, denkt aan honger. 
De industrialisatie in dit land is echter vrij gevorderd, doch vaak ten koste van de 
landbouw. Dit is, met de droogte van de laatste jaren, de voornaamste oorzaak van 
de voedseltekorten. Tengevolge van de ongunstige betalingsbalans is India voor bij
voorbeeld de aanschaf van baggermaterieel afhankelijk van buitenlandse leningen. 
Je moet dus als het ware geld meebrengen om een order te verwerven. 
Zo is Azië een werelddeel vol contrasten en boeiende aspecten, waardoor een zaken
reis ook ándere interessante reisindrukken oplevert. 
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JUBILEA 

Op woensdag 12 juli j.l. was er weer een 
feestelijke stemming in de grote ontvangst
zaal op het Hoofdkantoor. 
Vier van onze collega's weraen namelijk 
door de directie gehuldigd i.v.m. het feit dat 
zij 25 jaar hun beste krachten aan ons be
drijf hebben gegeven. 

·,De heer Smulders bracht in zijn toespraak
hiervoor de dank van de directie naar vo
ren.
En hij liet het niet alleen bij woorden!
De jubilarissen ontvingen allen het zilveren
Guste-insigne, een gouden horloge, een
cadeau onder couvert en het vererend ge
tuigschrift van de Nederlandse Maatschap
pij voor Nijverheid en Handel.
Ook het niet te onderschatten aandeel van
de dames in de prestaties van de jubilaris
sen werd niet vergeten.
Voor hen was er een grote doos bonbons
als blijk van waardering.
Met een kopje koffie en een bezoek aan de
modellenzaal werd het geheel besloten.

Indekken van het booreiland "Ghazan" bij Wilton-Fijenoord. 

SUKSESSE 

IN SCHIEDA 

EN GELEE 
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SUKSESSEN 

IN SCHIEDAM 

EN GELEEN 

Tegen de tijd dat de vakanties zo ongeveer 
beginnen en iedereen daarvan vervuld is, 
zitten er in ons bedrijf altijd een aantal leer-
1 ingen (en leermeesters!) in spanning. Vóór 
zij met vakantie gaan moet immers de uit
slag nog binnenkomen van de Bemetel- en 
V.E.V. examens!
Deze weken was het zover en konden er 
weer een aantal namen worden bijgeschre
ven op de lijst van de met sukses afge
ronde opleidingen. 

De geslaagden voor het Bemetel-diploma 
(op de foto's van links naar rechts): 

L. Bos
E. T. van Herwaarden

P. Scholte
J. Speelmeyer
W. de Vries

- sectiebouw
- mach. bank-

werker 
- sectiebouw

sectiebouw
metaalbewerker
in de scheeps
bouw.

Maar ook in Geleen wist men van aan
pakken. 
Wij laten hieronder de juichkreten horen, 
welke wij ontvingen van de heer Kop: 
"In het 13-jarig bestaan van onze leer
school te Geleen was het nog niet voorge
komen dat wij konden juichen over de re
sultaten van de Bemetel examens. 
Het vorige jaar kwam hierin plotseling ver
betering met een resultaat van 100% ge
slaagden. iedereen hield dit voor een uit
schieter. 
De tweedejaars leerlingen stonden er een 
beetje verslagen bij, die voelden toen 
reeds de last die op hun smalle schouders 
werd gelegd, zo van: nu moeten wij maar 
zien dat wij volgend jaar niet minder uit de 
bus komen! 

Het V.E.V. diploma werd behaald door: 
M. Magielsen en P. Lissenberg.
Van deze laatste was helaas i.v.m. de va
kantie geen foto te bemachtigen.

De heer De Vries nam tevens met sukses 
deel aan het Uitgebreid Bemetel examen. 
Vermeldenswaard is zeker ook het sukses 
van de heren Bos, Scholten en Speelmey
er. Zij hebben na het Bemetel- en Uitge
breid Bemeteldiploma nu ook het diploma 
Sectiebouw in hun bezit weten te krijgen. 
Heren, dat heet doorzetten! 
Alle geslaagden - en hun leermeesters -
van harte gelukgewenst. 

ZE HEBBEN HET LATEN ZIEN .. . EN HOEI! 

Weer het verrassende resultaat van 100%. 
Het kan niet op. 
Gusto Geleen is zeer ingenomen met deze 
uitslag. 
De heer Maessen, die op dit moment er
gens horizontaal aan het Gardameer ligt, 
is als de pater (amilias van de leerschool, 
van dit succes nog volkomen onwetend. 
Wij zullen hem bij zijn terugkomst voor
zichtig voorbereiden. 
De geslaagden zijn: J. Jagers, H. Salden en 
J. Salden.
Uitgebreid Bemetel examen: C. Eijk.
Van harte gelukgewenst jongens en van
zelfsprekend ook de heer Maessen.
En de tweedejaars leerlingen van nu? Voor
jullie is het er niet eenvoudiger op gewor
den. Mouwen opstropen en tanden op el
kaar. Laat het er niet op zitten".
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Kampweek op 

,,De Hunneschans" 

36 (0) 

In het Zeskant van mei 1967 schreven wij 
reeds over het Jongerenontmoetingscen
trum "De Hunneschans" te Uddel. Nu de 
eerste groep werkn'emers (waaronder één 
werkneemster) is teruggekeerd van een fij
ne kampweek, willen wij U graag verslag 
doen van hun belevenissen. Wij hebben één 
van de deelnemers, Wim de Vries, bereidt 
gevonden hierover iets op papier te zetten 
en wij laten zijn verhaal hieronder volgen. 
"Wij vertrokken maandagochtend 10 juli 
om half negen vanaf de werf naar Uddel. 
Ongeveer 2½ uur duurde de mooie tocht 
naar "De Hunneschans. Daar werden we 
door de leiding met koffie begroet en door 
de reeds aanwezige meisjesgroep van een 
confectiebedrijf belangstellend bekeken. 
Na de omgeving te hebben verkend wer
den de tenten ingericht. 's Middags zijn we 
gaan zwemmen in het Uddelermeer; een 
heerlijke verfrissing op deze warme dag. 
's Avonds was er een gezellige avond, 
maar de kennismaking met de meisjes
groep ging nog wat stroef. Half elf was het 
bedtijd geblazen, al duurde het nog tot drie 
uur voor iedereen sliep. Dinsdag werd er 
volleybal gespeeld en opnieuw gezwom
men in het bad van Nunspeet. 's Avonds 
werd er een. bezoek gebracht aan het ver
lichte park in Apeldoorn, waar je kon gon-

delvaren, wandelen en dansen. Ook woens
dagmorgen was de sport favoriet, met o.a. 
gemengd voetbal. 's Middags hebben we 
een speurtocht gehouden, terwijl de avond 
werd doorgebracht met spelletjes en een 
kampvuur. 
Donderdag gingen we per bus naar Har
derwijk waar tot vier uur werd gezwommen 
in een bad, waarbij ook een dolfinarium 
was. Na de stad nog wat bekeken te heb
ben gingen we op huis aan, waar 's avonds 
een film werd vertoond. Vrijdagmorgen 
werd er heerlijk lang uitgeslapen. 's Mid
dags hebben we de zaal versierd voor de 
feestavond die gehouden zou worden. 
iedere tent had voor deze avond iets leuks 
verzonnen. Na afloop ( ± 12 uur) hebben 
we nog een avondwandeling gemaakt. De 
volgende morgen moesten, jammer genoeg, 
de koffers weer worden gepakt. Na van 
iedereen uitgebreid afscheid te hebben ge
nomen, werd de terugreis aanvaard. 
En dat was het einde van een geslaagde 
kampweek!" 
Bij navraag bleken zowel de deelneemster 
als de zeven deelnemers het bijzonder naar 
hun zin te hebben gehad. 
Dat belooft in ieder geval wat goeds voor 
de tweede groep die maandag 14 augustus 
naar Uddel vertrekt. 
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SCHAAKTITEL 
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SMIT-BOLNES 

Zie 

we 

kam 

Begin juli, toen zomerse temperaturen e -

Nederlandse top-schakers zich elke mid a_ 
in Zierikzee. Om er te strijden om de na · -
aan deze inspannende denksport doe ·
Welnu, de geluiden van de fabriek vormde 
de strijdlust eerder vergrootte dan bele 
Na afloop van het toernooi werden vele 
keuze van Zierikzee als wedstrijdplaa . 
schaaktitel gestreden buiten de randsta - -
ganisatoren waren over de resultaten zee 
"Deze omgeving is heilzaam geweest voor 
wedstrijden waren zelfs van hoger nivea == 
zo zei de voorzitter van de Kon. Ned. S -:=. 
Wij gaan u op deze plaats geen uitgebre· : 
de 64 velden. De kranten hebben u dage 
wekkende middenspelverwikkelingen", •· -
schillende kanten", "een verrassende re-::: 
spanjaard met een agressieve wit-spele 
hoofd zien", "op de knieën dwingen in ee� 
overwinning in een Aangenomen Slavi 

-

die uiteindelijk onbeslist eindigde. Zowe -
acht punten uit elf partijen. Zij zullen over e 
tijen moeten spelen. 
Een woord van lof voor cantinebaas K ==· 
matadoren geen dorst behoefden te lijde =-= 
glazen en flesjes. 
Ook telefoniste-telexiste Hanna van der 
de perschef, de bekende simultaanspe er 
slagen naar het ANP, want de ogen va 
vol belangstelling gericht op Zierikzee, o �� 
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emengd voetbal. 's Middags hebben we 

een speurtocht gehouden, terwijl de avond 
erd doorgebracht met spelletjes en een 

-<ampvuur. 
nderdag gingen we per bus naar Har

erwijk waar tot vier uur werd gezwommen 
een bad, waarbij ook een dolfinarium 

ms. Na de stad nog wat bekeken te heb
en gingen we op huis aan, waar 's avonds 

een film werd vertoond. Vrijdagmorgen 
erd er heerlijk lang uitgeslapen. 's Mid-
gs hebben we de zaal versierd voor de 

;eestavond die gehouden zou worden. 
edere tent had voor deze avond iets leuks 
erzonnen. Na afloop ( ± 12 uur) hebben 

nog een avondwandeling gemaakt. De 
olgende morgen moesten, jammer genoeg, 
e offers weer worden gepakt. Na van 

ereen uitgebreid afscheid te hebben gE:
en, werd de terugreis aanvaard. 

dat was het einde van een geslaagde 
--- pweek!" 
-J avraag bleken zowel de deelneemster
- s de zeven deelnemers het bijzonder naar

zin te hebben gehad. 
a belooft in ieder geval wat goeds voor 

e eede groep die maandag 14 augustus 
-:aar Uddel vertrekt. 

STRIJD 

OM 

NATIONALE 

SCHAAKTITEL 

BIJ 

SMIT-BOLNES 

Zierikzee - schaakstad. In de cantine van Smit-Bolnes 
werd begin juli gestreden om het nationale schaak
kampioenschap van Nederland. 

Begin juli, toen zomerse temperaturen velen naar strand en zee lokten, sloten onze 
Nederlandse top-schakers zich elke middag vrijwillig op in de cantine van Sm1t-Boln�s 
in Zierikzee. Om er te strijden om de nationale schaaktitel. Wellicht denkt u, kun Je 
aan deze inspannende denksport doen in een gebouw van een motorenfabriek? 
Welnu, de geluiden van de fabriek vormden een niet storende melodie-op-afstand, die 
de strijdlust eerder vergrootte dan belemmerde. 
Na afloop van het toernooi werden vele waarderende woorden gesproken over de 
keuze van Zierikzee als wedstrijdplaats. Voor het eerst was nl. om de nationale 
schaaktitel gestreden buiten de randstad Holland en iedereen, zowel spelers als or
ganisatoren waren over de resultaten zeer in hun nopjes. 
"Deze omgeving is heilzaam geweest voor de concentratie van onze schakers. °.?
wedstrijden waren zelfs van hoger niveau dan gewoonluk op een la_ndeluk toernooi ,
zo zei de voorzitter van de Kon. Ned. Schaak Bond. Mr. F. Goudsm1t, naderhand. 
Wij gaan u op deze plaats geen uitgebreide analyses geven van de "gevechten" op 
de 64 velden. De kranten hebben u dagelijks op de hoogte gehouden van "belang
wekkende middenspelverwikkelingen", "scherpe aanvalspartij met rochade aan ver
schillende kanten", "een verrassende remise door een prachtig torenoffer", "open 
spanjaard met een agressieve wit-speler", "een matstelling in :'ij!, z,7tten over _het 
hoofd zien", "op de knieën dwingen in een orthodox Dame-gambiet , een du1deluke 
overwinning in een Aangenomen Slavisch", etc., etc. Het was een spannende strijd, 
die uiteindelijk onbeslist eindigde. Zowel Hans Bouwmeester als Hans Ree scoorden 
acht punten uit elf partijen. Zij zullen over enige tijd een beslissingsmatch van vier par-
tijen moeten spelen. 
Een woord van lof voor cantinebaas Kooman, die er voor zorgde, dat de denksport
matadoren geen dorst behoefden te lijden. Bijna onhoorbaar sloop hij rond met kopjes, 
glazen en flesjes. .. . . Ook telefoniste-telexiste Hanna van der Maas had het druk tudens dit tournoo1. Voor
de perschef, de bekende simultaanspeler Withuis, telexde zij elke middag de uit
slagen naar het ANP, want de ogen van schaakminnend Nederland waren die dagen 
vol belangstelling gericht op Zierikzee, op de cantine van Smit-Bolnes. 

De strijd om het nationale kampioenschap eindigde on
beslist. Hans Ree behaalde, evenals Hans Bouwmees
ter, acht punten uit elf partijen. 

In de 7e ronde had Grootmeester Jan Hein Donner het 
in een Konings-Indisch bepaald niet gemakkelijk tegen 
Eddy Scholl. Na 40 zetten werd besloten het punt te 
delen. 

Tim Krabbé in de 7e ronde tegen T. D. van Scheltinga. 
De psychologiestudent uit Amsterdam deed voor het 
eerst mee aan deze nationale wedstrijd. Wanneer hij 
diep nadenkt draait hij krulletjes in zijn toch al wilde 
haardos! 

In de Be ronde raakte Van Scheltinga in een Konings
Indisch tegen Hans Ree eerst een kwaliteit kwijt en 
bij de 41e set gaf hij op. De partij tussen Scholl en 
Rosenthal eindigde in een punt voor Eddy Scholl. 
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Temidden van het intensieve scheepvaartverkeer en 
druk bezig zijnde andere sleepzuigers, koos de, bij 
Smit Kinderdijk gebouwde sleepzuiger "Ourthe" op 
4,5 en 6 juli bij Hoek van Holland zee om het proef
tochtprogramma af te werken. 
Het werd bijkans een pleziertocht. Het zomerse weer 
maakte, dat wie het zich even kon veroorloven zich 
heerlijk in de zon liet koesteren. Ook uw verslaggever, 
die het daarom niet over z'n hart kan krijgen u een 
lang, zwaar verhaal over de proeftocht voor te scho-
telen! ..... . 

Sleepzuigen op de Noordzee, enkele mijlen ten noord
-oosten van het lichtschip Goeree. Het vinden van goed 
zand viel niet mee. Hier en daar leek de zeebodem wel 
van beton. 

Alle aandacht voor het lossen van de lading, die via de 
22 dubbele bodemkleppen aan de Noordzee wordt te
ruggegeven. In zijn laadruim van 3000 m3 kan de 
"Ourthe" 4800 ton bergen; in rustig water gerust 
6000 ton. 
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De hopper is lekker vol. De .heer Chardöme, walkapi
tein bij de Belgische aannemingmaatschappij waarvoor 
de sleepzuiger werd gebouwd, neemt een kijkje in de 
ladingmeter om te zien of het wel klopt. 

SLEEPZUIGER ,,0 U RTH E" 

Mevrouw Ouweneel, de enige vrouw aan boord, waakte 
als een jeugdherbergmoeder over het welzijn van de 
vele mannen, waar het ging om het stillen van honger 
en dorst. 

Nee, er is niets aan de hand. Men profitee _ 
mooie weer om ook de motorreddingsboo 
ven tijdens een "rondvaart" om de "Ourthe· _ 

Wanneer de mannen van Smit Kinderdijk me:: -
matische "schroevendraaier" de laatste 
vastgezet, kan in de zilveren namiddagzon ee-
laatste onderdelen van het beproevingspr<>gl<l 
ginnen: de hopper volzuigen met de stee 

Vóór het vlagwisselen worden door Smit Kit-.c.E=..ëJl 
teur van de Algemene Baggermaatschapp� 
houden. 
De heer Vandercruyssen dankte alle Sm· e -
zijn nieuwe schip besteed. 
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weneel, de enige vrouw aan boord, waakte 
gdherbergmoeder over het welzijn van de 

---e . waar het ging om het stillen van honger 

Nee, er is niets aan de hand. Men profiteerde van het 
mooie weer om ook de motorreddingsboot te beproe
ven tijdens een "rondvaart" om de "Ourthe". 

Wanneer de mannen van Smit Kinderdijk met hun pneu
matische "schroevendraaier" de laatste bouten hebben 
vastgezet, kan in de zilveren namiddagzon een van de 
laatste onderdelen van het beproevingsprogramma be
ginnen: de hopper volzuigen met de steekzuigbuis. 

BEPROEFD 

EN 

OVERGE-

DRAGEN 

Vóór het vlagwisselen worden door Smit Kinderdijk Directeur, Ir. Den Hartog, en door de Direc
teur van de Algemene Baggermaatschappij S.G.D., Ir. Vandercruyssen korte toespraken ge
houden. 
De heer Vandercruyssen dankte alle Smitters voor de vele goede zorgen aan de bouw van 
zijn nieuwe schip besteed. 

Had de hoofdmachinist van de sleepzuiger, Meester 
Matthijs, ondanks het zomerweer, tóch nog last van 
koude vo::lten? ... 

6 Juli, ongeveer half zes 's middags: de beproevingen 
zijn afgelopen. Op één na!. ..... Even-wachten, mannen. 
De twee obers bewaken gestreng de flessen en glazen 
met feestdrank. 

Met de Belgische vlag in top - het schip is overge
dragen - gaat het op volle kracht vooruit op huis aan. 
Inmiddels is de "Ourthe" begonnen met baggeren op 
de Schelde, ter verbetering van de toegang tot de 
havens van Antwerpen. 
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UIT DE "BEA VER" WERELD

De Gauhati raffinaderij in Noonmati (India) betrekt water uit de drie kilometer verder 
liggende Brahmaputra. Dit gebeurt met behulp van een drijvend pompstation en een 
flexibele pijpleiding. 
Het ging goed tot november 1963, toen de loop van de rivier zich plotseling wijzigde 
en de hoofdstroom ruim een kilometer verder kwam te liggen...... Het gebied 
rond het pompstation slibde dicht, zodat vooral in de droge tijd de water
voorziening van de raffinaderij gevaar liep. De Beaver Master Subha Lakshmi

bracht redding, door het graven en openhouden van een verbindingskanaaltje tussen 
rivier en pompstation. 

De "FK 131" in het riet 

Uit Hongarije ontvingen wij foto's van de Beaver Master FK 131. De vanuit Neder
land per trein verzonden "Hongaarse Beaver" moest vanaf het station Agárd nog 
een stuk over de weg vervoerd worden naar de plaats van bestemming. Inmiddels is 
de Beaver in het Velencer-meer aan de slag gegaan, om dit meer beter geschikt te 
maken voor de recreatie (zwemmen en watersport). In hoofdzaak betekent dit: het 
cutteren van uitgestrekte rietvelden! 

Drie Master-boosters in Noord-Holland 

Voor het opspuiten van bouwgrond in het Noord-Hollandse Landsmeer is zand nodig, 
veel zand. Dit wordt met bakken aangevoerd en in het Noordhollands Kanaal gelost 
door een zuiger. 
Master-booster één, de Nieuwe Gouw, pompt het 1200 meter verder naar Master
booster twéé, de Mark Gouw. Deze pompt het 1100 meter verder naar Masterbooster 
drie, de Gouw Zee. De stort ligt nóg een 100 meter verder. 
Op de foto: de Mark Gouw midden in het polderland. 

"Cub" nam de boot naar Indonesië 

Heel klein hangt het hoofdponton van de Cub Bintan in de takels van een machtige 
bok. In Amsterdam werd deze Beaver geladen in en op het Griekse m.s. Roula met 
als bestemming Kidjang op Bintan, een van de Indonesische eilanden ten zuiden van 
Singapore. Hier zal de Beaver Cub worden gebruikt bij een project tot winnen van 
bauxiet. 

-�

PERSONEELS-

Op zaterdag 10 juni vond, begunstigd door fraai weer, een puzzelrit voor auto's plaats, 
welke georganiseerd was door de onlangs opgerichte personeelsvereniging van het 
M.T.I. De route was ongeveer 65 km lang en voerde de deelnemers langs voor het 
merendeel zeer landelijke wegen door de omgeving van Delft. De opgave van de rit 
bestond uit drie delen, te weten een routebeschrijving, een traject dat gereden moest 
worden aan de hand van een aantal gefotografeerde situaties, en tenslotte een strip
kaart Vooral dit laatste traject bleek verschillende deelnemers vele hoofdbrekens te 
bezorgen, hoewel uiteindelijk alle équipe's toch kans zagen tijdig de finish bij motel 
Hoornwijck te bereiken. 

VERENIGING 

M.T.I.
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Hier waren de beproevingen echter nog niet geheel achter de rug, want in een klasse
mentsproef moesten de verschillende bestuurders nog hun kunnen tonen op het ge
bied van afstand schatten. De opgave was namelijk om, achteruitrijdend, zo dicht mo
gelijk bij een piket te stoppen waarbij deze piket echter niet geraakt mocht worden. 
Dat hierbij onder de nodige hilariteit soms opmerkelijke prestaties werden verricht 
behoeft natuurlijk geen betoog. 
Aan de rit werd deelgenomen door ongeveer 15 personeelsleden waarvan het meren
deel vergezeld was door hun echtgenote. Zij vormden zeven équipe's. 
Tijdens de rit had iedere équipe een aantal vragen moeten beantwoorden, aan de 
hand waarvan een klassement kon worden opgemaakt. 
De eerste prijs werd veroverd door de équipe bestaande uit de heer en mevrouw 
Molenwijk, mej. Righarts, en de heer Jongepier, die op deze wijze enkele cadeau
bonnen en een bloemenhulde rijker werden. 
De prijsuitreiking vond plaats tijdens een bijzonder gezellig etentje dat de deelnemers 
na afloop van de rit nog enige tijd in Hoornwijck bijeenhield. 
Concluderend kan gezegd worden dat door de ongeveer 25 aanwezigen teruggezien 
kan worden op een bijzonder geslaagde middag, en dat het bestuur ongetwijfeld aan
leiding heeft nogmaals een dergelijke ralley te organiseren. 




