


BIJ DE VOORPAGINA 

De drie 1.H.C. Omnibarges, die zoals U in 

het vorige Zeskant hebt gelezen, in record-

tijd werden gebouwd, zijn op zeer bijzondere 

wijze te water gezet. Hoe de Verschure-men

sen dit aanpakten, leest U op bladzijde 65. 
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DRIE GIGANTEN VOOR DE WAL 

Voor de wal van Gusto was het begin mei bijzonder druk. Deze 

foto, die vanaf de sleepzuiger "Prins der Nederlanden" werd ge

maakt, toont links een jacket met 8 poten, in het midden wordt de 

1000-tons kraan gemonteerd en rechts ligt de "Sedneth Il" te 

wachten om overgedragen te worden. 
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HET RESULTAAT VAN ONS WERKEN IN 1967 

Nu I.H.C. Holland sinds de fusie in september 1965 
twee volle boekjaren heeft gewerkt, lijkt het ons juist 
U naar aanleiding van het jaarverslag 1967 iets te 
vertellen over de samenwerking van de verschillende 
werkmaatschappijen en over het resultaat van ons 
werken in het afgelopen jaar. 

Organisatie 

Het I.H.C.-concern omvat inmiddels meer dan de oor
spronkelijke werven Verschure, Gusto, Smit Kinder
dijk, De Klop en ons laboratorium, het M.T.I. in Delft. 
Smit & Bolnes en Smit Engineering zijn nu ook vol
ledige dochters van de houdstermaatschappij ge
worden. 

Gedurende het verslagjaar werd de taakverdeling 
tussen het centrale kantoor en de werkmaatschap
pijen en tussen de werkmaatschappijen onderling 
duidelijker omlijnd. 

In februari 1967 traden wij toe tot de Noordwinning
groep, waarin o.a. Hoogovens en de Billiton Maat
schappij deelnemen. Deze Noordwinning-groep gaat 
op de Noordzee naar olie en gas boren en ten be
hoeve van deze deelneming hebben wij in augustus 
1967 de 1.H.C. Holland Exploratie N.V. opgericht. 
Tevens hebben wij in februari 1967 met twee buiten
landse partners de Dienstverleningsmaatschappij 
voor Olie- en Gasindustrieën N.V. opgericht voor 
onderhoud en reparatie van op zee werkend mate
rieel van oliemaatschappijen. 

Wij hopen door beide deelnemingen ervaringen op 
te doen die ons ten stade komen bij het ontwerpen 
en bouwen van materieel voor de oliemaatschap
pijen. 

Specialisatie en standaardisatie 

De specialisatie bij de werkmaatschappijen op be
paalde onderdelen van onze produktie vond verder 
voortgang. 
Bij Smit Kinderdijk is alles wat met "bagger

" 
te 

maken heeft ondergebracht, Gusto zorgt voor het 
materieel voor de olie industie en de zware drij-
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vende kran.en, Verschure ontwikkelt en bouwt mate
rieel voor ertswinning en gaat door met zijn speciali
teit: werktuigen voor pneumatisch en mechanisch 
transport (graanelevatoren, kopralossers e.d.). 
De Klop is het 1.H.C. Beaver centrum, waar ook an
der gestandaardiseerd baggermaterieel is onder
gebracht. 
De standaardisatie van onze produkten wordt in ver
sneld tempo uitgevoerd om te kunnen voorzien in 
de toenemende vraag naar goedkoop en snel le
verbaar baggermaterieel. 
Wij verwachten door de bouw van meer standaard
materieel tot een regelmatiger bezetting van onze 
bedrijven te kunnen komen, mede doordat standaar
disatie het risico van bouwen op voorraad accep
tabel maakt. 

Sleepzuigers - I.H.C. STANTRAIL 
Hiervan werden 5 typen ontworpen met de volgen
de hopperinhoud en pompvermogen: 
630 m3/350 pk, 1000 m3/500 pk, 1600 m3/750 pk, 
2500 m3/1200 pk en 4000 m3/2000 pk. 

Baggermolens - I.H.C. STANBUCK 
Vier typen werden ontworpen met emmerinhouden 
van 325 1, 400 1, 500 1 en 650 1. 

Cutterzuigers - I.H.C. STANCUTTER 
Naast de I.H.C. BEAVERS en de I.H.C. GIANT werd 
de GIANT 4400 ontworpen met een continu vermo
gen van 4400 pk en verder nog 3 1.H.C. STANCUT
TERS met geïnstalleerde vermogens van 5500 pk, 
8000 pk en 11000 pk. 

Onderlossers - 1.H.C. OMNIBARGE 
Deze bak wordt gefabriceerd in 11 typen met een 
hopperinhoud variërend van 150 m3 tot 660 m3. 

Personeel 

Eind 1967 waren 4401 personen in het 1.H.C.-concern 
werkzaam, tegen 4427 personen op 31 december 
1966. Hierbij bleef het aantal buitenlandse werkne
mers nagenoeg constant. Tegenover deze lichte te-



ruggang staat echter dat onze bedrijfsscholen goed 
bezet zijn met 228 leerlingen. 
In totaal vergden de lonen, salarissen en overige 
personeelskosten· in 1967 een bedrag van 
f 61.263.000,-, of bijna 1,2 millioen gulden per 
week. 
Na diverse besprekingen met de werknemers- vak
verenigingen werd een uniforme winstdelingsrege
ling ingevoerd voor het gehele personeel. Verder 
kwam er een nieuwe pensioenregeling voor de be
ambten tot stand. Hiervoor werd een centraal pen
sioenfonds opgericht. 
De ontwikkelingen op het gebied van de harmoni
sering van de arbeidsvoorwaarden hebben onze vol
le aandacht. 
In de loop van 1967 zijn in de diverse bedrijven vele 
vergaderingen met ondernemingsraden gehouden, 
die ook dit jaar weer het hunne hebben bijgedragen 
tot de goede gang van zaken in onze onderneming. 

Bedrijfsuitrusting 

In het afgelopen jaar werd voor een bedrag van 
ruim 8 millioen gulden in de I.H.C. bedrijven geïn
vesteerd. 

In verband met de integratie van de beide bedrij
ven te Kinderdijk werden de koperslagerijen samen
gevoegd en in een nieuwe hal gehuisvest en werden 
verder diverse afdelingen en magazijnen gecombi
neerd. 

Er kwam een centrale zuurstofvoorziening tot stand 
en het machinepark werd o.a. uitgebreid met enige 
draaibanken en een lasinstallatie voor perspijpen. 

Bij De Klop werd de scheepsbouwhal verbouwd en 
bestemd voor de constructie van de /.H.C. BEAVERS 
en de /.H.C. GIANTS. Deze kunnen nu geheel onder 
dak en onafhankelijk van de weersomstandigheden 
worden gefabriceerd. 

Ter vervanging van deze scheepsbouwloods is bij 
De Klop een nieuwe voorbewerkingshal gebouwd. 
Van de aangeschafte machines kunnen wij noemen: 

een radiaalboormachine, een fraisband en een por
taal brandsnijmachine. 
In Schiedam werd een nieuw bedrijfskantoor in ge
bruik genomen en werd de afdeling Petro-Chemie 
o.a. verrijkt met een las- en stelvloer en een Coles
kraan. Verder werden CO2 las-installaties aange
schaft en enige grote kotter- en fraisbanken.
In. afwachting van de op handen zijnde verhuizing
van de machinefabriek van Verschure zijn er in
Amsterdam wat de grote machines betreft slechts
2 center-draaibanken aangeschaft.
In Zierikzee kon Smit & Bolnes een nieuwe teken
kamer in gebruik nemen. D.M.N. breidde zijn machi
nepark uit met een caroussel bank.
Bij het M.T.I. werd een ruimte ingericht voor het elek
tronisch laboratorium.
Het groeiend aantal opdrachten voor ontwerp- en
projectenwerk deed ons besluiten Smit Engineering
uit te breiden.

Research en ontwikkeling 

De verbetering van onze produkten en de ontwikke
ling van nieuwe produkten heeft de volle aandacht. 
Vooral ons centrale laboratorium, het M.T.l. in Delft, 
heeft hiervoor het afgelopen jaar veel gedaan. 
Proefnemingen werden verricht met sleepkoppen 
voorzien van mechanische snij-inrichtingen en hoge
druk waterstralen, waarbij veelbelovende resulta
ten werden bereikt ten aanzien van de verhoging 
van het rendement van sleepzuigers. 
Verder werden proeven genomen op het gebied van 
de inzinking van de paalvoeten van hefeilanden in 
de zeebodem. 
Een aantal meetinstrumenten voor gebruik op bag
gerwerktuigen werd ontworpen. 
Het M.T.l. riep een service-afdeling in het leven om 
de aannemers bij de metingen behulpzaam te zijn 
en zodoende het rendement van de baggerwerktui
gen te verhogen. 
Het M.T.l. verrichtte voorts een aantal research-op
drachten voor derden. 
Op grond van de gunstige resultaten van praktijk-
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proeven is besloten het vermogen van onze Smit
Bolnesmotoren op te voeren tot 220 pk per cilinder. 
Wij zijn bezig met een serie proefnemingen om de 
vermogens van de motoren die op zware brandstof
fen lopen ook te verhogen. 
D.M.N. Noordwijkerhout sloot licentie overeenkom
sten met buitenlandse bedrijven voor de fabricage
van diepdrukcilinders en voor de fabricage van ma
terieel voor de procesindustrie.
Bij de polyesterbouw werd het produktieprogramma
met een aantal produkten uitgebreid.
Marine Mining Division, gevestigd bij Verschure
verricht research op het gebied van werktuigen voor
de winning van erts onder de zeespiegel.
Hiervoor werd een samenwerking met een Ameri
kaans bureau opgezet. Tevens werd een jig, een
soort schudzeef waarmee erts en afval worden ge
scheiden, ontwikkeld tot een veelbelovend werk
tuig.

Produktie 

In 1967 waren onze bedrijven over het algemeen 
goed van werk voorzien. Niettemin deed zich in 
sommige afdelingen een onderbezetting voor. 
Door de bouw van grote objecten, waarvoor de op
drachten onregelmatig binnenkomen, is een conti
nue bezetting niet altijd te verwezenlijken. 
Wij verwachten door meer standaardisatie hierin 
verbetering te kunnen brengen. 
In dit verband willen wij De Klop noemen, die gespe
cialiseerd is in de standaardcutterzuigers en waar 

het gehele jaar een volledige bezetting gehand
haafd kon worden. 
Van de belangrijkste in 1967 afgeleverde objecten 
noemen wij U: 

SLEEPZUIGERS 

Naam 

Draga Colombia 
Ourthe 
Antwerpen IV 
Geopotes IX 

Laadruiminhoud Bestemming 

1020 m3 Colombia 
3000 m3 België 
4800 m3 België 
6400 m3 Nederland 
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CUTTERZUIGERS 

Naam Geïnstalleerd 
vermogen 

PR 201 Venezia 3240 pk 

EMMERBAGGERMOLENS 

Naam 

Marsdiep 
Namur 

Emmerinhoud 

600 1 
850 1 

Bestemming 

Italië 

Bestemming 

Nederland 
België 

GESTANDAARDISEERD BAGGERMATERIEEL 

Het aantal verkochte !.H.C. Beavers en !.H.C. Giants 
was bevredigend. 

OVERIG BAGGERMATERIEEL 

Rotsbreker, 20 ton, voor Lybië. 

Twee !.H.C. Omnibarges, hopperinhoud 300 m3 voor 
Denemarken. 

Divers hulpmaterieel voor een. baggervloot. 

REPARATIE 

2439 Dok- en hellingdagen. 

MATERIEEL OLIE-INDUSTRIE 

Een booreiland op 4 poten, met het door Gusto ge
patenteerde hydraulische hefsysteem, bestemd om 
in de Kaspisch Zee te werken tot 60 m waterdiepte, 
geïnstalleerd vermogen 7560 pk. 

3 Vaste boorplatforms. 
4 Well protectors. 
2 Well jackets. 

STAALCONSTRUCTIES 

Landingsbrug voor de Prinses Margriethaven. 
Twee oprijbruggen voor de Holland-Amerika-Lijn. 
Brug Papendrecht voor Rijkswaterstaat. 
Staalconstructies en installaties voor chemische fa
brieken van de Staatmijnen. 
Hoogoven 6 voor de Koninklijke Nederlandsche 
Hoogovens en Staalfabrieken N.V. 



TRANSPORTINRICHTINGEN 

Twee drijvende pneumatische elevatoren voor ko

pra en derivaten voor Nederland. 
Een drijvende pneumatische graanelevator voor Ne
derland. 

DIESELMOTOREN 

Van de tweetakt Smit-Bolnes- en de viertakt Smit
M.A.N. dieselmotoren werd een bevredigend aantal 
afgeleverd. 

KRANEN 

Zelfvarende kraan, hefvermogen 30 ton, voor En
geland. 

Bedrijfsresultaten 

Het over 1967 behaalde resultaat stemt tot tevre
denheid. 
Een woord van dank aan al onze medewerkers voor 
de prestaties, die zij het afgelopen jaar hebben ge
leverd, is hier op zijn plaats. 
Bij een waarde van onze produktie in 1967 van 214 
millioen gulden bedroeg het totale bruto exploitatie
saldo 17.629.000,-

Hiervan gaat af voor: 

afschrijvingen 
en belastingen 

beschikbaar voor 
dividend 

beschikbaar voor 
winstdeling 

6.389.000,-

4.139.000,
----- 10.528.000,-

2.495.000,-

2.495.000,-

7 .101 .000,-

4.990.000,-

toe te voegen aan de reserves 2.111.000,-

Op zichzelf beschouwd zijn dit natuurlijk aanzien
lijke bedragen. Onder het hoofd Personeel noemden 
wij U een bedrag aan totale personeelskosten van 
ruim 61 ¼ millioen gulden en gezien tegen deze ach
tergrond kunnen wij onze winstmarge slechts rela

tief klein noemen. 

Vooruitzichten 

In Het Zeskant van januari j.l. vond U reeds een 
overzicht van ·het werk dat op het einde van 1967 
onder handen was. Onze orderportefeuille bedroeg 
toen 166 millioen tegen 182 millioen per eind 1966. 
Naarmate 1967 voortschreed nam het tempo waarin 
orders konden worden geboekt merkbaar af. Vele 
ontwikkelingslanden waar wij traditioneel een groot 
afzetgebied hadden, verkeren in een slechte econo

mische situatie. De voortschrijdende loonkosten
stijging verzwakt onze concurrentiepositie in de om
ringende landen. Een en ander wordt nog verergerd 
door overheidssteun in een aantal landen aan de 
locale industrie en door de devaluatie van het En
gelse pond sterling. 
Ook op het gebied van de fabricage en de montage 
van staalconstructies werd zelfs in Nederland een 
toenemende concurrentie van buitenlandse onder
nemingen ondervonden. 
Aan het einde van 1967 slaagden wij er in enkele be
langrijke opdrachten te boeken, hoewel de contract
prijs soms onder het niveau van onze kosten lag. 
Om een goede bezetting van onze bedrijven te kun
nen verwezenlijken zullen wij in de loop van 1968 
nog orders moeten aantrekken. In het vertrouwen 
dat wij hierin zullen slagen, spreken wij de verwach
ting uit dat met aller medewerking en inspanning de 
resultaten over 1968 niet minder zullen zijn dan die 
over 1967. 
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DE RAAD VAN BESTUUR 

H. J. A. M. Smulders 
D. L. H. Smit
P. J. M. Verschure

POOLSE ZE 

"Haddekiedee", zei iemand op de werf va� : 
dag 5 apri I om ongeveer half zes, toen e - -

sloeg tegen het casco van de CO 711. 
echtgenote van de heer M. Rucinski, Hanc" 
sade van de Poolse Volksrepubliek, ve 
emmermolen Rozgwiazda. 

Deze voor ons misschien wat moeilijk ui 
"zeester". Vlot gleed de zeester in het e 
casco lag hoog op de helling en stoof da
het IJ, een flinke boeggolf voor zich ui 
keken de genodigden, waaronder zich e 
gasten bevonden, toe hoe de Rozgwiazda 

opgevangen en teruggebracht naar de e • 

Wij bouwen deze diesel-elektrische em e....-
zeebaggerbedrijf in Polen. Gdansk zal e ·- _ 
baggervaartuig, dat met zijn emmers van - 1 

= 



en deze ach
e slechts rela-

U reeds een 
-== e· de van 1967 

..=.feuille bedroeg 
0r eind 1966. 

e loonkosten
ie in de om-
9 verergerd 
en aan de 

:j er in enkele be
_wel de contract

=- onze kosten lag. 
rijven te kun

e loop van 1968 
e vertrouwen 
U de verwach

-= e inspanning de 
en zijn dan die 

BESTUUR 

l 

Volgens de traditie bij Verschure was er ook bij 

deze tewaterlating een bloemenmeisje. De 6-ja

rige Henneke FI ierman - haar vader werkt in de 

koperslagerij - mocht bloemen aanbieden aan de 

doopvrouw, mevrouw Urszula Rucinska. 

Foto rechts: i'Haddekiedee", daar gaat de fles! 

POOLSE ZEESTER 

"Haddekiedee", zei iemand op de werf van Verschure, vrijdagmid
dag 5 april om ongeveer half zes, toen de fles champagne kapot 
sloeg tegen het casco van de CO 711. Mevrouw Urszula Rucinska, 
echtgenote van de heer M. Rucinski, Handelsraad van de Ambas
sade van de Poolse Volksrepubliek, verrichtte de doop van de 
emmermolen Rozgwiazda.

Deze voor ons misschien wat moeilijk uit te spreken naam betekent 
"zeester". Vlot gleed de zeester in het water. Zéér vlot, want het 
casco lag hoog op de helling en stoof daarom met grote vaart in 
het IJ, een flinke boeggolf voor zich uit duwend. Vanaf de tribune 
keken de genodigden, waaronder zich enkele belangrijke Poolse 
gasten bevonden, toe hoe de Rozgwiazda door sleepboten werd 
opgevangen en teruggebracht naar de wert. 

Wij bouwen deze diesel-elektrische emmermolen voor het Staats
zeebaggerbedrijf in Polen. Gdansk zal de thuishaven zijn van dit 
baggervaartuig, dat met zijn emmers van 835 liter ook kan werken 

GLEED IN HET IJ 

in hartje winter, in gebroken ijs bij temperaturen van 20 graden 
onder nul! De normale baggerdiepte van de Rozgwiazda bedraagt 
13 meter, de maximale baggerdiepte 19 meter. 

Hoge verwachtingen 

Men verwacht, dat de nieuwe emmermolen in staat zal zijn om meer 
dan 30% van het baggerwerk te doen, waarvoor tot nu toe ·14 oude
re baggermolens nodig zijn. Dit lazen wij in een Poolse krant, die 
ook vertelde, dat het voornaamste werkterrein van de Rozgwiazda
zal liggen bij Swinoujscie, de haven aan de Swine, vlak bij de grens 
met de D.D.R., de Oostduitse Volksrepubliek. 
Hier moet de vaarweg worden uitgediept om het ook grote schepen 
mogelijk te maken de nieuwe kolenoverslag in Swinoujscie te be
reiken. 

Aan de Poolse "zeester" wordt nu druk verder gebouwd, want wij 
moeten de emmermolen in augustus a.s. leveren. 

De Poolse "zeester" stuift van de helling af, 
het IJ in. 
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Grote demonteerbare cutterzuiger 
Van een Belgische relatie kregen wij opdracht voor de bouw van 
een grote, demonteerbare cutterzuiger met paalwagen en anker
bomen. De "vitale afmetingen" van deze zuiger zijn: lengte van 
de pontons: 45,00 m, breedte: 10,50 m, holte: 3,00 m. 
De zuiger is verdeeld in acht pontons (één hoofdponton, zes zij
pontons en één paalwagenponton) en kan uit elkaar gehaald wor
den met het oog op transport over de weg. 
De baggerdiepte van de cutterzuiger, waarin een vermogen van 
ongeveer 3500 pk zal worden geïnstalleerd, bedraagt 16 meter. 
Het is een Smit Kinderdijk/Verschure co-produktie. 
Het casco wordt in Amsterdam getekend en gebouwd; de afbouw 
gebeurt in Kinderdijk. 
Deze opdracht heeft weer een zeer korte levertijd: november 1968 
moet de zuiger klaar zijn! 

werk aan de winkel 

Zuiginstallatie voor strandherstel 
De aanleg van havendammen in de buurt van Genua had een wij
ziging in de zeestroming tot gevolg, waardoor het zandstrand gelei
delijk ging wegspoelen. Zeer tot ongenoegen van de 

0

badgasten en 
van degenen, die aan deze gasten geld verdienen! Een flink ge
deelte van het weggespoelde zand komt bij een van de haven
dammen terecht. 
Een installatie op de pier zal het zand hier wegzuigen en via vier 
boosters - want de afstand is groot! - terugpersen naar het "aan
getaste" strand. 
D€ bij Smit Kinderdijk uitgedachte installatie wordt bij Verschure 
getekend en gebouwd. 
Er wordt veel gebruik gemaakt van "Beaver" standaard onderdelen. 
In augustus van dit jaar moet de originele zuiginstallatie klaar zijn. 
Wij vertellen U er zeker nog eens meer over. 

IETS OVER SCHOTTEL 

In Oberspay/Rhein, dat ongeveer tien kilo

meter stroomopwaarts van Koblenz aan de 

oever van de Rijn ligt, begon Josef Becker 

ongeveer 45 jaar geleden een kleine werk

plaats voor reparatie aan en vervaardiging 

van landbouwwerktuigen. Al spoedig nam hij 

ook de bouw van vletten ter hand en gaf aan 

zijn bedrijf de naam Schottel-Werft. Ook 

vandaag zijn de Schottel-vletten nog steeds 

een bekend begrip langs de Rijn. 

Weldra werden ook grotere van motoren 

voorziene boten gebouwd, en in en na de 

laatste wereldoorlog werd een voorstuwings

en besturingssysteem ontwikkeld, dat in ze

kere mate vergelijkbaar is met het staartstuk 

van een buitenboordmotor. Vooral deze uit-· 

vinding, die bekend staat als de Schottel

roerpropeller, heeft grote bekendheid ge

kregen. 

Kort omschreven is de roerpropeller een 

transmissie tussen de motor en de schroef, 

bestaande uit 2 haakse tandwieloverbren

gingen. Het bijzondere is echter dat het on

derste gedeelte van de roerpropeller met de 

schroef oneindig in beide richtingen kan wor

den gedraaid, zoals op de hierbij geplaatste 

doorsnede van een dergelijke roerpropeller 

te zien is. Door deze besturingsmogelijkheid 

van de schroef wordt dus de stuwkracht te

vens gebruikt als stuurkracht. 

Deze kracht kan bovendien naar alle rich

tingen worden gewend, dus niet alleen 

dwarsscheeps, maar ook naar het voorschip. 

Is de richting van de stuwkracht ongeveer 

dwarsscheeps, dan zal het schip praktisch 

om zijn eigen as rond gaan draaien. Wordt 

de stuwstraal naar voren gericht, dan gaat 

het schip achteruit varen. 

De roerpropellers worden geleverd in een 

aantal typen, met vermogens van circa 30 pk 

tot ongeveer 1300 pk. 

Een zeer universele toepassing van de 

Schottel-roerpropeller werd bereikt door de 

ontwikkeling van de Schottel-navigator, een 

complete installatie voor voortstuwing en 

besturing, bestaande uit een zelfdragend 
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frame waarop de motor is geplaatst en de 

stuurstand. De plaatsing aan boord van een 

vaartuig vergt betrekkelijk weinig voorzie

ningen. 

De roerpropeller is bij een Schottel-naviga

tor veelal voorzien van een hydraulische in

richting voor het uitzwenken en het verti

caal verstellen. Het uitzwenken van de roer

propeller maakt het mogelijk om ook bij ge

laden schip de schroef boven water te bren

gen, zodat in geval zich daarin een tros of 

iets dergelijks bevindt de schroef kan wor

den vrijgemaakt zonder dat het schip be

hoeft te worden drooggezet. 

De verticale verstelmogelijkheid draagt in 

belangrijke mate bij tot handhaving van het 

grootst mogelijke rendement onder alle om

standigheden. 

Bij leeg schip wordt de roerpropeller zover 

naar beneden gebracht dat de schroef vol

doende diep onder water komt en de grootst 

mogelijke stuwkracht, ook achteruitvarend, 

levert. 

Zodra het schip is geladen, zal de schroef 

onder het vlak uitsteken en gevaar lopen te 

worden beschadigd door aanraking met de 

bodem van het vaarwater. Dan· wordt de 

roerpropeller in zijn hoogste stand gezet. 

De Schottel-navigator vindt o.m. toepassing 

op baggermaterieel, zoals b.v. bij de drie 

Omnibarges, die Verschure heeft gebouwd; 

ook de bijzondere Giant voor Thailand wordt 

van een dergelijke voortstuwings- en bestu

ringsinstallatie voorzien. 

I.H.C. 0
Drie drijvende bokken, de Gazelle, de J
men er aan te pas om de drie bij Verse 
barges in het water te zetten. 
In het vorige Zeskant hebt U gelezen, oe 
tijdelijke helling werden gebouwd. 
Een "gewone" tewaterlating was daaro- - _ 
een tewaterzetting. 
De Omnibarge A.v.H.60 R.S.1 was he ee - -
eindje boven het water te zijn getrokke 
de stroppen van de eerste bok gehange :; 
ven; midscheeps de stroppen van de 
eind opschuiven en het voorschip in de 
hangen. 
Vervolgens lieten de drie bokken de 300
voorzichtig in het water zakken. Dat was 
ochtend. 
Inmiddels was men al bezig met het in o 

Nieuw vet werd in de glijgoten gesmee 
Nadat de stoppings onder de tweede -

wat zaten die vast!) kon de A.v.H.60 R_ 2 -
worden. Voor dit "sleepwerk" had me ee 
gedokterd: een stevige kabel, vas ge....,-
Omnibarge, liep naar een blok op de 
vervolgens, via een tweede blok, beve 



---e in de buurt van Genua had een wij
evolg, waardoor het zandstrand gelei

eer ot ongenoegen van de badgasten en 
aze gasten geld verdienen! Een flink ge

;=aoe de zand komt bij een van de haven-

zal et zand hier wegzuigen en via vier 
�=-,rt is groot! - terug persen naar het "aan-

- edachte installatie wordt bij Verschure

van "Beaver" standaard onderdelen. 
de originele zuiginstallatie klaar zijn. 
eens meer over. 

c-e aarop de motor is geplaatst en de

stand. De plaatsing aan boord van een

ig vergt betrekkelijk weinig voorzie-
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ller maakt het mogelijk om ook bij ge

='ë-e schip de schroef boven water te bren-

zodat in geval zich daarin een tros of 

ergelijks bevindt de schroef kan wor

- vrijgemaakt zonder dat het schip be
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_,, grijke mate bij tot handhaving van het 

groots mogelijke rendement onder alle om

sa igheden. 

eeg schip wordt de roerpropeller zover 

- beneden gebracht dat de schroef vol

e diep onder water komt en de grootst

het schip is geladen, zal de schroef 

e vlak uitsteken en gevaar lopen te 

e beschadigd door aanraking met de 

van het vaarwater. Dan wordt de 

ropeller in zijn hoogste stand gezet. 

o el-navigator vindt o.m. toepassing

germaterieel, zoals b.v. bij de drie

- arges, die Verschure heeft gebouwd;

e ijzondere Giant voor Thailand wordt

-� ee dergelijke voortstuwings- en bestu

s· stallatie voorzien.

I.H.C. OMNIBARGES TE WATER
Drie drijvende bokken, de Gazelle, de Jumbo en de Phoenix kwa
men er aan te pas om de drie bij Verschure gebouwde 1.H.C. Omni
barges in het water te zetten. 
In het vorige Zeskant hebt U gelezen, hoe deze drie bakken op een 
tijdelijke helling werden gebouwd. 
Een "gewone" tewaterlating was daarom niet mogelijk. Het werd 
een tewaterzetting. 
De Omnibarge A.v.H.60 R.S.1 was het eerste aan de beurt. Na een 
eindje boven het water te zijn getrokken, werd het achterschip in 
de stroppen van de eerste bok gehangen. Weer een eind opschui
ven; midscheeps de stroppen van de tweede bok er om. Wéér een 
eind opschuiven en het voorschip in de stroppen van de derde bok 
hangen. 
Vervolgens lieten de drie bokken de 300 ton wegende Omnibarge 
voorzichtig in het water zakken. Dat was om kwart voor elf in de 
ochtend. 
Inmiddels was men al bezig met het in orde brengen van de helling. 
Nieuw vet werd in de glijgoten gesmeerd. 
Nadat de stoppings onder de tweede bak waren uitgebeukt (oef, 
wat zaten die vast!) kon de A.v.H.60 R.S.2 naar de kant getrokken 
worden. Voor dit "sleepwerk" had men een originele oplossing uit
gedokterd: een stevige kabel, vastgemaakt aan bolders op de 
Omnibarge, liep naar een blok op de platte schuit voor de wal, en 
vervolgens, via een tweede blok, bevestigd op de Omnibarge, naar 
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de kraanhaak. Door nu te hijsen trok men de bak over de helling 
naar voren. Natuurlijk ging dit stukje bij beetje. 
Steeds moest de trekkabel worden "ingekort" en opieuw beves
tigd aan de kraanhaak, die men na elke "haal" liet zakken. Eenmaal 
met het achterschip boven water kon de eerste bok vastmaken. 
Opschuiven, tweede bok vast, opschuiven, derde bok vast. Een 
heel karwei, dat om half acht was geklaard. 
Toen lag ook de A.v.H.60 R.S.2 te water. 
Men wist niet van ophouden, daar op de werf van Verschure! 
De glijgoten werden weer in orde ge�racht en ingevet, stoppings 
weggeslagen, de trekkabel verlengd en vastgemaakt en spoedig 
daarop gleed de derde Omnibarge de eerste meters naar voren. 
Honderd meter moest-ie afleggen! 
Om ongeveer half negen lag de A.v.H.60 R.S.3 aan de kant. 
Met het oog op de duisternis werd deze derde bak pas de volgende 
ochtend vroeg door de drie bokken in het water gezet. 
Een paar dagen later ging de I.H.C. Omnibarge A.v.H.60 R.S.1, in
tussen voorzien van de Schottel Navigator, op het IJ proefvaren. 
Daarbij werd de verwachte snelheid van 7½ knoop gemakkelijk 
gehaald. De Schottel-installatie gaf aan de 55 meter lange bak 
een grote wendbaarheid. Rechtuit, linksom, achteruit, het ging met 
gemak! 
Inmiddels zijn de drie I.H.C. Omnibarges bij Wilhemshaven aan het 
werk gegaan. 



VAN BEVERS EN REUZEN 

De onregelmatig verschijnende rubriek met plaatjes en praatjes 
over onze standaardprodukten, de I.H.C. Beaver- en 1.H.C. Giant
zuigers. 

"Clymène" naar Nantes 

Ze is naar Nantes vertrokken, de 1.H.C. Beaver Master Clymène. 
Vier grote opleggers waren er nodig om haar te vervoeren. En pa
pieren! Veel papieren, voor uit-, door- en invoer. Bij De Klop heb
ben ze echter geen traan gelaten om het vertrek van de schone 
Clymène. Hoe meer hoe liever, dergelijke transporten. 

Zorgvuldig toedekken voor de nacht ... 

Koning naar Brazilië 

De I.H.C. Beaver King is een demonteerbare zuiger, maar in het 
geval van de BS 114 ging het demonteren heel ver. Met het oog op 
de hijsmogelijkheden in Porto Alegre in Brazilië moest deze King in 

veel "lichte" stukken uit elkaar. Daar kwamen talloze kisten en 
kratten aan te pas. Het ms. Nashira bracht dit standaardprodukt 
naar Zuid Amerika. 

Een Beaver in mootjes .. 
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Proefdraaien op de Lek 

Alleen de romp 

Van deze I.H.C. Giant, die gedurende enkele dagen op de Lek 
heeft proefgedraaid, is alleen het hoofdponton met alles d'r op en 
d'r an door de klant gekocht. De zijpontons worden in India ge
maakt. Deze "reus", die de naam Bengal Bay draagt, gaat werken 
aan de verbetering van de haven van Madras aan lndia's oostkust. 

Als "extra" op deze Giant: snelheidsmeter in persleiding .. 

Oók "extra": hoekkompas voor "blind" baggeren 

NATIONALE BE 

Begin april deden ruim 300 jongeren mee aa
de · 6e Nationale Beroepenmanifesta ·e -
Utrecht. Uitverkoren om aan deze "s 
van vakkennis" deel te nemen waren 
twee van onze jonge collega's: Klaas 
mei uit de machinefabriek Smit Kinde11 -
en Wim de Vries, afd. Scheepsbouw G 
De lrenehal van de Jaarbeurs bruis e 
dagen lang van ingespannen jeugdige a 
teit. In de groep "metaaldraaien" ware 
deelnemers, w.o. onze Klaas. Het maken 
een compressortje was hun verplichte ra.

"Veel werk voor 20 uur", vertelde he jwy

lid, de heer J. G. Baltus. En de leermees
ter van Klaas Hummel, de heer J. Ve e 

merkte op: "Ze hebben er de hande 
aan". 
Wim de Vries moest, met de drie andere jon 

gens in de groep "scheepsbouw", uit p aé.:-

Uit 't Beavernes 
1. 

In Sliedrecht heeft men de primeur 
Om Beavers op te fokken, 
Er staan daar op het werfterrein 
Ontzettend grote hokken. 
De drachttijd van zo'n Beaver is 
Zo tussen drie-vier weken, 
Een voorspoedige bevalling volgt 
En 't zaakje is bekeken. 

2. 
Zo peinsde ik op zekere dag 
Toen ik 't wonder zag gebeuren, 

Want achter in dat grote "hok" 
Bevonden zich twee deuren. 
Toen plotseling met brute kracht 
Die deuren gingen vaneen, 
En in die grote opening 
Een "Beavertje" verscheen. 



-- die gedurende enkele dagen op de Lek 
- dleen het hoofdponton met alles d'r op en 
:;;; ocht. De zijpontons worden in India ge

e de naam Benga/ Bay draagt, gaat werken
- e haven van Madras aan lndia's oostkust.

NATIONALE BEROEPEN MANIFESTATIE IN UTRECHT 

Begin april deden ruim 300 jongeren mee aan 
de 6e Nationale Beroepenmanifestatie in 
Utrecht. Uitverkoren om aan deze "show 
van vakkennis" deel te nemen waren ook 
twee van onze jonge collega's: Klaas Hum
mel uit de machinefabriek Smit Kinderdijk, 
en Wim de Vries, afd. Scheepsbouw Gusto. 
De lrenehal van de Jaarbeurs bruiste drie 
dagen lang van ingespannen jeugdige activi
teit. In de groep "metaaldraaien" waren vijf 
deelnemers, w.o. onze Klaas. Het maken van 
een compressortje was hun verplichte taak. 
"Veel werk voor 20 uur", vertelde het jury
lid, de heer J. G. Baltus. En de leermees
ter van Klaas Hummel, de heer J. Verkerk, 
merkte op: "Ze hebben er de handen vol 
aan". 
Wim de Vries moest, met de drie andere jon
gens in de groep "scheepsbouw", uit plaat 

Uit 't Beavernest! 
1. 

In Sliedrecht heeft men de primeur 
Om Beavers op te fokken, 
Er staan daar op het werfterrein 
Ontzettend grote hokken. 
De drachttijd van zo'n Beaver is 
Zo tussen drie-vier weken, 
Een voorspoedige bevalling volgt 
En 't zaakje is bekeken. 

2. 

Zo peinsde ik op zekere dag 
Toen ik 't wonder zag gebeuren, 
Want achter in dat grote "hok" 
Bevonden zich twee deuren. 
Toen plotseling met brute kracht 
Die deuren gingen vaneen, 
En in die grote opening 
Een "Beavertje" verscheen. 

een dekhuis met mast op schaal in elkaar 
zetten. Ook hier moest stevig worden aan
gepakt om het werkstuk in 20 uur klaar te 
krijgen, was de mening van de heer Meer
man, leermeester van Gusto. 
Hard werken dus, en dat, terwijl de hele dag 
voortdurend mensen op je vingers staan te 
kijken. Niet alleen je eigen leermeester en 
de leden van de jury, maar ook de honder
den bezoekers, voornamelijk leerlingen van 
scholen. Daar zijn soms heel leuke meisjes 
bij en dat werkt wel eens even storend. 

Show van 46 beroepen. 

Zo'n beroepenmanifestatie, een demonstra
tie van de verschillende landelijke vakoplei
dingsorganen, is een boeiende belevenis, die 
door ,de deelnemers met grote ernst wordt 
opgevat. Dat merk je als toeschouwer dui-

Wim de Vries 

3. 

Heel statig rolt-ie uit moeders schoot 
En kijkt de wereld in, 
Maar toen hij in het water zwom 
Kreeg hij 't pas naar z'n zin. 
Daar zwommen nog twee broertjes rond 
Noem hen maar "Kwan" en "San", 
Die gingen emigreren 
Naar China en Japan. 

4. 

Wat kan het in ons wereldje 
Toch wonderlijk toe gaan, 
Want een ander soort van beaver 
Kwam uit 't buitenland hier aan. 
Zij knagen en ze vreten maar 
Ondergraven onze dijken, 
Zodat in menig polderland 
De dijk wel moest bezwijken. 
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delijk. Er worden muurtjes gemetseld, tegels 
gezet, kleren en schoenen gemaakt, stoelen 
en tractors gerepareerd, wastafel en geisers 
geïnstalleerd, straten aangelegd, prenten 
gedrukt, glas geblazen, koekjes en schotels 
opgemaakt, boeken ingebonden, gelast, ge
timmerd, gehamerd, geschilderd, geklopt, 
gekapt en geknipt, gekookt, gebraden en 
gebakken. En dat drie dagen lang. 
Het mocht Klaas Hummel en Wim de Vries 
niet gelukken om in de prijzen te vallen. 
Maar, kennen wij niet allemaal de uitdruk
king over het spel en de knikkers? Het mo
gen meedoen is op zichzelf al een hele eer. 
Ergens lazen wij in een stand: "Vakoplei
ding ... dat wil zeggen een fundament waar 
je op kunt bouwen". Dát laten zien is in de 
eerste plaats het doel van de jaarlijkste Na
tionale Beroepenmanifestatie. 

Klaas Hummel 

5. 

Maar onze Beavers zijn een soort 
Die naar 't buitenland toe gaan, 
Zij graven en zij knagen ook 
Maar ...... leggen dijken aan. 
Ze zwermen uit, over heel de aard 
Over land, rivier en zee 
En allen met 't garantie merk 
Beaver van 1.H.C. 

6. 

Nu wacht ik op een tweede wonder 
Dat gaat vast nog gebeuren, 
En staar ik dikwijls in gepeins 
Naar die twee grote deuren. 
Ik zie 't al in gedachten aan 
Dan zullen jullie 't horen, 
Dat hier in Sliedrechts Beavernest 
Een vierling is geboren. Gédégé. 



50 JAAR BIJ SMIT KINDERDIJK 

C. van Meerkerk
Onze heer C. van Meerkerk, bankwerkers_
baas in de buitenmontage, vierde op 
2 april j.l. het feit dat hij gedurende een hal
ve eeuw bij ons was. Zijn faam van vakbe
kwaamheid is zelfs ver in het buitenland be
kend. Immers Van Meerkerk is als garantie
machinist meermalen uitgezonden en later 
heeft hij als baas ook de klanten uitstekend 
gediend. 
Het is voor baas Van Meerkerk een reuze 
fijne feestdag geworden. 
De ene verrassing volgde op de andere. Bin
nenkort hoopt de jubilaris zijn pensioenge
rechtigde leeftijd te bereiken. 
Wij wensen de heer van Meerkerk toe, dat 
hij nog vele jaren, met zijn vrouw, heel veel 
mooie herinneringen aan zijn jubileumfeest 
zal hebben. 

40 JAAR BIJ SMIT KINDERDIJK 

T. Breedveld

Onze drukker de heer T. Breedveld was op 
14 februari j.l. 40 jaar in dienst. Door ernsti
ge familieomstandigheden moesten we de 
jubileumviering uitstellen tot 3 april. 
Wij wensen de heer Breedveld hartelijk ge
luk met zijn jubileum en hopen, dat hij nog 
vele jaren zijn werk met opgewektheid en 
in goede gezondheid zal kunnen verrichten. 

A. Deelen

De heer A. Deelen, een van onze lassers, 
trad op 26 maart 1928 in dienst. Dat feit heb
ben we met zijn gezin herdacht in de daksa-

Ion, waarbij ook de burgemeester van Nieuw
Lekkerland aanwezig was. Deze heeft hem 
het ereteken in brons verbonden aan de Or-

de van Oranje Nassau op de borst gespeld. 
Met deze onderscheiding wensen wij de ju
bilaris gaarne geluk. Ook wensen wij onze 
"geridderde" Deelen nog vele jaren toe, 
waarin hij met plezier en in goede gezond
heid zijn werk zal blijven verrichten. Dat be
tekent: nog vele kilometers laswerk! 

4 0  J AA R  B IJ VE RSC H UR E

J. L. H. Engel

Op woensdag 10 april 1968 wapperde de 
Verschure-vlag van het dienstgebouw aan 
de Meeuwenlaan voor de 52ste jubilaris met 
40 dienstjaren, de heer J. L. H. Engel, ,admi
nistrateur-werkvoorbereider bij Polyboat
Oranje Werf. 
Als jongen van 14 jaar was de heer Engel bij 
Verschure binnen gestapt om onder de be
kwame leiding van leermeester Hoek een 
goed vakman te worden. 
Voor zijn ijver en plichtsbetrachting gedu
rende deze 40 jaar ontving hij van de directie 
het gouden Verschure-insigne en speldde de 
vertegenwoordiger van de Burgemeester 
van Amsterdam, de heer Hartman, hem de 
zilveren medaille, behorende bij de Orde van 
Oranje Nassau op de borst. 
Besluiten wij met de heer Engel toe te wen
sen, dat zijn uitspraak: "En nu op naar de 50" 
in vervulling moge gaan. 

G. Spruyt

Op dinsdag 23 april 1968 was de vlag gehe
sen voor de heer G. Spruyt, die toen 40 jaar 
aan de zaak verbonden was. Als jongmaatje 
begonnen, groeide uit hem een uiterst be
kwaam ketelmaker. De heer Spruyt heeft 
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thans een funktie bij de brandsnijmachine in 
montagehal Il op de scheepswerf. 
Na de ontvangst door de directie, waarbij de 
heer Spruyt o.a. het gouden Verschure
insigne werd aangeboden, was er een huldi
ging in intieme kring. 

De heer Spruyt was vergezeld van zijn echt
genote, dochter, schoonzoon en kleinzoon, 
die genoeglijk in de feestvreugde deelden. 
Wij wensen de heer Spruyt toe, dat hij met 
dezelfde vitaliteit en in dezelfde geest nog 
vele jaren zijn taak in ons bedrijf en voor 
zijn gezin zal mogen vervullen. Gezien de 
blakende gezondheid, waarin de heer Spruyt 
zich mag verheugen, bestaat daar alle kans 
toe. 

4 0 J A A R B IJ G U S T 0 

W. Onderdelinden

Op 24 april j.l. kon de naam van de heer 
Onderdelinden worden gevoegd bij de vele 
medewerkers van Gusto die 40 jaar hun 
krachten gaven voor het bedrijf. 
Naast de dankwoorden van de heer F. Smul
ders en de daarbij behorende jubileumge
schenken, was er voor de jubilaris een grote 
verrassing in de vorm van de toekenning van 
de ere-medaille in brons, verbonden aan de 
Orde van Oranje Nassau. 
De heer C. Brunt, chef van het Kabinet van 
de Burgemeester, speldde de onderschei
ding op. 

2 5 J A A  R B IJ G U S T 0 

J. v.d. Wal

Eveneens op 24 april werd de heer J. v.d. Wal 
door de directie ontvangen. Hij heeft 25 jaar 
zijn beste krachten gegeven op het bedrijf in 
Slikkerveer en dat de directie deze trouw aan 
het bedrijf waardeert bleek wel uit de loven
de woorden en de daarmee vergezeld gaan
de geschenken. 

Het getuigschrift van de Nederlandse Maa -
schappij voor Nijverheid en Handel on 
gen beide jubilarissen uit handen van e

heer Verwaayen. 
Ook de echtgenotes werd dank gebracht e 
wel met een doos bonbons van flink formaa J 

25 JAAR BIJ VERSCHURE 

C. Westenborg

Op dinsdag 2 april 1968 was het voor de

heer C. Westenborg en zijn gezin feest, he 

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING 

GECOMBINEERDE OEFENING 

VAN VERSCHURE'S BEDRIJFS

BRANDWEER 

EN REDDINGSDIENST 
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Op 24 april j.l. kon de naam van de heer 
Onderdelinden worden gevoegd bij de vele 

edewerkers van Gusto die 40 jaar hun 
achten gaven voor het bedrijf. 
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schenken, was er voor de jubilaris een grote 
errassing in de vorm van de toekenning van 
e ere-medaille in brons, verbonden aan de 

Orde van Oranje Nassau. 
::>e heer C. Brunt, chef van het Kabinet van 
de Burgemeester, speldde de onderschei
ding op. 

2 5 J A A R B IJ G U S T 0 

J. v.d. Wal

::veneens op 24 april werd de heer J. v.d. Wal 
door de directie ontvangen. Hij heeft 25 jaar 

Un beste krachten gegeven op het bedrijf in 
likkerveer en dat de directie deze trouw aan 
et bedrijf waardeert bleek wel uit de loven-

de woorden en de daarmee vergezeld gaan
e geschenken. 

Het getuigschrift van de Nederlandse Maat
schappij voor Nijverheid en Handel ontvin
gen beide jubilarissen uit handen van de 
heer Verwaayen. 
Ook de echtgenotes werd dank gebracht en 
wel met een doos bonbons van flink formaat! 

25  JAAR B IJ VE R S CHU RE 

C. Westenborg

Op dinsdag 2 april 1968 was het voor de 
heer C. Westenborg en zijn gezin feest, het 

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING 

GECOMBINEERDE OE FENING 

VAN VERSCHURE'S BEDRIJFS

BRANDWEER 

EN REDDINGSDIENST 

feest van het 25-jarig ambtsjubileum. Nadat 
de heer Westenborg, die vergezeld was van 
zijn echtgenote, dochter en zoon(tje) door 
de directie was ontvangen en gelukgewenst, 
volgde een huldiging in intieme kring. 
De heer Westenborg die van beroep lood
gieter was, is nu C.O.2-lasser. In zijn vrije 
tijd heeft hij door veel lezen en zelfstudie zijn 
kennis verrijkt. 
Wij wensen hem en zijn gezin nog vele goe
de en gezonde jaren. 

C. van der Linden

Als 2e jubilaris in de maand april 1968 met 
25 dienstjaren (de 347ste in totaal bij Ver
schure) begroetten wij op woensdag 24 april 

1968 de heer C. van der Linden, die verge
zeld was van zijn echtgenote en beide doch
ters. De bijna 62-jarige heer Van der Linden, 
die helaas de laatste maanden wat met zijn 
gezondheid sukkelt, stamt uit een echte Ver
schurefamilie. Zijn vader is de 89-jarige ge
pensioneerde ketelmaker, die bij "de oude 

garde" nog steeds de nodige bekendheid 
geniet. De heer Van der Linden, die zelf 
het beroep van koker-hakker op de scheeps
werf uitoefent, werd door de directie 
en in intieme kring van harte gelukgewenst 
met deze dag. Wij wensen de heer Van der 
Linden een spoedig herstel van gezondheid. 

25 JAAR BIJ SMIT KINDERDIJK 

K. Stout

De heer K. Stout, doorprikker in de afdeling 
Noord was op 5 april j.l. 25 jaar in onze 
dienst. 

Het is voor hem een leuke dag geworden, 
vol verrassingen. Wij hopen dat hij nog heel 
veel plezier zal mogen beleven van het sikje 
dat de collega's hem als geschenk hebben 
aangeboden. 

Op 29 april was het een feestelijke dag voor de heer C. H. van 
Looij, hoofd van de commerciële afdeling van bureau !.H.C. Holland. 
Op die dag kon de burgemeester van Rijswijk, Drs. A. Th. Boo
gaardt, hem mededelen dat het Hare Majesteit de Koningin had 
behaagd hem te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nas
sau. In zijn toespraak memoreerde de burgemeester de vele ver
diensten van de heer Van Looij voor !.H.C. Holland en het nuttige 
werk, dat hij nog steeds verricht in diverse commissies. 

Op de Oranje Werf te Amsterdam lag eind 

April nog steeds het radiozendschip Caroline

te liggen. Dat heeft de vrijwillige Bedrijfs

brandweer en de Reddingsdienst van Ver

schure tot een gecombineerde oefening ge

inspireerd op deze door velen als "Piraten

schip" betitelde drijvende "beatkelder". 

Met rookbommen werd de romantiek ver

jaagd en kon na het sein "groot alarm" de 

brandweerploeg onmiddellijk in aktie komen 

met de persluchtmaskers op. 

Tezamen met de mannen van de reddings

dienst werd van een hoogte van 8 meter bin

nen 10 minuten de eerste patient op een 

brancard "geladen" en van het brugdek naar 
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beneden gebracht. Door de brandweer was 

toen ook patient No. 2 al uit het vooronder 

gehaald. Deze patient was er slecht aan toe; 

toepassing van mond op mond beademing 

bleek onvermijdelijk! 

Eigenlijk jammer, dat alles zo vlot verlopen 

was, vonden de deelnemers, want binnen 

16 minuten waren alle patienten en gewon

den naar de verbandkamer afgevoerd. 

Al met al is het een nuttige oefening ge

weest, die bewezen heeft, dat de ingezette 

ploegen door vaardigheid van handelen en 

een goede samenwerking ingeval van een 

werkelijke kalamiteit voor hun taken bere

kend zijn. 



VERSCHURE'S 

1 DEEËNBUS-

COMMISSIE 

De jaarlijkse verloting van Verschure's Ideeënbus-Commissie on
der inzenders van ideeën heeft de allure van een boekenfeest. 
Dit keer waren er 54 inzenders, die dongen naar de 10 fraaie boek
werken ter waarde van elk ongeveer f 50,-. 
De hoofdprijs was: een excursie naar Smit Kinderdijk met aanslui
tend bezoek aan het 1.H.C.-hoofdkantoor te Rotterdam. 
De verloting vond plaats op 2 april 1968 na werktijd in de ontvang
ruimte op de scheepswerf. Mevr. A. C. M. v.d. Pal-Kroon, char
mante medewerkster van de afdeling Personeelszaken, verrichtte 
de trekking. De heer C. Haan caligrafeerde met vaardige hand en 
sierlijke letters de oorkonde, die elk boekwerk begeleidde. 
De heer Bax sprak het gezelschap toe. Hij verontschuldigde 
de heer Donkers, dit tot zijn spijt verhinderd was. 
Vervolgens dankte hij de inzenders voor deze vorm van belang
stelling voor het werk en het bedrijf en de commissieleden voor 
het verrichte werk en de behaalde resultaten. Hij verzocht hun op 
de ingeslagen weg voort te gaan. 
"De praktijk heeft al meerdere keren bewezen, dat door een op het 
eerste gezicht eenvoudig lijkend idee een maatschappij een ge
weldige vooruitgang kan boeken. Daarom is het nuttig om op dit 
gebied attent te blijven." 
Hoofdprijswinnaar werd de heer J. W. E. Visch, werkvoorbereider 
in de bankwerkerij machinefabriek, die dus een dagje op tournee 
ging. 
De prijswinnaars van de boekwerken waren: de heren A. Vink, 
W. Nonneman, G. E. Bremer, A. Hickman, F. J. Mark, E. J. Franke,
J. Blok, W. Nelis, J. Kramer, en J. D. van Voorst.
Zoals wij vernamen, is het nieuwe Ideeënbus-jaar bij Verschure
hoopvol gestart met veel aantrekkelijke inzendingen.
De contacten met de commissies van de andere maatschappijen
worden bijzonder op prijs gesteld.

PAASTOURNOOI GUSTO BEDRIJFSSCHOOL 

Het is een jaarlijkse traditie dat de Gusto Bedrijfsschool deelneemt 
aan het schoolvoetbaltournooi in Schiedam. 
18 april j.l. werden twee elftallen in de strijd geworpen en met 
succes! 
Gusto I wist alle drie haar wedstrijden te winnen, resp. met 4-0, 4-0 
en 1-0. En daarmee was een plaats in de finale een feit geworden. 
Gusto Il deed het ook niet slecht, maar voor haar was geen ere-palm 
weggelegd. 
Zo, stond dan op Koninginnedag Gusto I aangetreden tegen Wilton
Fijenoord I op het terrein van Hermes D.V.S. 
Ondanks het bepaald niet aangename weer waren vele Gusto-sup
porters gekomen om ons elftal aan te moedigen. Het mocht helaas 
niet baten! Het veldoverwicht dat Gusto praktisch de gehele wed
strijd had leverde geen doelpunten op, terwijl Wilton éénmaal wist 
te scoren. 
Een tweede prijs was de beloning voor het goede spel, dat onze 
jongens dit jaar in het Paastournooi lieten zien. 
Wie weet, volgend jaar ...... ! 

De hoofdprijs is er uit! De gezichten spreken '"Boekdelen'". 

'"Ja, wat moet ik nou?"" 
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PERSONALI 
GUSTO 

In dienst getreden: 

1-4-'68 W. v.d. Waal - Lassersbaas Montage P_C_ 
1-4-'68 J. Broeren - Bankwerkerij MB-buiten 
9-4-'68 1. C. Deveci - Lasser SB 

11-4-"68 D. J. Schroen - Lasser Koperslagerij 
16-4-'68 G. A. M. Vetjens - Lasser Montage P.C. 
22-4-"68 1. J. Bouma - Meew. praktikant SB 
22-4-'68 T. R. v.d. Graaf - Techn. beambte Techn_ Dîe 

29-4-"68 A. Ayud Castro - Slijper App. Bouw 
1-5-"68 H. Beuger - Volontair Tk. Kraanbouw 
1-5-"68 J. Sprenger - Tech. beambte Montage P.C. 
1-5-'68 R. de Boer - Constructeur Proj. Bureau 

Gepensioneerd: 

26-4-'68 J. Santman - Meubelm./timmerman SB 

Geboren: 

31-3-'68 Margarethe Yvonne, dochter van L. P. van · 
en L. W. van 't Hof-de Regt 

19-4-"68 Liliane, dochter van C. Schot en G. Schot-PI 
15-4-'68 Gerardus Johan, zoon van H. H. J. v.d. Pluyr.

L. A. M. v.d. Pluym-van Boxel 

DE KLOP 

In dienst getreden: 

1-4-"68 A. J. P. v. Hout - L.L. IJzerwerker 
1-4-'68 G. G. Peters - Elektr. Lasser 
8-4-'68 W. Broer-Mijnster - Werkster 
8-4-'68 A. Boogaard - Onderhoudsmonteur 

16-4-"68 H. G. M. M. v. Heumen - Elektr. Lasser 
16-4-'68 J. T. Schreven - IJzerwerker 
22-4-'68 R. Schlieker - Tekenaar S.B. 

Gepensioneerd: 

26-4-'68 G. J. den Hartog - Fraiser 

Terug uit militaire dienst: 

22-4-'68 C. P. Kroon - Draaier 

Geboren: 

17-4-'68 Robert Phil ippus, zoon van W. v. Leeuwe ' 
S. Versluis 

IN MEMORIAM 

Gevraagd:· OPE 
De I.H.C.-computer - opgesteld in 

Werf Gusto - zal binnenkort in twee 

draaien. Als gevolg hiervan is op ko 

nodig van het bedienend personeel van 

paratuur (z.g. "operators"). 

Een bepaalde vooropleiding of admini_ :::. 

voor deze functie niet vereist. Ook van -:: 

technische inslag (b.v. L.T.S.-opleiding) wë

licitaties ingewacht. 

Zij, die voor deze "moderne" functie be -

en hiervoor opgeleid willen worden, 

of mondeling wenden tot de chef van e- =

heer W. Bakker, p/a Werf Gusto, Maa<:: 

(tel. 010 - 26 04 20 toestel 149). 



� spreken "Boekdelen". 

PERSONALIA 
GUSTO 

In dienst getreden: 

1-4:'68 W. v.d. Waal - Lassersbaas Montage P.C. 
1-4-'68 J. Broeren - Bankwerkerij MB-buiten 
9-4-'68 1. C. Deveci - Lasser SB 

11-4-'68 D. J. Schroen - Lasser Koperslagerij 
16-4-'68 G. A. M. Vetjens - Lasser Montage P.C. 
22-4-'68 1. J. Bouma - Meew. praktikant SB 
22-4-'68 T. R. v.d. Graaf - Techn. beambte Techn. Dienst 
29-4-'68 A. Ayud Castro - Slijper App. Bouw 
1-5-'68 H. Beuger - Volontair Tk. Kraanbouw 
1-5-'68 J. Sprenger - Tech. beambte Montage P.C. 
1-5-'68 R. de Boer - Constructeur Proj. Bureau 

Gepensioneerd: 

26-4-'68 J. Santman - Meubelm./timmerman SB 

Geboren: 

31-3-'68 Margarethe Yvonne, dochter van L. P. van 't Hof 
en L. W. van 't Hof-de Regt 

19-4-'68 Liliane, dochter van C. Schot en G. Schot-Plooy 
15-4-'68 Gerardus Johan, zoon van H. H. J. v.d. Pluym en 

L. A. M. v.d. Pluym-van Boxel 

DE KLOP 

In dienst getreden: 

1-4-'68 A. J. P. v. Hout - L.L. IJzerwerker 
1-4-'68 G. G. Peters - Elektr. Lasser 
8-4-'68 W. Broer-Mijnster - Werkster 
8-4-'68 A. Boogaard - Onderhoudsmonteur 

16-4-'68 H. G. M. M. v. Heumen - Elektr. Lasser 
16-4-'68 J. T. Schreven - IJzerwerker 
22-4-'68 R. Schlieker - Tekenaar S.B. 

Gepensioneerd: 

26-4-'68 G. J. den Hartog - Fraiser 

Terug uit militaire dienst: 

22-4-'68 C. P. Kroon - Draaier 

Geboren: 

17-4-'68 Robert Philippus, zoon van W. v. Leeuwen en ' 
S. Versluis 

IN MEMORIAM 

SMIT-BOLNES 

Geboren: 
5-4-'68 Catharina Clazina, dochter van J. Koeling en 

C. M. Geleijns 

SMIT KINDERDIJK 

MAART 

In dienst getreden: 
4-3-'68 J. Brand - Metersmit 
4-3-'68 J. Schoonen - Machinefabriek 
4-3-'68 E. Kootwijk - Typiste inkoop 
7-3-'68 A. Junus - Scheepsbouwkunde 

11-3-'68 F. Groenendijk - Electr. lasser 
11-3-'68 A. L. Verloren - Werktuigbouw 
11-3-'68 G. A. M. van Geel - Werktuigbouw 
25-3-'68 L. P. Hoegee - Projecten 

Terug uit militaire dienst: 
11-3-'68 E. van Buren - Timmerloods 

Naar militaire dienst: 
8-3-'68 D. B. van Dongen - Metersmit 

22-3-'68 J. Kemper - Bankwerker 

Gepensioneerd: 

2-3-'68 P. Verwaai - Transport M.F. 

Geboren: 

1-3-'68 Annemarie, dochter van G. van Mourik en P. C. 
M. Dekker 

8-3-'68 Cornelis, P., zoon van J. A. van de Dool en G. 
den Ouden 

13-3-'68 Annigje, dochter van J. Slagboom en A. den 
Hartog 

13-3-'68 Roberto, zoon van M. Castilla Ruir en G. van 
der Bout 

14-3-'68 ,Maria, dochter van N. de Vries en K. de Vries 
22-3-'68 Gerrit, J., zoon van M. Broekhuizen en S. L. E. 

van Eden 

Gehuwd: 
6-3-'68 R. Boccanera en W. R. Sens 

Overleden: 
8-3-'68 C. v.d. Oever, 57 jaar - Magazijnbediende 

APRIL 

In dienst getreden: 
2-4-'68 Mevr. C. M. Zanen-de Vries - Werkster 

29-4-'68 Van Riel - Practikant Metersmit 

Gepensioneerd: 

9-4-'68 D. Hoek - Scheepmaker 
9-4-'68 K. de Boom - Stuikenbrander 
9-4-'68 J. den Ouden - Stuikenlasser 

Terug uit militaire dienst: 

1-4-'68 G. Vonk - Koperslagerij 

Geboren: 

27-3-'68 Anton, zoon van C. Stam en N. J. Oosterwijk 
9-4-'68 Pauline Johanna, dochter van B. de Vaal en B. de 

Langa 
12-4-'68 Gabriëlle, dochter van G. den Uijl en J. W. 

van Vliet 
21-4-'68 Yolanda de las Angustias, dochter van J. Gal lego 

Gomez en 0. M. d.1 D. Correa y Perez 

Overleden: 

10-4-'68 H. Heymans, gepens. Chauffeur, 72 jaar 
14-4-'68 W. Vlot, gepens. Gereedschapmaker, 77 jaar 

VERSCHURE 

In dienst getreden: 

1-4-'68 Ir. H. R. van Nederveen - Ingenieur afd. Marine 
Mining Division 

1-4-'68 Ir. T. H. Nio - Ingenieur afd. Marine Mining Di
vision 

22-4-'68 L. G. Leta - Werkvoorbereider afd. Leerschool 
Scheepswerf 

Geboren: 

16-3-'68 Marja W. dochter van A. Kroonenburg en A. 
Peetoom 

17-3-'68 Virginio Christiaan zoon van A. E. S. Papa en 
A. M. Zwaan 

27-3-'68 Denise Elisabeth, dochter van J. Buis en W. J. 
van Swieten 

Gehuwd: 

10-4-'68 W. Ladenius en L. Westerneng 

Overleden: 

4-4-'68 J. H. Sproet - Leermeester timmerafdeling 
Scheepswerf 

23-3-'68 W. F. J. van de Berg - gepensioneerde 

Op 4 april 1968 overleed geheel onverwacht de heer J. A. Sproet, 
leermeester scheepsbeschieten op de scheepswerf van Verschure, 
Hij bereikte de leeftijd van 48 jaar. 
Dit overlijden heeft bij de velen, die de heer Sproet kenden, een 
diepe indruk achtergelaten. 
De heer Sproet was iemand, die zich met zijn gehele persoonlijk
heid voor de opleiding van de leerlingen inzette. Daarbij was hem 

geen moeite te veel. 

Hij had veel voor anderen over en waar en wanneer mogelijk bood 

hij de behulpzame hand. 

Onze gedachten gaan uit naar zijn zwaar beproefde vrouw en doch
ter, die wij veel sterkte toewensen. 
Zijn nagedachtenis zal bij ons in ere blijven. 

F. H. M. Reijn 

Gevraagd:· OPERA TORS SCHEEPSBOUWKUNDIG 

CONSTRUCTEURS De I.H.C.-computer - opgesteld in het Rekencentrum bij 
Werf Gusto - zal binnenkort in twee ploegen moeten gaan 
draaien. Als gevolg hiervan is op korte termijn uitbreiding 
nodig van het bedienend personeel van computer en randap-
paratuur (z.g. "operators"). 

•. 

Een bepaalde vooropleiding of administratieve ervaring is 
voor deze functie niet vereist. Ook van personeel met enige 
technische •inslag (b.v. L.T.S.-opleiding) worden gaarne sol
licitaties ingewacht. 
Zij, die voor deze "moderne" functie belangstelling hebben 
en hiervoor opgeleid willen worden, kunnen zich schriftelijk 
of mondeling wenden tot de chef van het Rekencentrum, de 
heer W. Bakker, p/a Werf Gusto, Maasdijk 5 te Schiedam 
(teL 010 - 26 04 20 toestel 149). 
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SMIT ENGINEERING heeft in verband met uitbreiding van 
haar werkzaamheden plaats voor scheepsbouwkundig con
structeurs, bij voorkeur met H.T.S. opleiding of gelijkwaardig 
en minstens 3 jaar ervaring in ontwerp- en/of tekenwerk op 
scheepsbouwkundig gebied. 
Plaatsing op ontwerpafdelingen of tekenkamer afhankelijk 
van opleiding en ervaring. 
Hebt U belangstelling; ons adres is Molenstraat 24a, Post
bus 2 te Kinderdijk. 



(W)ERF
Om te beginnen deze maand wat ernstige woorden. 
Guste Berichten meldt: "In het eerste kwartaal van 1967 waren er 
29 ongevallen, in dezelfde periode van 1968 waren het 33. Het 
aantal verzuimdagen in het eerste kwartaal van 1967 bedroeg 166, 
in het eerste kwartaal van 1968: ...... 377. Dus meer dan een verdub-
beling!" 

Smit Nieuws meldt: Uitslag grieponderzoek over de maand januari. 

Niet-beambten: van 729 zónder injectie 99 zieken, d.w.z. 13,6%; 
van 188 met injectie 14 zieken, d.w.z. 7,4% 

Beambten: van 309 zónder injectie 33 zieken, d.w.z. 10,6%; 
van 63 met injectie 5 zieken, d.w.z. 8 %. 

Cijfers om eens even over na te denken! 

Het groepsbezoek van de Hobbyclub aan de HISWA - zo vertelt 
Verschure's Informatiebrief ons - is een succes geworden. "On
danks de gereduceerde prijs hadden velen van de deelnemers na 
afloop een wat vermoeid gevoel in de voeten." 
Tja, reductie op moe worden is niet te krijgen ....... 

"Indien de waarheid aanstoot geeft, is de aanstoot beter dan dat 
de waarheid wordt verhuld" heeft Hiëronymus eens gezegd. Waar
in wij dit lazen? Natuurlijk, in Guste Berichten. Het was een reactie 
op een "ingezonden stuk" van een Guste-werker, die de redactie 
van dit weekbericht een wijs woord van zijn grootvader voor de 
voeten wierp: "het is een slechte vogel die zijn eigen nest bekakt". 
De Guste-medewerker protesteert hiermee tegen de manier waarop 
in de weekberichten de eigen vuile was wordt buiten gehangen. 
Viezigheid in het waslokaal, rommel in de kantine, achtergelaten 
spullen in de G.A.C. garage, etc. "Hij noemt bovendien nog zo'n 
paar misstanden op waar nog niet over geschreven werd." Dus 
tóch maar doorgaan? ..... . 

Smit Kinderdijk kampt met andere problemen: het verkeer op het 
uitgestrekte terrein. "De kruising van de wegen bij de ingang van 
het bedrijf begint zo langzamerhand "Oude Rijn Kruispunt''-allures 
te krijgen. Vandaar, dat er indertijd borden neergezet zijn en pas 
nog op de wegen haaientanden zijn geverfd. Toch blijkt nog niet 
ieder de betekenis van deze borden en lijnen te begrijpen". Nee, dat 
zal wel niet, ook buiten het Smit-terrein kun je daar dagelijks staal
tjes van zien. 
Lieve hippe woorden worden gewijd aan de maximum snelheid: "Bij 
de hoofdingang staat reeds ruim een jaar een verkeersbord, aange
vende een maximum snelheid op het gehele terrein van 20 km per 
uur. Het effect van dit verkeersbord is, zoals U weet, nagenoeg 
nihil. Hoewel we het bord kunnen verwijderen, willen we toch liever 
wijzen op het belang van de betekenis van dit snelheidsgebod." 
Nog maar eens een jaartje proberen dan. 

Gusto Berichten schreef: "Begin deze week lag een 8-poots jacket 
gereed voor verscheping naar de plaats van bestemming op de 
Noordzee. Als het weer ons gunstig gezind is geweest, is het 
jacket op het moment dat u dit leest wel op stap". 
Met zeven-mij Is laarzen aan de acht poten zeker ..... . 
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Het plaatje-van-de-maand komt uit Amsterdam. 

\ 
\ 

�-

"Het wachten duurt zó lang. Zullen wij die fles maar binnenhalen ... " 

"De afgelopen weken is het bijzonder druk geweest in de koffie
kamer van het hoofdgebouw". Aldus de Gusto Berichten. "De 
Volksbond kampte met een groot personeelsgebrek en moest alle 
zeilen bijzetten. 
Ondanks alle drukte is het echter prima gegaan. Een van de meisjes 
was zelfs zo snel met het serveren van koffie e.d., dat ze al spoedig 
"de vliegende non" werd genoemd". 
De week daarop lees je ijskoud: "Aangeboden, 2½ pits gasstel. Is 
zo goed als nieuw. Te bevragen op de afdeling Personeelszaken." 
Handje helpen met zélf koffie zetten? Niks hoor, vinden ze op 
Personeelszaken! ..... . 

' 

Een wat vreemde zin vonden wij in de Informatiebrief van Verschu-
re in het stukje over de vergadering van het pensioenfonds Be
ambten: "Bij de dames-deelnemers waren er enkele knelpunten, 
die, naar wij vertrouwen, door het bestuur van het I.H.C. Pensioen
fonds naar genoegen zullen worden opgelost." 
Meer een kwestie van "foundation" dunkt ons ..... . 

Helemaal in de ban van het jongste gebeuren in ons vorstenhuis 
heeft Guste Berichten het steeds over "onze prins": "Binnenkort 
zal onze prins worden ingedokt" en " ... zal onze prins volgende 
week vrijdag en zaterdag op proeftocht gaan". Maar ja, je zal 
dan ook een sleepzuiger bouwen, die "Prins der Nederlanden" 
werd gedoopt ..... . 

Nu wij het toch over die vorstelijke geboorte hebben: in het Smit 
Nieuws lazen wij: "Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft 
kortgeleden een persbericht uitgegeven. Hierin wordt niet gespro
ken over een eventueel vrijaf geven bij deze gelegenheid. Volgens 
de laatste officiële berichten wordt geen vrijaf gegeven". 
Het is duidelijk, géén vrijaf. 

ARGUS 

PERSONEELSORGAAN V N I.H.C. HOLLAND 
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