


Een bijzonder karwei had onlangs plaats 

bij Dordrecht, waar de I.H.C. Giant 

BIJ DE VOORPAGINA Nieuwe Merwede vanuit het Wantij over 
de dijk in de put werd gezet. Meer over 

dit werk op rolletjes in onze rubriek "Van 

Bevers en Reuzen" op pag. 164. 
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BIJ DE JAARWISSELING 

Het is mij een voorrecht U allen mijn beste 
wensen aan te bieden voor een gelukkig 
Nieuwjaar. 
Er zijn verschillende redenen, waarom het 
komende jaar met vertrouwen kan worden 
ingegaan en op het afgelopen jaar met tevre
denheid kan worden teruggezien. 
De structuur van onze onderneming kreeg en
kele maanden geleden haar definitieve vorm 
doordat wij een begin maakten met het op
richten van produldengroepen. 
De verkoop van onze produkten verliep be
vredigend, terwijl de verkoopprognose van 
enkele produkten ruimschoots werd over
schreden. Dientengevolge zijn onze bedrijven 
in het komende jaar goed van werk voorzien. 
Ons grote probleem is de bewaking van de 

kosten. Wij moeten de voortdurende kosten
stijging binnen de perken houden en voorko
men dat deze de produktiviteitsstijging op on
verantwoorde wijze overschrijdt. Dan zal de 
groei, die zo noodzakelijk is voor de continu
iteit van onze onderneming, zich zeker voort
zetten. 
In een wereld in volle ontwikkeling zal de ko
mende jaren grote vraag blijven bestaan naar 
vele van onze gespecialiseerde produkten. 
Dat voor het bereiken van onze doelstellin
gen de grootste collectieve en persoonlijke 
inspanning van ons allen vereist is, spreekt 
voor zich. 
Overtuigd van Uw aller volle medewerking 
spreek ik de wens uit, dat het jaar 1969 voor 
U allen voorspoedig moge zijn. 

Mr. H. Smulders 

BUITENLANDSE OPDRACHTEN VOOR SLEEPZUIGERS 
Van een buitenlandse opdrachtgever ontvingen wij de opdracht 
voor de bouw van een grote sleepzuiger met een laadruiminhoud 
van 6000 m3. 
Het ruim 100 meter lange schip behoort tot de klasse sleepzuigers 
als de onlangs gereed gekomen H.A.M. 308: d.w.z. met machine

en pompkamer in het achterschip, met de twee zuigbuizen aan 

weerszijden van het achterschip, met het brugdekhuis ongeveer 
midscheeps, met cilindervormige kegelkleppen voor het lossen 

SUPER-SLEEPZUIGER 
Van S.A. Dragages Decloedt et Fils te Brussel ontvingen wij op
dracht voor de bouw van een sleepzuiger met een totale laadruim
inhoud van 11.300 m3. 
Het schip, dat 124 meter lang en 23 meter breed wordt, krijgt 
twee zuigbuizen, elk met een diameter van 1100 mm, waarmee tot 
op een diepte van 30 meter kan worden gebaggerd. 
Een opvallend kenmerk van deze sleepzuiger is, dat de machine-

van de lading zand of slib en met de accommodatie op en in het 
voorschip. 
Het schip wordt voorzien van twee Smit-Bolnes hoofdmotoren, 
elk met 20 cilinders. 
Deze nieuwe, belangrijke miljoenen-order betekent, dat op onze 
werven thans drie grote sleepzuigers in verschillende stadia 

"op stapel" staan. 

Het schip moet begin 1970 klaar zijn. 

LAATSTE NIEUWS 
en de pompkamer midscheeps zijn geprojecteerd. Dit betekent 
dat de sleepzuiger twee laadruimen heeft, één in het voorschip en 
één in het achterschip. Het totale laadvermogen van deze bagger
gigant bedraagt ruim 16.000 ton. 

In deze sleepzuiger - een der grootste ter wereld - wordt een 
totaal vermogen geïnstalleerd van ongeveer 14.000 pk. 



Tropische beproeving 

Wetende hoe velen van U meeleven met het wel en wee van onze 
standaardzuigers, doet het ons genoegen hierbij een foto te pu
bliceren, die wij van één van onze klanten ontvingen. U ziet de 
Giant Bengal Bay tijdens de beproevingen in de haven van de 
Indiase havenstad Madras. Zoals U weet leverden wij van deze 
zuiger alleen het hoofdponton met alles d'r op en d'r an en werden 
de zijpontons in India gemaakt. 

Nieuw hok 

Onderdelen van bevers en reuzen worden sinds kort bij De Klop 
opgeborgen in een nieuw hok. De voormalige ketelmakerij werd 
verbouwd tot magazijn met ruimte voor alles wat er voor het 
maken van een bever of reus nodig is. 
Er wordt veel met pallets gewerkt, ook op de stellingen. Met de 
vorkheftruck kan men overal bij, ook op de bovenste plank! 
Magazijnmeester Hoef/aak is wat in zijn nopjes met zijn nieuwe 
behuizing. 
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VAN BEVERS 

EN REUZEN 

"Koninklijke trein" 

Deze "koninklijke trein" stond onlangs op een Rotterdamse kade. 
Verdeeld over zes spoorwagons werd de I.H.C. Beaver King 
FK 132 naar Hongarije vervoerd. Nog nooit had een King de 
trein genomen en er kwam dus heel wat passen en meten aan 
te pas, voordat het grootste stuk, het hoofdponton, precies vol
gens de aanwijzingen van spoorwegen en expediteur op de wagen 
lag. Centimeterwerk! 

Giants in Argentinië 

Uit Argentinië kregen wij foto's van de Giant O.S. 210 en de 
Giant booster S.P. 213. Bij Ensenada, ongeveer 60 km ten zuid
oosten van de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires, aan de brede 
Rio de la Plata, zal een groot staalbedrijf (hoogovens en walserijen) 
worden gebouwd. Er moet een haven en een verbindingskanaal 
komen, een graafkarwei dat zeker nog 1 ½ jaar zal duren. Bij dit 
omvangrijke baggerkarwei zijn de twee reuzen nauw betrokken. 
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Op rolletjes 

Bij Dordrecht moet een nieuw bekken worden gegraven voor de 
drinkwatervoorziening, De Giant Nieuwe Merwede zal dit bagger
karwei voor z'n rekening nemen. Om de reus in z'n putje te 
krijgen was het nodig 'm vanuit het Wantij over de dijk te slepen, 
een karwei dat werd uitgevoerd door een Duitse firma, die meer 
met dit bijltje gehakt heeft. Er werd gebruik gemaakt van lange 
rubber zakken die met lucht worden opgeblazen. Op deze rollen 
trok men de zuiger over de dijk, waarbij een zware scraper als 
trekker fungeerde. 
Op de foto's kunt U zien hoe dit alles in z'n werk ging. 

Foto 1: Proefdraaien in Madras. 

Foto 2: De Klop·s nieuwe magazijn. 

Foto 3: King nam de trein. 

Foto 4: Reus met landhonger. 

Foto 5: Vanuit het Wantij de dijk op ..... . 

Foto 6: Het ging op •·rolletjes". 

Foto 7: Schop omhoog ...... trekken maar weer ..... . 

Foto 8: Eenmaal over de kruin was het een kwestie van afremmen. 

Foto 9: Tewaterlating, nadat de laatste draad is doorgebrand ..... . 
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Dammen en bruggen hebben het isolement van de Zuidhollandse 
en Zeeuwse eilanden verbroken en er nieuwe aktiviteiten ge
bracht. Eén van die aktiviteiten is de vestiging, in Zierikzee, 
van de 1.H.C. dochter "Motorenfabriek Smit & Bolnes N.V.". 
In het Zeskant van februari 1967 hebben wij deze dochter uit
gebreid aan U voorgesteld. 
Op 10 april 1962 kon de eerste in de fabriek vervaardigde motor 
in bedrijf worden gesteld. Sindsdien hebben vele honderden 
cilinders het bedrijf verlaten in lijn- of V-motoren. Het bouwen 
van een goede motor is een "schone zaak", maar de "nazorg", de 
service, is minstens even belangrijk. En daarom in dit artikel 
eens het zoeklicht gericht op de service-afdeling van Smit-Bolnes. 

WAT IS SERVICE? 

Het woord zelf betekent niet anders dan "dienstverlening" en 
hiermede is een belangrijke taak van deze afdeling al omschreven: 
het verlenen van diensten aan de gebruiker bij onderhoud en re
paratie van de motor. Vanzelfsprekend komt het hierbij vooral 
aan op paraatheid en snelheid. 
Maar de taak van de Service-afdeling gaat veel verder dan dat. 
Bepaalde bedrijfsomstandigheden kunnen soms een belangrijke 
invloed hebben op het gedragspatroon van de motor en de levens
duur van bepaalde onderdelen. Het is aan de Service, eventuele 
afwijkingen zo spoedig mogelijk te signaleren en ter plaatse een 
eerste onderzoek in te stellen naar de mogelijke oorzaken daar
van. Niet zelden is een dergelijke signalering aanleiding tot een 

GOEDE ,,NAZORG'' BIJ SMIT-BOLNES 

veel dieper gaand onderzoek, waarbij andere afdelingen o.a. de 
research afdeling ingeschakeld worden. Op deze wijze is de 
Service afdeling de verbindingsschakel tussen de praktijk en het 
''theoretische" onderzoek en is daardoor een onmisbare faktor 
in de verdere ontwikkeling van het produkt. Op grond van deze 
overwegingen werd reeds ca. 5 jaar geleden tussen de direkties 
van - toen nog - L. Smit & Zn. en Smit & Bolnes overeenge
komen, de service naar Zierikzee over te hevelen, zodra de weg
verbinding tussen Schouwen-Duiveland en de "rest van Nederland 
en de wereld" gereed zouden zijn. 

GOEDE ORGANISATIE 
De "signalerings"-funktie van de service afdeling vereist een uit
stekende administratie van de uit de reparatie komende gegevens 
over gedragspatroon en levensduur van onderdelen onder soms 
sterk uiteenlopende omstandigheden. Om een paar voorbeelden 
te noemen: de invloed van verschillende smeeroliesoorten even
tueel in kombinatie met uiteenlopende brandstofsoorten (van heel 
lichte ruwe, ongeraffineerde olie tot de zwaarste toe) op slijtage
cijfers van zuigerveren en cilindervoeringen, de invloed van deze 
zelfde kombinaties op de standtijden van kleppen, etc., etc. 
Deze administratie is ondergebracht in de afdeling Behandeling 
Orders, waarvan de heer J. Koeling de dagelijkse leiding heeft. 
Ook de organisatie van de "dienstverlening" ressorteert onder 
deze afdeling. 
De overige medewerkers zitten als het ware ondergedoken in 
andere afdelingen, vertelde de Heer Koeling. 
Maar hun koffertjes met sleutels, tangen en tandenborstels staan 
klaar! Ook de weekeinden en 's nachts. 
"Het geheim van een goede dienstverlening ligt vooral in de 
logische opzet van het uit te voeren programma wanneer er een 
klacht binnen komt". 
Standaard formulieren en instrukties vergemakkelijken de be
handeling van de binnenkomende storingsklachten. Ook perso
neelszaken krijgt meestal een duit in het zakje te doen. Het 
transport van de mensen moet worden verzorgd, evenals logies, 
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etc. Bovendien moeten de service-medewerkers bij voorkeur voor 
de zondag weer thuis zijn. Dit laatste is wel eens moeilijk. 
Elke vrijdag na 2 uur valt er een verhoogde aktiviteit waar te 
nemen. Vooral voor baggermaterieel, dat na vijf dagen kontinu 
werken "naar binnen gaat" en dat de daarop volgende maandag 
weer aan het werk moet, is het weekend de gelegenheid voor het 
verrichten van onderhoud. 

VEEL WERK 

"Op dit ogenblik" zei de Heer Koeling (dat was begin november 
(red.)), liggen er aanvragen voor het reviseren van in totaal on
geveer 130 cilinders. Het spreekt vanzelf, dat, omdat de mensen 
van de servicedienst in geval van "mobilisatie" aan hun gewone 
werk worden onttrokken, er wel eens wenkbrauwen worden ge
fronst. Om alles wat met de serviceverlening te maken heeft zo 
soepel mogelijk te laten verlopen, wordt echter voortdurend ver
der gedokterd aan betere regelingen. "Uiteindelijk willen wij ko
men tot een soort "International Rescue", zo pleegt men bij Smit 
Bolnes op te m0rken. 
In het afgelopen jaar zijn de monteurs van Smit Bolnes op vele 
karweien geweest in binnen- en buitenland, ook voor het toezicht 
houden op inbouw van motoren. 
Reisdoelen waren b.v. Wilhelmshaven, Aalborg, Duinkerken en 
Glasgow, maar ook Oman en Qatar, waar tien motoren staan, zes 
voor generatoren aandrijving en vier voor de pompen die de ruwe 
olie in tankers pompen. Het tiental loopt kiplekker op olie, die 

... DRIJVENDE 

"zo uit de grond komt". 
Bij Smit Engineering staan ze voor niets! Voor een "drijvende 
kraan op de maan" draaien ze hun hand niet om. Dit althans valt 
op te maken uit het verhaal van de heer J. A. van de Kamp. 
Samen met zijn baas, Ir. De Jooden, reisde hij onlangs naar 
IJsland om één van de succesvolle Smit Engineering ontwerpen 
"in levende lijve" te aanschouwen. 
In het vliegtuig, dat de beide collega's naar dit zo noordelijk ge
legen eiland bracht zaten ook IJslanders, die van vakantie terug
keerden. Toen ze bijna thuis waren riepen ze uit "binnen enkele 
ogenblikken landt U op de maan!" 
"Nou, het zag er wèl naar uit", vertelde de heer van de Kamp. 
"Niet alleen van boven af, maar ook toen wij per auto van het 
vliegtuig naar de hoofdstad Reykjavik reden, leek de omgeving 
sprekend op een maanlandschap. Geen enkele boom, alleen maar 
gestolde lava en rotsblokken. Het is zó echt als op de maan, 
dat Amerikaanse ruimtevaarders er hun aardse maan-oefeningen 
houden!" 
De republiek IJsland (2½ maal zo groot als Nederland, maar met 
een aantal inwoners dat nog geen 2% is van onze 12 miljoen!) 
is een vulkanisch eiland. De warme bronnen en de bruisende 
geysers vormen dé energiebron. Kasgroenten groeien er op, de 
warmwatervoorziening van de huizen wordt er door verzorgd. 
"En wie niet graag wil baden en douche� in warm, maar heel 
sterk naar zwavel ruikend water, gebruikt het hete "natuur"-water 
om in warmtewisselaars "reukloos" water te verwarmen", zo weet 
de heer van de Kamp te vertellen. 
De reden van de "maanreis" van de heren De Jooden en Van de 
Kamp was om te zien hoe de drijvende bok van 100 ton hijsver
mogen werkte in de haven van Reykjavik. De bouw van deze bok 
was het resultaat van goed samenspel, vertelde de heer Van de 
Kamp. Wat was het geval? 
"Hoe maak je van vier losse, vroeger aan een IJslandse aannemer 
geleverde, pontons een drijvende bok? Wij werkten een plan uit, 
De monteurs brengen bij terugkomst uitgebreid rapport uit. 

De aan deze rapporten ontleende gegevens worden in de admini
stratie zodanig verwerkt, dat zowel per motor als per onderdeel 
een volledig overzicht ontstaat. 
Deze dokumentatie kan een uitgangspunt worden voor verdere on
derzoekingen in de konstruktieve- of researchafdeling. 

MALLE GEVALLEN 

Zijn er ook bijzondere of gekke verzoeken, zo kunnen wij niet 
nalaten te vragen. De Heer Koeling graaft even in zijn geheugen 
en dan komen er een paar "malle gevallen". 
Via Scheveningen Radio, om twee uur in de nacht: "De motor 
draait zo rot. Hoe zou dat komen?" Men was in Zierikzee net 
bezig een hulp equipe bijeen te brengen toen er weer een be
richt kwam: "Hoeft niet meer, motor draait prima, er zat een net 
in de schroef .. .... ". 
Een niet zo ervaren machinist vroeg eens: "Kun je de Smit Bolnes 
tweetakt zo hoog belasten tot de uitlaat temperaturen op het 
niveau van een viertakt motor zijn"? Antwoord: ,,Nee meneer, de 
thermometers zijn niet lang genoeg ...... ". 
Tijdens ons gesprek kwam er een telex binnen: Een klant had 
moeilijkheden met de motor op één van zijn schepen. Er diende 
direkt aktie genomen te worden en dat was voor Het Zeskant 
het teken eens op te stappen. Wij hadden echter al genoeg ge
hoord om te kunnen zeggen: ook bij de serviceafdeling van Smit 
Bolnes staan ze hun mannetje. Niet voor niets is één van de 
telefoonnummers van deze afdeling "007" ..... . 

KRAAN OP DE MAAN .... 

dat voorzag in de levering van onderdelen door ons en montage 
van de bok in IJsland". En zo geschiedde het. Smit Engineering 
leverde de tekeningen èn de instrukties voor de montage; Smit 
Kinderdijk leverde een vijfde ponton, nodig voor het verkrijgen 
van een totaalponton van voldoende grootte; de bokkepoten en 
de terugslagpoten werden gewalst bij Smit Kinderdijk en afge
werkt bij de D.M.N.; andere firma's leverden de centrale hijslier, 
staaldraden, hijshaken en blokken. 
"Per schip ging dit alles naar IJsland. Het staalwerk voor het 
koppelen van de pontons en voor de fundaties werd in Reykjavik 
uitgevoerd. Toen kwam de verdere montage. Alles paste prima!" 
Aldus de heer Van de Kamp. 
Het ponton is 12 x 30 meter. De bok heeft een hijshoogte van 
20 meter en e_en hijsvermogen van 100 ton bij 5 meter sprei. Het 
hijswerktuig is een waardevolle aanwinst voor de haven van 
Reykjavik, de hoofdstad van het "maaneiland" IJsland! 



Van 12 t/m 16 november werd in de Amsterdamse RAI de jaar
lijkse Europorttentoonstelling gehouden, een grote expositie op 
scheepvaartgebied. Natuurlijk was 1.H.C. Holland op "Europort 68" 
present. Met baggeronderdelen, met Beaverspul, met Metersmit's 
meters en Lagersmit's lagers, met een Smit Bolnes motor enz., 
enz. Alles bijeen gebracht op een imposante stand, die veel be
langstelling trok. 

..... verwarming ..... 

Een groot deel van de I.H.C.-stand was bovenaan afgezet met 
een "bies" van perspijpen. Of het d�or het gure, winderige weer 
kwam weten wij niet, maar wij hoorden de opmerking maken: de 
stand van 1.H.C. Holland is de enige met centrale ringverwarming! 

..... orders ..... 

De tentoonstelling was nog geen uur oud toen - "even telefo
nisch" - orders voor zeven sleepkoppen werden vastgelegd. 
Meteen kwam Lagersmit daarop met een ander verkoopnieuwtje: 
wij hebben 13 Sublimes verkocht. 

. . . . . nog een ..... 

Hier bleef het niet bij: aan het eind van de middag van de tweede 
expositiedag werd bekend: voor een buitenlandse opdrachtgever 
gaan wij een grote sleepzuiger bouwen. Hoe groot? 6000 m3. 

..... journaal ..... 

De avond van de eerste dag was onze stand te zien in het NTS 
journaal. De draaiende Beavercutter had de aandacht van de ca-
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meraploeg getrokken. En niet van hen alleen! Ook talloze, argelo
ze bezoekers stonden er, soms met verbazing, naar te kijken. Wij 
meenden er zelfs Argus nog te zien! De mooiste opmerking die wij 
opvingen: "dat is een ding om in zee naar olie te boren" ..... . 

. . . . . draadloos praten ..... 

Behalve met de electronica van Metersmit, waar héél veel be
langstelling voor was, was de I.H.C.-stand voorzien van PTT ap
paratuur: walkie-talkies. 
Zó groot was de I.H.C.-stand, dat men elkaar soms nauwelijks 
meer konden toeroepen en draadloos contact moest onderhou-
den ..... . 

..... teevee troef ..... 

De avond van de tweede expositiedag gaf een merkwaardig beeld 
te zien: grote drukte alleen op dié stands, die over een tv-toestel 
beE>çhikten. In de filmzaal van de 1.H.C. stand staarde men ook 
naar beeldscj,ermpjes. Op de stands zónder tv had men alleen 
maar oor voor de radio. De reden van dit alles? 
De strijd tussen Ajax en Fenerbahce om de Europa-cup ..... . 

..... koperwinkel ..... 

In een apart standje presenteerde Lagersmit de buitenlandse 
firma's, die zij in ons land vertegenwoordigt met lagers, bussen 
etc. Het standje had een bijnaam: de koperwinkel! 

. .... Sliedrecht presenteert ..... 
Om Sliedrecht als werk- en 
brengen had deze gemeente o 
stand. Hier was een aardig, geîll 
de simpele, doch duidelijke titel: •· 
was - natuurlijk! - De Klop e · � 
boekje, de grafische ontwerper. e -=- • -
voor enkele tekeningen van en o ~ 
De Klop zult herkennen, publicere 
van de tekenaar! 

..... lieverdjes ..... 
Hun brutale kopjes staken maar na 
I.H.C.-stand uit. Gedreven door de ho -

kleine mannetjes wel érg grote tent.v1,-.c:--=

sterdamse lieverdjes": Hebt U a
moeilijk dit de knulletjes te weigere
Bliksemsnel graaiden drie handjes - - :: • =
de schoteltjes met pinda's . . ... Lee ..

..... moderne kunst ..... 
Vrijdagmorgen was de televisie weer =--=

journaal, maar de VARA-tv, voor hu 
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PORT-FLITSEN 

. En niet van hen alleen! Ook talloze, argelo
en er, soms met verbazing, naar te kijken. Wij 
yus nog te zien! De mooiste opmerking die wij 
:?n ding om in zee naar olie te boren" ...... 

ten ..... 

:?Ctronica van Metersmit, waar héél veel be
is, was de I.H.C.-stand voorzien van PTT ap
ties . 
. . C.-stand, dat men elkaar soms nauwelijks 
epen en draadloos contact moest onderhou-

eede expositiedag gaf een merkwaardig beeld 
� alleen op dié stands, die over een tv-toestel 
lmzaal van de 1.H.C. stand staarde men ook 
es. Op de stands zónder tv had men alleen 
,dio. De reden van dit alles? 
IX en Fenerbahce om de Europa-cup ...... 

je presenteerde Lagersmit de buitenlandse 
1s land vertegenwoordigt met lagers, bussen 
1 een bijnaam: de koperwinkel! 

. . . . . Sliedrecht presenteert ..... 
Om Sliedrecht als werk- en woonplaats onder de aandacht te 
brengen had deze gemeente op de tentoonstelling een eigen 
stand. Hier was een aardig, geïllustreerd boekje te krijgen onder 
de simpele, doch duidelijke titel: "Sliedrecht". Op enkele foto's 
was - natuurlijk! - De Klop te zien. De samensteller van het 
boekje, de grafische ontwerper, de heer Jits Bakker, zorgde ook 
voor enkele tekeningen van en over Sliedrecht. Die, waarop U 
De Klop zult herkennen, publiceren wij hierbij. Mèt toestemming 
van de tekenaar! 

. . . . . lieverdjes ..... 
Hun brutale kopjes staken maar nauwelijks boven de bar van de 
1.H.C.-stand uit. Gedreven door de honger, opgedaan op de voor
kleine mannetjes wel érg grote tentoonstelling, vroegen drie "Am
sterdamse lieverdjes": Hebt U wat pinda's voor ons? Het viel
moeilijk dit de knulletjes te weigeren. Dus: vooruit dan maar.
Bliksemsnel graaiden drie handjes - als k,leine draglines - naar
de schoteltjes met pinda's . . . . .  Leeg! . . . . .  

. . . . . moderrw kunst ..... 
Vrijdagmorgen was de televisie weer present. Nu niet het NTS 
journaal, maar de VARA-tv, voor hun kunstprogramma "Uit Bel
levue"! De I.H.C. stand fungeerde als "studio". Hoofdpersoon in 
dit optreden was de beeldhouwer, professor Esser. Nog nimmer 
hoorden wij iemand met zó veel gloed spreken over cutters als 
produkt van menselijk kunnen, inventiviteit en vakmanschap. Wàt 
de kunstenaar over baggeronderdelen -- als "kunst" te zeggen 
had, kon U woensdagavond 20 november over Nederland 2 zien. 

..... gefeliciteerd ..... 
Zaterdag: slingers in het keukentje en bloemen, die stuk voor 
stuk door de standbemanning werden aangeboden. Eén van de 
jongedames van de "Huishoudelijke dienst" vierde haar verjaar
dag. Dát moest even gevierd worden. Voordat de bezoekers
stroom weer losbarstte!...... En weer koffie geschonken moest 
worden. En méér koffie. En afwassen. En drankjes serveren. En 
nóg meer afwas! Twaalf uur continuwerk per dag. Bedankt dames 
voor jullie niet aflatende verzorging, geloop en enthousiasme. 

..... grootste en zwaarste ..... 
1.H.C. Holland had niet alleen de gróótste stand, maar ook de
zwáárste. Smit-Bolnes motor, grote baggerpomp, Beaver Master
ladder, nog een pomp, cutters, bedieningstafels, etc. etc., alles bij
elkaar meer dan 200 ton!
In kranten werd dit "grote" en "zware" vermeld.

"De grootste vertegenwoordiging heeft 1.H.C. Holland" 
(De Telegraaf). 

"Indrukwekkend is de stand van 1.H.C.". (De Tijd) . 

" ... waarvan vooral de reuzenstand, de grootste van de expositie, 
opvalt van I.H.C. Holland". (Dagbad Scheepvaart). 

" ... is er een grote stand van de I.H.C. Holland". 
(De Rotterdammer). 

Zo viel onze stand wèl op, op deze maritieme tentoonstelling, die in 
veel opzichten een succes was. Ook als I.H.C.-ers mogen wij te
vreden zijn over de bereikte resultaten. Wij hóren er bij en wij 
wáren er bij. 



Sommige van onze lezers zullen verbaasd en misschien zelfs wel 
een beetje verontrust opkijken als wij vertellen dat I.H.C. Holland 
een sleephopper-cutterzuiger bouwde in Australië. Konden wij dat 
dan zelf niet? 
Zeker wel, máár ...... wanneer de klant een baggervaartuig hoofd
zakelijk in dat land gaat gebruiken, kan dat land aan de vergun
ning om een bepaald werk uit te voeren de voorwaarde verbinden, 
dat het gebeurt met een in dat land gebouwd schip. De reden 
hiervoor is dat men in dat land graag een graantje wil meepikken 
en de eigen mensen op de eigen werven aan zo'n opdracht wil 
laten meehelpen èn meeverdienen. Van ons standpunt uit gezien 
misschien niet zo prettig, maar gezien vanuit het standpunt van 
de regering in het andere land wel begrijpelijk. Men noemt dit 
protectionisme, dat wil zeggen bescherming van de eigen industrie 
en dus van de eigen werkgelegenheid. 
Zo geeft de Australische regering subsidies van 30 tot 35% om 
het hoofd te kunnen bieden aan Europese, en ook Japanse, con
currentie. En op de import worden hoge invoerrechten geheven. 

van de staat Victoria, die aan Port Philip Baai ligt. Het onderhoud 
van de vaarroutes door deze baai is de eerste taak van de 
Matthew Flinders. Waarschijnlijk zal de cutter-sleephopperzuiger 
ook baggerwerk gaan verrichten bij de haven van Westernport, 
even ten oosten van Port Philip Baai aan Australië's zuidkust. 

"Victoria" bijna klaar 
Het tweede nieuwtje uit Australië betreft de bouw van de 600 liter 
emmermolen Victoria. Ook dit is een samenwerkingsopdracht. 
Voor de verschillende onderdelen, zoals riemschijven, lieren, tand
wielkasten, elektromotoren, leirollen, enz. enz., zorgden wij. Bij 
De Klop weten ze er 1109 alles van! 
In Het Zeskant van juli j.l. vertelden wij U hoe er, vlak vóór de 
bedrijfsvakantie, gezwoegd en geploeterd werd om alles op tijd 
weg te krijgen. In kist en krat. Totaal 100 colli! 
Uit Australië kregen wij de hierbij gepubliceerde foto van de bouw 
van het casco van de Victoria. Eind van het jaar wordt deze em
mermolen te water gelaten. 

I.H.C. HOLLAND-NIEUWS UIT AUSTRALIË

,.Matthew Flinders": op drie manieren baggeren. 

Indien enigszins mogelijk wordt daarom wel een tussenoplossing 
gekozen, d.w.z. het casco in het land zèlf laten bouwen, maar de 
"vitale" onderdelen voor met name de baggeruitrusting van bui
tenaf laten komen. Zo stonden wij als I.H.C. Holland bij de bouw 
van de sleephopper-cutterzuiger Matthew Flinders niet helemaal 
"buiten spel"! 

Op drie manieren baggeren 
De Matthew Flinders werd onlangs met veel vlagvertoon aan de 
Dienst voor Openbare Werken van de staat Victoria overge
dragen. 

Voor het sleepzuigen beschikt de Matthew Flinders over twee 
zuigbuizen, elk met een diameter van 650 mm en voorzien van 
Californische sleepkoppen, waarmee tot op een diepte van 
± 17 meter gebaggerd kan worden. De hopperinhoud bedraagt 
± 1200 m3. 

In de beun aan de voorzijde heeft dit baggervaartuig een cutter
ladder met een door elektromotoren aangedreven cutter. Hiermee 
is het mogelijk te baggeren tot op een diepte van 15 m. De specie 
wordt in dit laadruim verzameld en naderhand via de bodemklep
pen gelost! De derde baggermogelijkheid van de Matthew Flinders

is profielzuigen. 

Dit kan met een buis die aan de cutterladder is opgehangen. Het 
baggervaartuig heeft een totaal geïnstalleerd vermogen van meer 
dan 4000 pk, verdeeld over 9 motoren. Twee ervan drijven de 
baggerpompen aan, die door ons zijn ontworpen en gemaakt. 
De Matthew Flinders trekt als modern baggervaartuig in Australië 
zeer de aandacht. En er zit genoeg 1.H.C. in dit schip om daarover 
mede trots te zijn! 

Het werkterrein van deze zuiger ligt bij Melbourne, de hoofdstad 

Het casco van de emmermolen "Victoria" bijna gereed om van de Australische helling 
te water te worden gelaten. 

Als herinnering: enkele van de onderdelen voor de "Victoria" medio 1968 bij De Klop 
gereed voor transport. 
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MIJMERINGE 

'k Zit wat stil te mijmeren 
Heel rustig bij de haard, 
En overzie dan achtenzes ·g 

Dat bijna is verjaard. 
'k Denk aan 't welvarend e 
Waar 't voedsel wordt verbra 
Dat God liet groeien in Zijn t 
Ook voor het arme land. 

Ik denk ook aan dat arme la 
Waar men nog honger lijd 
Waar kinderen sterven op de 
In ongelijke strijd. 
Waar grote wijze mannen 
En toch waanzinnig dom, 
Een uitgehongerd mensenkin 
Doden met een napalmbom. 



ie aan Port Philip Baai ligt. Het onderhoud 
oor deze baai is de eerste taak van de 
aarschijnlijk zal de cutter-sleephopperzuiger 

==- errichten bij de haven van Westernport, 
Philip Baai aan Australië's zuidkust. 

- Australië betreft de bouw van de 600 liter
- Ook dit is een samenwerkingsopdracht.
"'o derdelen, zoals riemschijven, lieren, tand
- � ren, leirollen, enz. enz., zorgden wij. Bij

alles van! 
- j.l. vertelden wij U hoe er, vlak vóór de

:,,,woegd en geploeterd werd om alles op tijd 
""° e krat. Totaal 100 colli! 

-_; e hierbij gepubliceerde foto van de bouw 
:: Victoria. Eind van het jaar wordt deze em-

AUSTRALIË 

derdelen voor de "Victoria" medio 1968 bij De Klop 

MIJMERINGEN .... 

'k Zit wat stil te mijmeren 
Heel rustig bij de haard, 
En overzie dan achtenzestig 
Dat bijna is verjaard. 
'k Denk aan 't welvarend Nederland 
Waar 't voedsel wordt verbrand, 
Dat God liet groeien in Zijn tuin 
Ook voor het arme land. 

Ik denk ook aan dat arme land 
Waar men nog honger lijdt, 
Waar �inderen sterven op de straat 
In ongelijke strijd. 
Waar grote wijze mannen 
En toch waanzinnig dom, 
Een uitgehongerd mensenkind 
Doden met een napalmbom. 

MET DE KLOPJEUGD OP STAP 

In september zijn de jongens van onze leerscholen op bezoek geweest 

bij Genera/ Motors Corporation te Antwerpen. Eén van de deelnemers 

maakte van dit uitstapje een opstel dat we enigszins verkort hier weer

geven. 

We vertrokken om half acht bij goed weer. Een uur later stonden 
we aan de Belgische grens, waar we vlot passeerden. 
Toen begon de narigheid. Er was een wegomlegging en daardoor 
kwamen we op hele smalle en bovendien slechte weggetjes, zodat 
het nog ruim een uur duurde, aleer we bij G.M. waren. Daar 
werden we met koffie ontvangen en vervolgens door de fabriek 
rondgeleid. We keken onze ogen uit naar de produktie van auto's 
aan de lopende band. Bij elk onderdeel staan 2 à 3 mensen, 
bijv. 2 man zetten de motor er in en daarna monteren 2 man de 
ruiten. Elke minuut gaat er een nieuwe auto de fabriek uit en men 
wil de produktie nog gaan verdubbelen. 
Na deze interessante-excursie hebben we in een Belgisch restau
rant van een koffietafel genoten. Tjonge, jonge, wat regende het 
toen we hier uit de bus kwamen. 
Na het eten keerden we terug naar Nederland en zijn we naar 
Beekbergen gegaan, waar we een reuze lol gehad hebben, vooral 
met de waterfietsen en de roeibootjes. 
Toen zijn we naar Restaurant Engel gereden in Baarle-Nassau 
voor het diner. 't Was allemaal heerlijk. Na het eten hebben we 
goedkope sigaretten ingeslagen, zodanig dat we tot op de laatste 
cent blut waren. We zijn toen maar naar huis gegaan. 't Was 
een heerlijke dag en wij danken de directie en de leiders hiervoor 
van harte. 

Ik zit wat stil te mijmeren 
Straks komt het grote feest, 
We zitten allen om DE boom 
En zingen blij van geest. 
We zingen weer van vrede 
Over de hele aard, 
Dan denk ik bij mezelve 
Wat is dat lied nog waard! 

Kameraden in deez dagen 
Van Kerstfeest en het oude jaar, 
Als je in je eentje mijmert 
Bij een glaasje en sigaar, 
Zie je alles weer passeren 
't Hele jaar trekt weer voorbij, 
Maar gelijke rechten voor alle mensen 
Waren er ook dit jaar niet bij! 

Alleen op oudejaarsavond 
Zijn alle mensen goed, 
Men wenst elkaar het beste 
Veel heil, geluk, voorspoed. 
Men heft het glas, met rode wijn 
Om met elkaar te "proosten", 
Men eet en drinkt, er is genoeg 
Maar denkt niet aan het Oosten. 

Een deelnemer. 

Maar plotseling word ik opgeschrikt 
Uit al m'n mijmeringen, 
En hoor ik door de radio 
De mensen vrolijk zingen. 
Ik zie een schaal, een oliebol. 
'k Hoor feestelijke fanfaren, 
En ook de glazen zijn gevuld 
Zoals al'andere jaren. 

Men reikt elkaar de vriendenhand 
Men drinkt weer saam een glas, 
Wij loven weer de vriendschapsband 
Alsof 't nooit anders was. 
Want ook op deze ouw'jaarsavond 
Zit de mens van goedheid vol, 
Ook ik doe mee en zeg dan prosit 
Mens, neem nog een oliebol. 

Ik wens je dus het allerbeste 
Want m'n liedje is weer klaar, 
Na 'n vrolijk Kerstfeest, zalig einde 
Op d'laatste avond van het jaar. 
Laat ons samen dan maar klinken 
Op 't welzijn van de I.H.C., 
Dat zij maar veel werk mag vinden 
Is de wens van 

Gédégé. 



25 JAAR BIJ 

VERSCHURE 

Maandag 11 november 1968, 
Verschure's medewerker op 
de scheepswerf, de heer D. 
Vellinga, wordt door directie, 
chefs en collega's gehuldigd 
ter gelegenheid van zijn 25-
jarig dienstverband. 

De ondoordringbare mist bui
ten kon niet verhinderen, dat 
er op deze maandagmorgen 
bij de ontvangst en het gezel
lig samenzijn een bijzonder 
zonnige sfeer heerste. Daar
voor waren dan ook alle voor
waarden aanwezig: een nog 
betrekkelijk jonge jubilaris, die 
goed voor zijn werk is en bij 
de leiding en zijn collega's 
goed staat aangeschreven, 
hartelijke toespraakjes, ver
gezeld van cadeaus, en een 
bloemenhulde voor Mevrouw 
Vellinga. 

"Een dag, waar je een pretti-

BEDRIJFS 

E.H.B.O. 

DE KLOP 

ge herinnering aan bewaart", 
vond de heer Vellinga. 
De volgende dag, dinsdag 12 
november 1968, scheen er 
een uitbundige zon ter be
groeting van onze jubilaris, de 
heer W. M. Kampers, ijzerwer
ker op de scheepswerf. 
"Bescheidenheid siert de 
mens" en als je daarbij onder 
de meest uiteenlopende om
standigheden een goede col-

W. M. Kampers 

legialiteit kunt opbrengen, 
moet je het gevoel hebben, 
dat je in je leven geslaagd 

bent. Dat is zeker van toe
passing op de heer Kampers, 
die in zijn dankwoord naast 
de directie, zijn superieuren 
en collega's ook de O.A. be
trok voor het feit, dat hij nu 
met zijn gezin in de feeststoe
len had kunnen plaats nemen. 
Wij wensen beide jubilarissen 
nog vele goede en gezonde 
jaren in en buiten het ·"bedrijf. 
Een prettige ervaring en een 

E. Th. Kooijman 

mooie, blijvende herinnering 
vond de heer E. Th. Kooijman 
de huldiging door directie, 

chefs en collega's, die op 
maandag 25 november 1968 
plaats had. 
De heer Kooijman, die con
structeur is op tekenkamer 
inbouw, begon zijn loopbaan 
bij Verschure in 1943 als leer
ling bankwerker.' Na het be
halen van het Bemetel-diplo
ma en het volgen van enkele 
aanvullende theoretische cur
sussen verhuisde hij in 1947 
naar de tekenkamer. In 1949 
meende hij zeebenen te heb
ben, maar de roep van Ver
schure was doordringender 
dan die van de zee en de heer 
Kooijman nam spoedig na dit 
uitstapje z'n oude plaats ach
ter het tekenbord weer in. 
Hij verricht zijn werkzaamhe
den bekwaam en is een rustig 
mens in de omgang. Daarvoor 
werd hem en zijn vrouw, die 
hem trouw ter zijde staat, op 
deze dag terecht hulde ge
bracht. 
Wij wensen de heer Kooijman 
nog vele goede, gezonde en 
werkzame jaren. 

De bedrijfs-E.H.B.O.-ploeg van De Klop heeft zich in de finale 
geplaatst door het veroveren van de tweede plaats in de wedstrijd 
in het kader van de Federatie Bedrijfs-E.H.B.O.'s Merwedestreek, 
die op 9 november jl. bij Johan de Witt te Dordrecht werd ge
houden. 

De tegenstanders waren de EMF, Den Haan, de Holland en de 
Vries Robbé. 

In de ploeg van Den Haan moesten de Kloppers hun meerdere 
erkennen. 

Een fraaie beker was de beloning voor de tweede plaats van 
onze ploeg. 

OOIEVAAR OP BEZOEK 

BIJ VERSCHURE 

Op zondag 3 november 1968 werd het ge
zin Ophuizen verblijd met de geboorte van 
een flinke zoon. 
De heer des huizes, die baas is op de 
scheepswerf van Verschure, wachtte op 
maandagmorgen ter ere van dit zondags
kindje een verrassing. Een ploegje mede
wekers toonde hun artistieke talent. Het 
resultaat vindt U hierbij afgebeeld: een 
kersvers gebrande ooievaar, die zich van 
het gure klimaat niets heeft aangetrokken. 
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BIJ GOED 

VERSCHURE 

Dat vond Verschure's ldeeënb �- = = 

voorzitter, de heer Ir. J. M. Do e 
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De Ideeënbus-commissie van V 

SMIT KINDERDIJK 

Op 14 oktober vond bij SK de ja

inzenders van ideëen, voor éé 
welke elk jaar beschikbaar zijn. De - E- 3 
ondanks de twee prijzen, toch nog 

de tweede prijs is namelijk gewo

samen een idee hadden ingezonde 

1 e prijs N. de Vries, idee o. 

2e prijs v. Buizekom-van Loo • 

De heer Feldbrugge reikte beide prî

het bijzijn van d leden van de ldeeënhuc,,..._.-, 

Commissie van de OR. 

Op de foto zien we de winnaars zor

Wij wensen de inzenders nogmaals -

en wij hopen, dat hun activiteit en e 
dragen, dat de inzendingen van g - e =.:= 
toenemen. 
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BIJ GOED IDEE PAST DITO BELONING 

VERSCHURE 

Dat vond Verschure's Ideeënbus-commissie bij monde van haar 

voorzitter, de heer Ir. J. M. Donkers, tijdens de uitreiking van deze 

beloning. Bij de uitreiking op 20 november j.l., waren verder aan

wezig: de heer A. Loogman, assistent-bedrijfsleider, de heer W. 
Heskes, werkmeester koperslagerij en de heer J. Besteman, se
cretaris ldeeënbuscommissie Verschure. 
Het idee van de heer F. Mark, medewerker in de koperslagerij op 

de Scheepswerf betreft: "Uitbreiding van de mogelijkheden van 

de pijpenbank". 

Hoewel complete machines te koop zijn, waarmede het zelfde 

gedaan kan worden als wat uit het brein van de heer Mark is 
voortgekomen, is hier het byzondere, dat er met zo �oed als geen 

kosten een apparaat aan een bestaande bank (ook een idee van 
één van onze mensen) is toegevoegd, waarmede goed en snel 
tubelures en segmenten kunnen worden uitgesneden. 

De heer Donkers vindt het spijtig, dat hij niet vaker zulke forse 

premies kan uitreiken. "Dit soort ideeën moeten wij nu juist 

hebben", zegt hij. De toegekende f 200,- verhuizen na een ste

vige handdruk naar de binnenzak van de heer Mark. 

Deze geeft aanstonds blijk, het bij dit idee niet te willen laten en 

legt meteen maar een volgend idee ter tafel. De moeilijkheid zit 
voor hem in het berekenen of uitvoering mogelijk is. "Dat is 
helemaal geen bezwaar", voegt de heer Donkers hem bemoedigend 

toe: "Daar hebben wij wel onze mensen voor. Stuur maar in." 

De Ideeënbus-commissie van Verschure hoopt, dat met deze 

SMIT KINDERDIJK 

Op 14 oktober vond bij SK de jaarlijkse loting plaats onder de 
inzenders van ideëen, voor één van de twee extra prijzen, 
welke elk jaar beschikbaar zijn. De uitslag van deze loting bracht 
ondanks de twee prijzen, toch nog drie gelukkigen naar voren; 
de tweede prijs is namelijk gewonnen door 2 medewerkers die 
samen een idee hadden ingezonden. De winnaars zijn: 

1 e prijs N. de Vries, idee No. 78 f ,200,-

2e prijs v. Buizekom-van Loon, idee No. 85 f 100,-

De heer Fel1brugge reikte beide prijzen aan de winnaars uit, in 
het bijzijn van d leden van de ldeeënbuscommissie en de Kleine 
Commissie van de OR. 

Op de foto zien we de winnaars zorgvuldig de inhoud controleren. 
Wij wensen de inzenders nogmaals hartelijk geluk met de ideeën, 
en wij hopen, dat hun activiteit en de premies ertoe zullen bij
dragen, dat de inzendingen van goede ideeën nog zeer zullen 
toenemen. 

"topper" als voorbeeld anderen een duwtje in de rug krijgen om 

een plannetje of een idee in te zenden. Mocht U daar tegenop 

zien, praat U dan eens met een van de commissieleden of Uw 
baas; zij staan U te allen tijde gaarne ter zijde. 



VERSCHURE 

HEEFT 'M 

NU OOK! 

Z'n eigen hobby-garage, annex fotoatelier. Net als over de IJ
tunnel is er heel wat gewikt en gewogen. Maar de initiatiefnemers 
hebben over dit plan geen 120 jaar gedaan. En als het gebruik 
even intensief wordt als van de tunnel, dan is het bestuur van de 
Hobbyclub-Verschure beslist niet ontevreden. 
De heer P. Verschure was naar Amsterdam gekomen om op vrij
dag 15 november 1968 's avonds om half zes met een druk op 
de knop het startsein te geven voor veel Verschure-doorsmeer
beurten. Voordien waren bestuurleden en hulpvaardige handen 
avond aan avond bezig geweest om de door de directie ter be
schikking gestelde ruimte het aanzien van een modern geoutilleerd 
garagebedrijf te geven. Ze zijn daarin voortreffelijk geslaagd. 
Na de symbolische opening, waarbij de aanwezigen kennelijk een 
ogenblik stilte in acht wilden nemen voor al het voorafgegane 
beraadslaag en geploeter, was er een gezellig samenzijn in de 
ontvangruimte op de scheepswerf. 
Voorzitter Antonisse bracht namens het bestuur van de Hobby
club van Verschure de dank over aan de leden en alle medewer
kers, die zich hadden ingespannen om deze etappe te bereiken. 
Onze aloude relatie, de fa. Wilkens, was ook enthousiast en voor
zag de garage voor niks en niemendal van een passend tintje. 

"Draagt elkanders lasten en helpt elkaar de brug op" 

Een tableau van niveau. 

Ook de leverancier van de gereedschappen had voor de Hobby
club een paar mooie presentjes over. "Laten we hopen, dat dat in 
in de toekomst allemaal zo blijft", voegde voorzitter Antonisse 
aan z'n praatje toe. 
Er zijn nu al ruim 100 garage-leden en een tiental fotoclub-leden. 
Het bestuur is optimistisch en verwacht, dat de "Kat-uit-de-boom
kijkers", waar de heer Bax over sprak, vroeg of laat door de 
knieën zullen gaan. 
Wij twijfelen er niet aan of de H.C.V. (Hobby Club Verschure) 
zal een groot succes worden. 
Om misverstanden te voorkomen: Brommers worden bij de H.C.V. 
niet geweerd! 

PERSONAL 

GUSTO 
In dienst getreden: 
1-11-'68 J. van Bazouwen - medewerker Ge; e 

Planning 
4-11-'68 C. A. R. van Dinteren - montagewe� :::-

4-11-'68 C. van Gerven - montagewe er C 
4-11-'68 J. Broerse - lasser S.B. 
5-11-'68 J. C. Groeneweg - boorder M B 

11-11-'68 B. C. Groeneweg - montagewerke• 0 c

13-11-'68 S. A. Burger - lasser S.B. 
18-11-'68 A. Paci - bankwerker-buiten .B. 

18-11-'68 H. Altas - lasser S.B. 
18-11-'68 A. Fernandez Sande - schoo 

2-12-'68 Mej. L. M. Blom - assisten.e 
2-12-'68 R. F. Jeanson - edewe er 

Terug uit militaire dienst 
11-11-'68 L. C. Ommenng - lasser Ap o 

Gepensioneerd: 
6-12-'68 W. Lammers - aanbouwer S.B 

Gehuwd: 
5-11-'68 J. M. van der H<>eYen rr.et I C. 

Geboren: 
5-11-'68 Nancy, doch er van C. A. M. 

M. P. L. Mannus-Domen 
17-11-'68 Dingeman Cornelis, zoon van C. 

ven en W. D. van Gerven-Tim e 
22-11-'68 Aickey, zoon van R. de Boer 

Boer-Bouman 

DE KLOP 

In dienst getreden: 
1-11-'68 Mevr. C. H. M. Vriesendorp-K • 

secretaresse 
1-11-'68 T. Pauw - Tekenaar 
6-11-'68 E. van Lay - Bankwerker 

11-11-'68 J. v. 't Verlaat - Volontair MB 

INHOUDSOP 

CO 459/74 "Geopotes VI" en "VIII" in 
CO 552 "Aio Parana" in Argentinië . 
CO 554 "Nieuwe Merwede" zet schip op 
CO 573 "Prins der Nederlanden" 
CO 576 Emmermolen "Annahda" 
CO 579 Stoomsleepzuiger "Hillah" 
CO 585 Sleepzuiger "Sanderus·· 
CO 701 Booreiland "Chazar" 
CO 703 Booreiland "Sedneth Il" 
CO 706 Sleepzuiger "H.A.M. 308" 
CO 707 I.H.C. Giant "D.S. 212" 
CO 708 Booreiland "Cowrie One" 
CO 711 Emmermolen "Rozgwiazda" 
CO 712 Hefeiland "PG 410" . 
CO 714 Drijvende kraan "PM 24" . 
CO 719 Veerboot "Free Enterprise IV" 
CO 720 SBM-boeien Libië . . . . 
CO 721 /2/3 I.H.C. Omnibarges voor Belg ë 
CO 724 Rotsbreker voor Rusland . 
CO 727 Bakkenzuiger "Ardea" 
CO 731 Cutterzuiger "Hondius" 
CO 742 Kraanponton . . . . . 
CO 746 Sleepzuiger Westminster Dredg 
CO 747 Sleepzuiger Zanen Verstoep 
CO 753 Sleepzuiger België . 
CO 754 Sleepzuiger, voor Decloedt . . 
4-1282 Tweede kopralosser naar Rottardam 

Reisverhalen en ervaringen 

Snelle verplaatsing van de "lle de France·· 
Smit-Bolnes motoren leveren energie uit ruwe : 
Reisindrukken uit Bangkok en Saigon . . 
Belangrijk werk bij Terneuzen . 
De "Neendakara" in India te water 
Oude bekende doet 't best ("Minas Gera,s·· 
Antwerpen krijgt tweede Scheldetunnel 
1 H C Beaver bouwt stuwdam ,n India 
Wilhelmshaven krijgt "Oliegeul" 

Bedrijfsnieuws 

Gusto 

Klop . . 
Smit-Bolnes . 
Smit Kinderdijk 
Verschure . 

D.M.N. 
M.T.I. . . 
Smit Engineering 
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Brommers worden bij de H.C.V. 

PERSONALIA 

GUSTO 
In dienst getreden: 
1-11-'68 J. van Bezouwen • medewerker Centrale 

Planning 
4-11-'68 C. A. R. van Dinteren • montagewerker P.C. 
4-11-'68 C. van Gerven - montagewerker P.C. 
4-11-'68 J. Broerse • lasser S.B. 
5-11-'68 J. C. Groeneweg - boorder M.B. 

11-11-'68 B. C. Groeneweg • montagewerker P.C. 
13-11-'68 S. A. Burger - lasser S.B. 
18-11-'68 A. Paci • bankwerker-buiten M.B. 
18-11-'68 H. Altas - lasser S.B. 
18-11-'68 A. Fernandez San de • schoonmaker M. B. 

2-12-'68 Mej. L. M. Blom - assistente A.D. 
2-12-'68 R. F. Jeanson • medewerker Boekhouding. 

Terug uit militaire dienst: 
11-11-'68 L. C. Ommering - lasser App. bouw. 

Gepensioneerd: 
6-12-'68 W. Lammers • aanbouwer S.B. 

Gehuwd: 
5-11-'68 J. M. van der Hoeven met 1. C. Sanders 

Geboren: 
5-11-'68 Nancy, dochter van C. A. M. Marinus en 

M. P. L. Marinus-Domen 
17-11-'68 Dingeman Cornelis, zoon van C. van Ger

ven en W. D. van Gerven-Timmers 
22-11-'68 Rickey, zoon van R. de Boer en J. A. de 

Boer-Bouman 

DE KLOP 
In dienst getreden: 
1-11-'68 Mevr. C. H. M. Vriesendorp-Kwak, Directie-

secretaresse 
1-11-'68 T. Pauw • Tekenaar 
6-11-'68 E. van Loy - Bankwerker 

11-11-'68 J. v. 't Verlaat - Volontair MB 

11-11-'68 P. v.d. Velde • Volontair MB 
11-11-'68 H. J. W. Groenen• El. lasser 
11-11-'68 J. Eijkelenboom • Kantoorbediende 
11-11-'63 A. N. Lavooy - Tekenaar Volontair 
13-11-'68 M. de Gouw • Brander 

In militaire dienst: 
8-11-'68 C. v. Eck - Bankwerker 
8-11-'68 Y. C. de Haas • Draaier 
8-11-'68 G. G. Peters • El. lasser 

Gehuwd: 
6-11-'68 J. Koppelaar en N. de Jong 

13-11-'68 C. H. v.d. Berg en K. C. Lemmen 
27-11-'68 C. Korevaar en S. v.d. Dool 

Geboren: 
30..10-'68 Pietje, dochter van P. Postema • J. Korevaar 
20-11-'68 Gertjan, zoon van J. v. Valen • G. J. P. Sentse 

SMIT-BOLNES 
Gehuwd: 

1-11-'68 J. A. Deurloo en M. Overbeeke 

In dienst getreden: 
4-11-'68 T. Smid - adm. medewerkster BB 

18-11-'68 N. Krijger • metaaldraaier MB 
18-11-'68 J. de Jonge • ll. bankwerker DM 
18-11-'68 L. C. Botbijl • monteur EM 
25-11-'68 J. Bolkenbaas - monteur EM 
25-11-'68 H. M. Kramer • ll. plaatwerker PB 
25-11-'68 A. Vijverberg • plaatwerker PB 
27-11-'68 A. P. Verbeke • zager MB 

Geboren: 
25-11-'68 Bram Jeroen, zoon van A. Jobse en A. P. 

Verhage 

SMIT KINDERDIJK 
In dienst: 
1-11-'68 Ir. T. P. de Jooden • directeur 
1-11-'68 Mej. J. A. Marijt • secretaresse 
1-11-'68 J. Timmerman • tekenkamer werktuigbouw 
4-11-'68 G. Tukker • leerschool SB 
5-11-'68 J. D. Blootshoofd • leerling ijzerwerker 

11-11-'68 R. C. Waltman - volontair Metersmit 
11-11-'68 P. Groenendijk • volontair M.F. 

Geboren: 
30-10-'68 Adriana, d.v. H. J. den Ouden en M. de Vries 

2-11-68 Ellen Marieke, d.v. S. Veenstra en N. M. 
Helmink 

8-11-'68 Sjaco, z.v. J. Brouwer en W. Houweling 
18-11-'68 Leendert Samuel Cornelis, z.v. C. G. de 

Keijzer en N. Westerhout 

Gehuwd: 
6-11-'68 M. N. R. Lucia en W. Groeneveld - Sectie

bouw 
12-11-'68 R. H. Loevendi en D. K. Arentzen • Pro• 

jecten 

Overleden: 
5-11-'68 T. Verwaai, 90 jaar, gepensioneerd 
8-11-'68 S. de Hoog, 69 jaar, gepensioneerd 

12-11-'68 J. Langerak, 67 jaar, gepensioneerd 

VERSCHURE 
In dienst getreden: 

4-11-'68 Mevr. R. G. Woudt Belova, Tekenkamer 
Scheepsbouw 

4-11-'68 J. Tjon Kon Fa, bankwerker mach. fabriek 
4-11-'68 H. Spruyt - polyesterwerker afd. Polyboat 
6-11-'68 M. Karatas - polyesterwerker afd. Polyboat 
6-11-'68 E. Zadra - monteur/polyesterwerker afd. 

Polyboat 
11-11-'68 F. Fruchaud • polyesterwerker afd. Polyboat 
13-11-'68 V. Calderón Luján • polyesterwerker afd. 

Polyboat 
13-11-'68 R. Theofilis • polyesterwerker afd. Polyboat 
18-11-'68 C. M. A. Chezlané • polyesterwerker afd. 

Polyboat 
18-11-'68 D. G. lcher, polyesterwerker afd. Polyboat 

In militaire dienst: 
7-11-'68 S. Fijma - bankwerker afd. Scheepswerf 

15-11-'68 G. F. Verbeek • met. draaier afd. Mach. 
fabriek 

Gehuwd: 
15-11-'68 R. van der Drift en T. Leeman 

Gepensioneerd: 
8-11-'68 L. J. Arnaud de Calavon - el. lasser Scheeps

werf 

Geboren: 
3-11-'68 Martinus Andreas, zoon van C. M. van Op· 

huizen en A. C. Stokkart 
9-11-'68 Berthold, zoon van C. Kleiman en A. Gaaff 

INHOUDSOPGAVE VAN HET ZESKANT 1968 

CO 459/74 "Geopotes VI" en "VIII" in Engeland 
CO 552 "Rio Parana" in Argentinië 
CO 554 "Nieuwe Merwede" zet schip op het droge 
CO 573 "Prins der Nederlanden" 
CO 576 Emmermolen "Annahda" 
CO 579 Stoomsleepzuiger "Hillah" 
CO 585 Sleepzuiger "Sanderus" 
CO 701 Booreiland "Chazar" . 
CO 703 Booreiland "Sedneth Il" 
CO 706 Sleepzuiger "H.A.M. 308" 
CO 707 I.H.C. Giant "D.S. 212" 
CO 708 Booreiland "Cowrie One" 
CO 711 Emmermolen "Rozgwiazda" 
CO 712 Hefeiland "PG 410" 
CO 714 Drijvende kraan "PM 24" 
CO 719 Veerboot "Free Enterprise IV" 

CO 720 SBM-boeien Libië 
CO 721 /2/3 I.H.C. Omnibarges voor België 
CO 724 Rotsbreker voor Rusland 
CO 727 Bakkenzuiger "Ardea" 
CO 731 Cutterzuiger "Hondius" 
CO 742 Kraanponton . . 
CO 746 Sleepzuiger Westminster Dredging 
CO 747 Sleepzuiger Zanen Verstoep 
CO 753 Sleepzuiger Be!gië 
CO 754 Sleepzuiger, voor Decloedt 
4-1282 Tweede kopralosser naar Rotterdam 

Reisverhalen en ervaringen 

Snelle verplaatsing van de "lle de France" 
Smit-Bolnes motoren leveren energie uit ruwe olie 
Reisindrukken uit Bangkok en Saigon 
Belangrijk werk bij Terneuzen 
De "Neendakara" in India te water 
Oude bekende doet 't best ("Minas Gerais" in BraziJ

.
ië) 

Antwerpen krijgt tweede Scheldetunnel 
I.H.C. Beaver bouwt stuwdam in India 
Wilhelmshaven krijgt "Oliegeul" 

Bedrijfsnieuws 

Gusto 

Klop 
Smit-Bolnes 
Smit Kinderdijk 
Verschure 

D.M.N. 
M.T.I. 
Smit Engineering 
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Van alles wat 

"Jack the Ripper", actief in Friesland 
Van Bevers en Reuzen 

Well-jackets voor Cabinda . . 
Zuiginstallatie voor strandherstel Italië 
Werk onder handen . . . . . 
Het resultaat van ons werken in 1967 
Jubilea 

Gédégé 

Kerstpuzzel 1967 
Personalia 

In memoriam 

Van andermans (w)erf 

Ideeën . . 
I.H.C.-ers door gaatjes in kaart gebracht 
Pensioenfonds I.H.C. Holland 
Geen cutter maar een kotter 
Zeshonderd m2 kunststofschuim 
Iets over Schottel . . . 
Nationale beroepenmanifestatie in Utrecht 
Staal en romantiek 
ODPEX in Rotterdam 

Welke risico's dekt het Ziekenfonds in het buitenland 
Reis- en kredietbrief van de ANWB bijna onmisbaar 
Baggeren • niet alleen kunst maar ook kennis . 
Overdracht "Frederika 111" aan de firma Caransa 
Onze verbandmeesters . . . . . . . . . 
Japan gaat hefeilanden bouwen volgens 1.H.C.-ontwerp 
De "Azië", uit Cohesie . 
Man en vrouw na de pensionering 
Mededeling Raad van Bestuur produktengroepen 
Meters, knopjes en panelen 
Wrakhout en plastic 
Een vakantie-intermezzo 
Wie weet 'r wat? . . 
In gesprek met een gepensioneerde 
Hiep, hiep, hoera, dit zijn de geslaagden 
Benoeming op kantoor I.H.C. Holland 
Produktengroep Bagger gevestigd in Kinderdijk 
De anti-griep-prik . . . 
"Wodcon '68", baggercongres in Rotterdam 
Amsterdam heeft 'm . . . 
Afkoop rentekaarten verzekering 
Kerstwens redaktie Zeskant 
Bij de jaarwisseling 
Euro port flitsen 
I.H.C. Holland Nieuws uit Australië 
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'.'OtBMAN'S (l)ERF 
Eerst maar eens het eigen Zeskant bij de lurven pakken. In het 
artikel over de IJtunnel - verleden maand - stond: "Zij hebben 
met vermoeide kuiten nog kans gezien naar de balpen te grijpen 
en zinnen op papier te toveren (Argus, wat zeg je van de zin? 
Red.) ...... ". 
Bedankt voor de tip, redactie. Als Argus schrijfkramp krijgt in z'n 
vingers zal hij het eens met zij� kuiten proberen ..... . 

Overigens houdt de IJtunnel de gemoederen bezig, aldus begrepen 
wij uit het volgende verhaal: 
"De maatregelen van het Gemeente Vervoerbedrijf zijn niet altijd 
even duidelijk. Dat moest één van de Verschure-medewerkers 
tot zijn verrassing ervaren, toen hij gewoonte getrouw bij de laat
ste bushalte op de Meeuwenlaan wilde uitstappen. Het GVB had 
in de nacht van zondag op maandag de betreffende halte opge
heven. En dus maakte deze Verschure-man een gratis rondrit van 
20 minuten door de tunnel. Toch was hij nog op tijd op zijn werk!" 
Wat hij gezegd heeft is niet bekend. Misschien de nieuwe Noord-
Amsterdamse krachtterm: gvb ..... . 

Een merkwaardige opvatting over het begrip "leegloop" heeft 
iemand bij Gusto, aldus blijkt uit het berichtenblad van onze 
Schiedamse collega's. "De één of andere onverlaat schijnt er 
een bijzonder plezier in te hebben af en toe de banden van de 
fietsen voor het bazenkantoor Scheepsbouw leeg te laten lopen. 
En dan ook nog de ventielslangetjes mee te nemen!" 
Zeker ruzie met één of andere baas gehad ..... . 

"Een groot aantal leden van de Ondernemingsraad heeft deze 
week proefgegeten met een ander merk diepvriesmaaltijden. Deze 
proef is geheel tot tevredenheid verlopen. De maaltijden waren 
bijzonder goed van kwaliteit en, ook zeer belangrijk, de porties 
waren wat groter". Aldus Gusto Berichten in een lekkerbekkerig 
stukje. Het is dat wij graag onbekend willen blijven, maar voor een 
lekkere hap zijn wij altijd te vinden ..... . 

Over eten gesproken: Verschure's Informatiebrief meldt: "voor de 
vier Omnibarges, die wij in opdracht hebben, is het tekenwerk 
gereed gekomen, de scheepswerf bijt zich nu met man en macht 
door al dit ijzerwerk heen". 
IJzervreters, daar in Mokum ..... . 

Er is nog influenza vaccin over! roept Gusto Berichten zijn lezers 
toe. "Een ieder, die zich nog niet heeft laten inenten, kan 's mor
gens in de verbandkamer alsnog de beschermende prik ont
vangen". 
Vooruit, jongens, laat de verbandmeester niet met z'n vaccin 
zitten. Maak 'm los! Het kost niks! En baat het niet, het schaadt 
ook niet! 

176 

Zoals U misschien weet, is Verschure bezig met het uitwerken 
van een idee voor een mechanische parkeergarage, een soort 
autolift. In de Informatiebrief wordt hierover vermeld: "Onlangs 
hebben wij besloten om een prototype te bouwen om te kunnen 
beschikken over een demonstratiemodel voor belangstellende 
klanten. De machine wordt 26 meter hoog en zal plaats bieden 
aan 20 auto's. 
Wij onderzoeken nog waar de machine het best kan worden 
opgesteld". 
Mogen wij een tip geven? Zet 'm op de Scheepswerf. Dan kan de 
Zeskantredacteur eens wat gemakkelijker zijn auto kwijt! ..... . 

Onder het kopje "vriendelijk verzoek" lazen WIJ in het Smit 
Nieuws: "Wil degene, die een barkruk geleend heeft uit het voor
malige Lagersmit kantoor deze direct weer in het kantoor be
zorgen? Deze kruk behoort bij het meubilair, dat wij regelmatig 
nodig hebben voor tentoonstellingen. Het is niet de bedoeling, 
dat dit meubilair ongevraagd wordt geleend voor gebruik thuis". 
Feestje thuis? Oké, maar dan een lopende borrel. ..... 

"Bij Verschure konden ze het niet laten om ondanks tegenslagen 
uitdrukking te geven aan waardering voor de speelwijze van hun 
club". Met deze mededeling kregen wij een foto van een Omni
barge- in-aanbouw met opschrift. Jammer genoeg is het kiekje 
niet duidelijk genoeg. Maar wat er op de scheepsromp was .ge
schreven willen wij U niet onthouden: 

"
AJAX twenthe 5-1 PRACHT sof PLOEG Dit is de ploeg en ook 

hun pils." 

Dat onze collega's bij Smit Kinderdijk in een landelijke omgeving 
wonen en werken bleek weer eens uit een bericht in het Smit 
Nieuws, waarin o.m. stond " ... brengen bij deze ter kennis van be
langhebbenden, dat op woensdag 6 november a.s. des namiddags 
te 14.00 uur van hunnentwege schouw zal worden gehouden, over 
de toestand van sloten, weteringen enz. in de buitendijks gelegen 
polders dezer gemeente ...... " 

Gusto Berichten strooide in één van de afleveringen wat bedrijfs
humor: 
één: De bedrijfsleider wordt opgebeld door één van zijn bazen: 
"Ik moet een ongevalsrapport invullen over Piet die een voor
hamer op zijn voet kreeg. Wat wilt U onder "opmerkingen" heb
ben: die van mij of die van Piet?" 
twee: Medewerker: "Kan ik vanmiddag vrij krijgen om met mijn 
vrouw te winkelen?" Baas: "Nee!" Medewerker: "Dank U wel!" ... 

En met deze grapjes, die ook onder de kerstboom verteld kunnen 
worden, nemen wij afscheid van U, tenminste voor 1968. 
Goede feestdagen worden U van harte toegewenst door 

ARGUS. 




