


BIJ DE VOORPLAAT 

Een merkwaardig monster in de Flevopolder? Nee, de IHC Amphidredge door de cameraman van Polygoon's "Neerlands Nieuws" 

onder schot genomen! Meer hierover leest u op pagina 140. 

MEDEDELINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR 
Op 14 november maakte de Raad van Bestuur bekend: 
In de mededeling van de Raad van Bestuur zoals gepubliceerd 
in Het Zeskant van oktober werd aankondiging gedaan van een 
reorganisatie bij IHC Holland. 
In deze mededeling werd o.a. vermeld, dat er een Deelnemingen 
Divisie werd opgericht en tevens dat er een studie zou worden 
gemaakt van de toekomstige organisatie van de stafdiensten van 
het Hoofdkantoor. 

De volgende functionarissen worden belast met de leiding van 
de hieronder genoemde concernstaf-afdelingen: 

* D. Groenewegen Hoofd. 
(ressorteert rechtstreeks onder Interne Accountantsdienst 
de President Raad van Bestuur)

* Drs. P. van Bolhuis

* Mr. R. F. W. Boom

* H. J. Mulder

* Drs. L. M. W. van Oosterom

* G. J. Veen

* Drs. W. de Mooij

Controller 

Hoofd Financiering 

Hoofd Computercentrum 

Hoofd Marketing 

Hoofd Personeelzaken 

Secretaris 

De concernstaf-afdelingen, met uitzondering van de Interne Ac
coutantsdienst, zullen worden gecoördineerd door een Direc
teur Hoofdkantoor. 

De verantwoordelijkheden van de Directeur Hoofdkantoor en de 
concernstaf-afdelingen zullen nader worden omschreven en be
kend gemaakt. 

De concernstaf-afdelingen zullen worden bemand door perso
neel van de divisie-kantoren en het hoofdkantoor. 
De activiteiten van de Bedrijfseconomische Groep en Lange 
Termijnplanning zullen ressorteren onder de Controller. 
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De hoofden van de concernstaf-afdelingen zullen in samen
spraak met de betreffende personeelsleden de organisatie, taken 
en bezetting van hun afdeling nader uitwerken. In verband met 
een aantal factoren van praktische aard kan nu nog geen exacte 
datum van ingang worden gesteld; de nieuwe orgnisatie zal zo 
spoedig mogelijk, doch uiterlijk per 1 januari 1974 worden ge
effectueerd. 

Op 23 november kwam dit bericht: 
Ten vervolge op de mededeling van 14 november 1973 betref
fende de organisatie van de concernstaf van IHC Holland delen 
wij u thans mede dat in de functie van directeur hoofdkantoor 
IHC Holland met ingang van 16 februari 1974 zal worden be
noemd de heer J. J. Blankert. 
De heer Blankert (geboren 9-1-1935) heeft zijn professionele op
leiding genoten aan het Solvay-lnstitute te Brussel en is inge
schreven in het register van Accountants in België. 
Hij bezit de Nederlandse nationaliteit. 
Hij is vanaf 1968 werkzaam bij het ITT-concern (International 
Telephone and Telegraph). laatstelijk als vertegenwoordiger van 
de Hoofddirectie van ITT-Europa, tevens belast met lange ter
mijnplanning bij de firma A. Teves GmbH te Frankfurt. (Onder
delen van auto's, hydraulische systemen, air-conditioning). 
Daarvoor was hij hoofd Financiële Zaken voor Centraal Europa 
op het Europees hoofdkantoor van ITT in Brussel. 
Vóór ITT is hij in de financieel-economische sector werkzaam 
geweest bij Effem (dochter van Mars NV), Proctor and Gamble 
en een verzekeringsmaatschappij. 

Raad van Bestuur 

In een volgend nummer hopen wij de heer Blankert verder aan 
U voor te stellen. 
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RECREATIE GEBAAT BIJ WEGAANLEG 

Milieubeschermers zullen bij het lezen 
van deze titel ongetwijfeld de wenkbrau
wen fronsen. In de Haarlemmermeer 
bleek het echter mogelijk om zandwin
ning voor wegenaanleg te combineren 
met het maken van een groot recreatie
gebied. Vaak blijft een zandwinplaats ja
ren achtereen een ontsierend element in 
het landschap. In dit geval echter kwam 
een uiterst aantrekkelijke transactie tot 
stand tussen de Gemeente Haarlemmer
meer en Aannemingsmaatschappij P. Ver
meer BV in Hoofddorp. Deze firma heeft 
zand nodig voor de reconstructie van een 
gedeelte van Rijksweg 4 en de aanleg van 
de provinciale weg S 20. De put, waaruit 
dit zand gehaald wordt, zal deel uitma
ken van een recreatiepark, dat wordt 
aangelegd door P. Vermeer BV. 

2 x 2 wordt 2 x 3 

Rijksweg 4 tussen Schiphol en de split
sing Rijksweg 44 naar Den Haag en Rijks
weg 4 naar Rotterdam, is een van de 
drukste verkeersaders van ons land. In 
beide richtingen passeren hier zo'n 
60.000 voertuigen per etmaal. Dat zijn er 
gemiddeld 40 per minuut! Voor deze 
verkeersstroom zijn slechts 2 x 2 rijstro
ken beschikbaar. Dit zullen er 2 x 3 wor
den. Bovendien zitten er in dit gedeelte 
Rijksweg drie zogenaamde "katterug
gen", viaducten met betrekkelijk steile 
op- en afritten, die vooral bij slecht weer 
de verkeersveiligheid niet bevorderen. 
Twee "katteruggen" verdwijnen hele
maal. Daar gaan straks de kruisende pro
vinciale wegen óver de verbrede Rijks
weg heen. De andere "katterug" wordt 
"gestrekt", dat wil zeggen krijgt een lan
gere aan- en afloop. 
Het zeer grote verkeersaanbod op dit 
deel Rijksweg maakte het noodzakelijk 
in het bestek voor de reconstructiewerk
zaamheden de eis op te nemen, dat te 
allen tijde twee rijstroken per rijrichting 
voor het verkeer beschikbaar moeten 
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zijn. Dit vereist een zeer nauwgezette 
planning van het werk. Door Aannemings
maatschappij P. Vermeer worden ook 
bijna alle bijkomende werken uitgevoerd. 
En dat zijn er nogal wat: bouw van via
ducten, het verleggen van pijpleidingen 
(o.a. voor gas), etc. 
Belangrijk bij al het grondverzet is, dat 
de waterhuishouding in de rijke land
bouwpolder niet mag worden aangetast. 

Twee miljoen m3 

Voor de reconstructie van de 10 kilome
ter Rijksweg en de aanleg van 10 kilome
ter provinciale weg S 20 is een hoeveel
heid zand nodig van ongeveer twee mil
joen kubieke meter. Dit wordt gehaald 
uit de zandput bij de Mendelshoeve, die 
± 2 hectare groot is. Voor de zandwin
ning zorgt de IHC Beaver King Haarlem

mermeer. 

Daze zuiger haalt het zand weg tot op 
een diepte van 14 meter. 
Twee "boosters" - tussenstations - hel
pen bij het verpompen naar de verschil
lende storten. Men werkt alleen bij dag
licht. De persleiding loopt voor een groot 
deel langs de oude Geniedijk. Men hoopt 
te zijner tijd deze dijk een nieuwe be
stemming te geven door de aanleg erop 
van fiets- en wandelpaden naar het nieu
we recreatiegebied. 
Dit recreatieterrein zal een oppervlakte 
beslaan van 5 hectare en onder meer 
worden voorzien van waterpartijen, bos
sages, wandel-, fiets- en ruiterpaden. De 
inwoners van het zich snel uitbreidende 
Hoofddorp zullen zich hier in 1977 kun
nen verpozen. Op flinke afstand er van
daan zal het verkeer zich voortspoeden 
over de verbrede en gereconstrueerde 
Rijksweg 4. 
Een toch wel uniek project zal dan zijn 
voltooid. 
Een project, waarbij inderdaad de recre
atie gebaat is bij de uitvoering van een 
wegenbouwplan! 



Kinderdijk, 22 november 1973. Hoewel het al de derde tewater
lating is vanuit de schepenfabriek van IHC Smit, is er toch een 
grote belangstelling voor de op handen zijnde stapelloop van de 
bergingssleepboot Heracles. Zowel in als buiten de hal staan 
honderden mensen van het bedrijf en vooral ook van buiten te 
wachten op de toch altijd weer indrukwekkende verplaatsing 
van een nieuw scheepsbouwwerk. 
De bovenbouw is reeds aangebracht, waardoor de top van de 
sleepboot bijna 20 meter boven de helling uitsteekt. De neus 
van het schip bevindt zich in de tweede sleepboot, die hoger op 
de helling in aanbouw is. De grote deuren van de hal zijn om
hooggetrokken. 
De laatste stoppings worden weggeslagen en het sein wordt aan 
de heer Bouman gegeven "dat-ie-kan". De doopvrouwe, me
vrouw Litvinova, echtgenote van het plaatsvervangende hoofd van 
de Handelsvertegenwoordiging van de Sovjetunie in Nederland 
spreekt een lange dooprede uit. Dan valt de fles. Teleurstelling. 
De kwaliteit van de fles is zeker niet meer zoals vroeger was. 
Barsten is er niet meer zo maar bij. Bijna paniek. Enkele mede
werkers overhandigen het lint weer aan de heer Bouman. De 
fles wordt weer opgetrokken tot de bovenste punt. Mevrouw 
Litvinova is echter niet van haar stuk gebracht. Opnieuw laat zij 
het lint vieren en ja, .... een duidelijk hoera van het publiek 
bevestigt de champagnedoop. 
De Heracles schuift statig haar element tegemoet, draait keurig 
de rivier op en ligt snel aan de afbouwkade. 
Op het podium vertaalt de heer Visch van IHC Verschure de 
woorden van Mevrouw Litvinova. 
In het Ontspanningsgebouw van IHC Smit wordt na de tewater
lating het woord gevoerd door de heren Bouman en Litvinov en 
verricht de heer 1. M. Maari van IHC Verschure de vertalingen. 
Reeds in 1897 bouwde IHC het eerste schip voor de Sovjetunie, 

BERGINGSSLEEPBOOT 

'HERACLES' 

TE WATER 
namelijk de zuiger Titus Andrenovits. Thans heeft IHC negen 
eenheden voor dit land in opdracht, waarvan de bij IHC Gusto 
en IHC De Klop gebouwde pijpenlegger Suleyman Vezirov vo
rige week werd overgedragen. 
Alles wordt in het werk gesteld om nog voor het einde van dit 
jaar de bij IHC Verschure in aanbouw zijnde riviersleepzuiger 
Urengoj haar proefvaart te laten houden en in 1974 dienen dan 
4 bergingssleepboten zoals de Heracles en nog 3 sleepzuigers 
te worden afgeleverd. Daarmee zullen dan in totaal meer dan 
40 eenheden de reputatie van IHC Holland in de Sovjetunie 
hoog houden. 

Technische gegevens 

In het verleden hebben enkele van de tot IHC Holland behorende 
bedrijven met succes haven- en zeesleepboten gebouwd, w.o. 
de Zwarte Zee en de Witte Zee. Deze kennis leidde er toe, dat 
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v/o Sudoimport in Moskou medio 
IHC Holland de opdracht te geve 
bergingssleepboten. 
De schepen hebben een lengte o e 
een breedte van 13,20 meter. Ze zij 

temperaturen van +32 tot -30 gra -
modern uitgeruste sleepboten, o.a 
kersboeg, een complete duikersi 
tuur voor het blussen van brande 
uitvoeren van bergingswerkzaa 
een snelheid behalen van ruim 
kracht van 52 ton. De moderne acco��..-::--. 
een bemanning van 48 koppen. 
De sleepboten worden elk voorzie 
motoren. Het zijn 8 cilinder motore 
elk met een vermogen van 3400 p e 
drijven. Inclusief de hulpvermogens voor 

van de generatoren en de brandblusi 
boot een totaal vermogen geïnstalleer 
In verband met werfcapaciteit en Ie e •· 
boten gebouwd bij IHC Smit in Ki e 
schure in Amsterdam. 



v/o Sudoimport in Moskou medio 1972 er de voorkeur aan gaf 
IHC Holland de opdracht te geven voor de bouw van vier grote 
bergingssleepboten. 
De schepen hebben een lengte over alles van 72,50 meter en 
een breedte van 13,20 meter. Ze zijn geschikt voor het werken in 
temperaturen van +32 tot -30 graden Celsius. Het zijn zeer 
modern uitgeruste sleepboten, o.a. voorzien van een ijsbre
kersboeg, een complete duikersinstallatie, uitgebreide appara
tuur voor het blussen van branden en ·veel materieel voor het 
uitvoeren van bergingswerkzaamheden. De sleepboten kunnen 
een snelheid behalen van ruim 17 knoop en hebben een trek-

� kracht van 52 ton. De moderne accommodatie biedt plaats aan 
een bemanning van 48 koppen. 
De sleepboten worden elk voorzien van twee Smit-Bolnes hoofd
motoren. Het zijn 8 cilinder motoren van het nieuwe HOK type, 
elk met een vermogen van 3400 pk, die de vaste schroef aan
drijven. Inclusief de hulpvermogens voor onder meer aandrijving 
van de generatoren en de brandblusinstallatie, is op elke sleep
boot een totaal vermogen geïnstalleerd van ruim 7000 pk. 
In verband met werfcapaciteit en levertijden worden twee sleep
boten gebouwd bij IHC Smit in Kinderdijk en twee bij IHC Ver
schure in Amsterdam. 

ZESTIG METER 

Terwijl de voor Rusland bestemde ber
gingssleepboot Heracles steeds meer 
vorm kreeg, werd vóór dit schip in de 
grote hellingloods bij IHC Smit al begon
nen met de bouw van de 2e sleepboot. 
Om deze bouw verder te kunnen voort
zetten, was het nodig dit stuk schip lager 
op de helling te zetten. Een paar dagen 
na de tewaterlating van de Heracles werd 
deze operatie uitgevoerd. Het karwei 
werd verricht door de firma Van Twist. 
Zestig meter zakken was het doel. Voor 
dit voorzichtig omlaag glijden waren een 
stel potige lieren nodig. Het werk verliep 
wat minder vlot �fan werd verwacht, maar 
uiteindelijk stonden de vele tonnen staal 
op hun goede plaats. Aan CO 818 wordt 
inmiddels druk verder gewerkt. 

ZAKKEN 
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Zo was de situatie voor de tewaterlating van 
de "Heracles" 

. . . . en zo ná de tewaterlating 

Twee fikse lieren hielpen bij het zakken 

Zestig meter lager 



Zoals wij al eerder meldden heeft de film 
"A Glowing Tribute", over de bouw van 
Hoogoven 7 op het Nationaal Industrieel 
Filmfestival te Eindhoven een gedeelde 
eerste prijs behaald. In de door Studio 
Kommer gemaakte film spelen de bou-

wers, onze mensen van Gusto Staalbouw, 
de hoofdrollen. Nu werd de film geselec
teerd voor inzending naar het 14e Inter
nationaal Industrieel Filmfestival te Parijs. 
Tot onze vreugde heeft deze film met 
grote voorsprong op andere films ook in 

Vlak voor de afwerking werd een foto ge
maakt van de pijpenlegger, die bestemd 
is voor Rusland. De pijpenlegger is op 
14 november 1973 overgedragen in aan
wezigheid van de Russische onderminis
ter van Olie, de heer V. 1. Samarsky. 
De pijpenlegger Suleyman Vezirov blijft 
nog enige tijd voor de wal bij Gusto lig
gen, omdat de Russische opdrachtgevers 
overwegen nog een kraan te laten in
stalleren die dan door ons gebouwd zal 
moeten worden. 
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Parijs de eerste prijs behaald. De daarbij 
behorende onderscheiding hebben wij 
gefotografeerd met als achtergrond de 
poster van Hoogoven 7. 
"A Glowing Tribute" is een co-produktie 
van Hoogovens en IHC Gusto. 

Het door De Kleijn en IHC Gusto ge
bouwde hefeiland Stevin '73 van Van 
Splunder's Aannemingsmaatschappij te 
Ridderkerk is volop aan het werk in de 
Oosterschelde bij het plaatsen van de 

. palen voor een kabelbaan, met behulp 
• waarvan de afsluitdam zal worden ge
bouwd. Een beschrijving van het eiland
en de te verrichten werkzaamheden heb
ben wij reeds in Het Zeskant van oktober
gegeven.

Deze foto van de ELSBM geeft u onge
twijfeld een indruk van de enorme afme
tingen van de laad- en losboei. Momen-

teel zijn onze medewerkers van IHC 
Gusto te Slikkerveer druk bezig om hier
aan de laatste hand te leggen voordat de 
boei naar de Noordzee versleept zal wor
den. 
De letters ELSBM zijn de beginletters 
Van "Exposed Location Single Buoy 
Mooring" dat vrij vertaald betekent "Eén
puntsmeerboei voor grote waterdiepte op 
volle zee". De boei zal dan ook geïnstal
leerd worden in het Auk-veld in het 
Noordelijk deel van de Noordzee. De 
ELSBM die hier op een bak voor de werf 
in Slikkerveer ligt, heeft een totale lengte 
van 76 meter. 

GUSTO 

Een ander enorm "bouwwerk" waar -
wordt gewerkt is de SPAR. Het pri 
van de SPAR is ongeveer gelijk aan 
van de ELSBM. De ELSBM is allee 
laad- en losboei. De SPAR is echter 
alleen een laad- en losinrichting 
kan ook olie in zijn tanks opslaan. O 
foto ziet u een deel van de voo 
tanks. De totale lengte van de SPAR -
± 135 meter worden met een diame! 
variërend van 17 tot 26 meter. De SP 
wordt in samenwerking met 11 01r 

Feijenoord gebouwd. 
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Een ander enorm "bouwwerk" waaraan 
wordt gewerkt is de SPAR. Het principe 
van de SPAR is ongeveer gelijk aan dat 
van de ELSBM. De ELSBM is alleen een 
laad- en losboei. De SPAR is echter niet 
alleen een laad- en losinrichting doch 
kan ook olie in zijn tanks opslaan. Op de 
foto ziet u een deel van de voorraad
tanks. De totale lengte van de SPAR zal 
± 135 meter worden met een diameter 
variërend van 17 tot 26 meter. De SPAR 
wordt in samenwerking met Wilton
Feijenoord gebouwd. 
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Op 3 oktober begon het boorschip Hav

dri/1 aan een 2 weken durende proef
vaart, om al de ingewikkelde apparatuur 
aan boord van het schip te testen. 
Op de eerste dag van de proefvaart heeft 
een luchtfotograaf fraaie opnamen van 
de Havdri/1 gemaakt. 

Na de succesvolle proefvaart werd de 
Havdri/1 op 7 november 1973 overgedra
gen. De directeur van de opdrachtgever, 
Nordic Offshore Drilling Company, Oslo, 
heeft een bedrag van f 10.000,- geschon
ken aan het personeel van IHC Gusto. 



De IHC stand op "Europort '73" trok ook de belangstelling van 
enkele filmequipes. Voor een nieuwe, mede door de overheid 
"gesponsorde", film over Holland werden op onze stand opna
men gemaakt van met name buitenlandse bezoekers, die het in
ternationale karakter van ons concern accentueren. 

Voor de mensen van het bioscoopjournaal "Neerlands Nieuws" 

was de IHC Amphidredge een "topper". Máár .... om 't echt 
interessant te maken wilden ze liever niet het "droogzwemmen" 

in de RAI, maar het echte ploeteren in blubber en riet. Daarom 
werd de Amphidredge na de expositie naar de Flevopolder ge
bracht, naar een plek bij de Knardijk, enkele kilometers ten zui
den van Lelystad. 
Een wat nevelige winterzon gaf aan het polderlandschap een 
bijzondere bekoring, toen wij - met een cameraman van Poly
goon - daar de volgende dag de IHC Amphidredge in werking 

zagen. Als een voorwereldlijk dier kroop het IHC Konijn produkt 
door het riet en door de plassen. De bewegingen van de vier 

poten zijn als die van een schildpad. Het gemak, waarmee de 

Amphidredge hindernissen neemt is opvallend. Terwijl het werk
tuig rondscharrelde snorde de camera. Wie de "IHC Amphi
dredge" zo bezig ziet, raakt al gauw overtuigd van de veelzij
dige mogelijkheden van dit IHC Konijn produkt! 
Als u toevallig in de bios was de afgelopen weken hebt u het 
wellicht zelf gezien. 

'' IHC AMPHIDREDGE '' 

ALS FILMSTER 
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KERSTPUZZEL1973 
Onze jaarlijkse puzzel is ditmaal anders dan anders. Weliswaar bestaat de puz
zel uit hokjes, maar die zijn niet om de letters in te vullen, zoals bij een kruis
woordpuzzel. 
Elk van de 130 hokjes is een stukje van een uit vier foto's bestaande illustratie. 

Aan u de taak om deze "hokjes" uit te knippen en zo aaneen te voegen, dat het 
foto-viertal ontstaat, zoals hieronder - natuurlijk op een kleinere schaal! - als 
spiekbriefje is afgedrukt. Omdat het aantal "fotoblokjes" verticaal een oneven 
aantal bedraagt, loopt de lijn tussen de bovenste twee foto's en de onderste 

twee foto's dwars door een rij "fotoblokjes" heen. Een kleine vingerwijzing! 
Sommige "fotoblokjes" zijn dwars of op de kop afgedrukt. Denk daar aan bij het 
montagewerk. Wij wensen u sterkte. 
Opgeplakte oplossingen moeten uiterlijk 3 januari 1974 binnen zijn bij uw fir
maredacteur of bij de eindredactie. 

Vergeet niet achterop het plakwerk uw naam, adres en bedrijf waar u werkt te 

vermelden. 

Voor de goede "plakkers" zijn negen prijzen beschikbaar: 

een hoofdprijs van / 100,- vier tweede prijzen van / 25,-. 

vier eerste prijzen van / 50,- Veel succes! 
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40JAARBIJ 

IHCDEKLOP 

De heer K. Kwantes, van beroep 
drukker/buiger bij IHC De Klop 
was op 26 oktober jl. veertig 
jaar in dienst. Dit jubileum werd 
op die dag gevierd met een ont
vangst van de heer Kwantes met 
echtgenote en kinderen in de di
rectiekamer. Hij werd toegespro
ken door de heer Ir. De Groot, 
die in waarderende woorden de 
kwaliteiten van de jubilaris be
lichtte. Er is waarschijnlijk geen 
opgeruimder figuur in ons mid
den, aldus spreker. Hulpvaardig
heid en vriendelijkheid zijn de 
voornaamste karaktertrekken van 
de heer Kwantes, die een stem
pel drukken op zijn omgeving. 
Onder dankzegging voor de be
wezen diensten werden hem de 
gebruikelijke geschenken over
handigd. Ook zijn echtgenote, 
aan wie bij binnenkomst bloe
men overhandigd waren, werd in 
deze dank betrokken. 
Op 21 november was het nog
maals een feestelijke dag voor 
de jubilaris. Op die dag heeft 
burgemeester Van Hofwegen ·na
mens H.M. de Koningin hem de 
zilveren eremedaille, verbonden 
aan de Orde van Oranje Nassau 
op de borst gespeld. Dit gebeur
de in tegenwoordigheid van zijn 
echtgenote, de directie en enkele 
functionarissen van IHC De Klop. 
De heer Kwantes was bijzonder 
getroffen door dit eerbetoon en 
toonde zich zeer erkentelijk voor 
deze koninklijke onderscheiding. 
Al met al een heugelijke viering 
van dit jubileum. Wij twijfelen er 
niet aan, dat de jubilaris de 
meest. prettige herinnering hier
aan zal bewaren. 

25JAARBIJ 

IHCSMIT 

Op dinsdag" 9 oktober jl. hesen 
wij de vlag met het cijfer 25 in 
de vlaggemast in verband met 
het 25-jarig dienstverband van 
twee van onze medewerkers. 
Onze kraandrijver, de heer J. 
den Ouden trad in onze dienst 
op 27 september 1948 en onze 
assistent op het Bedrijfsbureau 
Werf, de heer A. Verweij, trad in 
onze dienst op 20 september 
1948. 

J. DEN OUDEN 

K. KWANTES 

KONINKLIJK 

ZILVER 

Op dinsdag 16 oktober ging de 
vlag met het cijfer 25 opnieuw 
in de mast voor onze bankwer
ker, de heer M. A. Kalkman die 
sedert 13 oktober 1948 in ons 
bedrijf werkzaam is, voor onze 
kotteraar, de heer P. Gouwens 
en onze tekenaar, de heer J. van 
Heukelum, die beiden op 18 ok
tober 1948 hun werkzaamheden 
in ons bedrijf aanvingen. 

Wij feliciteren hen met hun ju
bileum en wensen hen nog vele 
gelukkige jaren toe waarin zij in 
een goede gezondheid hun werk 
zullen mogen blijven verrichten. 

Jammergenoeg moeten wij bij 
deze wens apart noemen de heer 
J. den Ouden, die reeds geruime
tijd thuis is wegens ziekte. Even
wel wensen wij hem in zijn om
standigheden het allerbeste toe. 

A. VERWEY 
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M.A.KALKMAN 

P. GOUWENS 

J. VAN HEUKELUM 

25JAAR BIJ 
IHC VERSCHURE 

Op 21 september 1973 was de 
heer J. Huele onze jubilaris. Wij 
herdachten toen, dat hij 25 jaar 
geleden bij ons in dienst getre
den was als leerling. 
De heer Huele ontving een oplei
ding als scheepsbeschieter en 
behaalde als zodanig het Beme
tel-diploma in 1950. 
Nu werkt hij als stellingmaker
timmerman bij de casco-mon
tage van de afdeling nieuwbouw. 
Bij de ontvangst, die ter gele
genheid van dit jubileum was 
aangericht, waren ook de echt-

J. HUELE 

F. E. v.d. BRUN 

genote, de zoon en de dochter 
van de jubilaris aanwezig. 
In de maand oktober jubileerde 
de heer F. E. van de Brun. 
Deze jubilaris is met vrouw en 
zoon een feestelijke ontvangst 
te beurt gevallen op 12 oktober 
1973. 
Ook de heer Van de Brun is als 
leerling gestart. Hij is sedert 
januari 1965 afschrijver-ijzerwer
ker in Hal I bij de nieuwbouw. 
Een zeer vrolijk jubileum was 
dat van de heer J. H. Bosman, 
inklaarder bij de afdeling Expe
ditie. Deze herdacht op 9 novem
ber 1973 de dag, waarop hij 25 
jaar geleden bij Verschure in 
dienst kwam. 
De jubilaris heeft juwelen van 
verhalen verteld, waarom uitbun
dig is gelachen. 
Wij wensen de jubilarissen nog 
vele goede jaren op het werk en 
in hun gezin. 

J. H. BOSMAN 



Langzaam maar zeker over de rallbaan naar bulten 

Te water rollen 

Een paar maanden geleden vertelden wij u over de verschillende 
verbouwings- en aanpassingswerkzaamheden bij IHC De Klop. 
Wat wij toen nog niet konden laten zien, was de manier, waarop 
een in de nieuwe montagehal gebouwde zuiger te water gaat. 
Hoe deze "operatie" wordt uitgevoerd ziet u op de foto's. Op 
truckstellen wordt de zuiger over de railbaan naar buiten ge
bracht. Dan worden de "coupures" in de railbaan geopend, zo
dat de hellingwagens onder het baggervaartuig kunnen worden 
getrokken. Rustend op deze hellingwagens gaat de zuiger ver
volgens dwars te water. Zo doen ze dat bij IHC De Klop! 

VAN BEVERS 

De zuiger staat bulten. Op de voorgrond de helllngwagens 

Rivier uitdiepen 

Indertijd leverden wij twee IHC Beaver Kings aan het Gouverne
ment van de Staat Pahang in Maleisië. 
Deze twee zuigers werken allebei in de monding van de Pahang 
rivier aan de oostkust van het Maleisische schiereiland. Deze 
monding is zo'n 400 meter _breed, maar . . . . erg ondiep. Dit 
heeft tot gevolg, dat wanneer er veel water door de rivier wordt 
afgevoerd, deze hoeveelheid niet snel genoeg naar zee kan. Dus 
hoopt het zich in de riviermonding op en overstroomt de omlig
gende gebieden. Met name het vissersdorp Pekan is zeer ge

baat bij een betere waterafvoer. Dus moeten er enige miljoenen 
m3 grond worden verzet. Een karwei, waar een paar jaar voor is 
uitgetrokken. De opgebaggerde grond - prachtig mooi zand! -
is nergens voor nodig en wordt "zo maar" in de kuststrook opge
spoten. De ene Bever perst door een leiding van 1000 meter 
lengte, de ander door een leiding van 1500 meter lengte. 
Er wordt dag en nacht doorgewerkt. Op de ene zuiger werkt een 
Maleisische bemanning, op de andere zuiger bestaat de beman
ning uit uit India geëmigreerde mensen. Tussen beide groepen 

Een van de twee Beaver Klngs In Pahang (Malelslll) 
Vierhonderd meter breed Is de monding van de 
Pahang rivier 

MIijoenen m3 mooi zand worden zomaar op de wal 
gestort 

EN REUZEN 
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heerst wel eens wat rivaliteit, wie het beste kan baggeren met 
de Beaver King! Intussen gaat het uitdiepen van de riviermonding 
rustig voort. 
Onze garantiemedewerker, de heer M. Honders, vertoefde vier 
maanden in dit gebied om de bemanningen van de zuiger weg
wijs te maken. Uit de foto's, die hij maakte kozen wij er drie. 

Op een aantal plaatsen Is de rallbaan "g 
kunnen 

Nog een paar 

Grote Chinese opdracht of nie . ze _=- -- 9 
door met ook nog opdrachten oo 

stelde Bos & Kalis twee Beaver 
deis in ons land aan de slag g -

OPMERKELI 

De heer A. Geurtsen, brander ij 1 
Klop heeft een idee ingedie 
het schuin branden van lange\r
gebogen naden van plaatijze 
hulp van de portaalbrands ij 

wordt vergemakkelijkt. 
Door het monteren van een ge e· -
dat langs de zijkant van de plaa 1 
het mogelijk geworden geboge 
op gemakkelijke wijze schuin e 
Voorheen moest de brandpi r 
worden bijgesteld met als ge 
onregelmatige snede. Ook bij r 
den heeft het geleidewiel bep 
delen. Voorheen moest de plaa 
recht in de looprichting van e 
gelegd worden. Met het gelei ewie 
dit niet meer nodig. Het zorg e 
matisch voor, dat de ingestelde 
stand steeds gehandhaafd blijft. o· 
dus per plaat een kortere insteltijd. 
Hoe dit allemaal geschiedt, is wee e
geven op bijgaand schetsje. 
Het is een heel goed idee van de co 

Geurtsen, die zijn uitvinding beloond za_ 



\ 

ee IHC Beaver Kings aan het Gouverne
- ang in Maleisië. 

� en allebei in de monding van de Pahang 
van het Maleisische schiereiland. Deze 
eter breed, maar . . . . erg ondiep. Dit 

anneer er veel water door de rivier wordt 
_ eelheid niet snel genoeg naar zee kan. Dus 

· iermonding op en overstroomt de omlig-
= name het vissersdorp Pekan is zeer ge

a erafvoer. Dus moeten er enige miljoenen 
:: et Een karwei, waar een paar jaar voor is 

c e aggerde grond - prachtig mooi zand! -

en wordt "zo maar" in de kuststrook opge

, 0r perst door een leiding van 1000 meter 

een leiding van 1500 meter lengte. 
doorgewerkt. Op de ene zuiger werkt een 

-· g, op de andere zuiger bestaat de beman
igreerde mensen. Tussen beide groepen 

lljoenen ml mooi zand worden zomaar op de wal 
gestort 

rivaliteit, wie het beste kan baggeren met 
n gaat het uitdiepen van de riviermonding 

er er, de heer M. Honders, vertoefde vier 
- ·- om de bemanningen van de zuiger weg

o o's, die hij maakte kozen wij er drie.

Op een aantal plaatsen Is de rail baan "geopend", zodat de halllngwagens er onder 
kunnen 

Nog een paar 

Grote Chinese opdracht of niet, ze gaan bij De Klop "gewoon" 
door met ook nog opdrachten voor anderen. Begin oktober be
stelde Bos & Kalis twee Beaver Kings. Deze zuigers zijn inmid

dels in ons land aan de slag gegaan. Uit Polen kwam de op-

De dwarstewaterlatlng bijna voltoold. Op de achtergrond de op enkel■ plaatsen "ge
opende" rallbaan. 

dracht voor de levering van nog een "Master" in april volgend 

jaar. Een Nederlandse aannemer bestelde een "King", die me

dio december op weg ging naar Douala in Kameroun. Nog een 
"King" gaat er naar Madras in India. Een "Cub" tenslotte zal 
naar Bogota in Colombia verscheept worden. 

OPMERKELIJK IDEE UIT DE BUS VAN IHC DE KLOP 

De heer A. Geurtsen, brander bij IHC De 
Klop heeft een idee ingediend, waardoor 
het schuin branden van lange rechte en 
gebogen naden van plaatijzer met be

hu lp van de portaalbrandsnijmachine 
wordt vergemakkelijkt. 

Door het monteren van een geleide-wiel, 

dat langs de zijkant van de plaat loopt, is 
het mogelijk geworden gebogen naden 

op gemakkelijke wijze schuin te branden. 
Voorheen moest de brandpit regelmatig 
worden bijgesteld met als gevolg een ._ 
onregelmatige snede. Ook bij rechte na
den heeft het geleidewiel bepaalde voor
delen. Voorheen moest de plaat precies 
recht in de· looprichting van de snede 
gelegd worden. Met het geleidewiel is 
dit niet meer nodig. Het zorgt er auto
matisch voor, dat de ingestelde pit-af
stand steeds gehandhaafd blijft. Dit geeft 

dus per plaat een kortere insteltijd. 

Hoe dit allemaal geschiedt, _is weerge
geven op bijgaand schetsje. 
Het is een heel goed idee van de heer 
Geurtsen, die zijn uitvinding beloond zag 

met een bedrag van f 265,-. 
Op 20 november jl. werd dit bedrag door 
de directeur, Ir. C. de Groot aan hem 

�--� 
Werkstuk � BOVENAANZICHT 

_____ J 
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1 Geteidewiel 

2 Voorwarmpit 

3♦4 SniJpit 

VOORAANZICHT 

overhandigd in een korte bijeenkomst in 
de directiekamer, waarbij ook zijn chef 
en baas tegenwoordig waren. 



Ook dit jaar weer nam IHC - met name de Bagger Divisie - deel 
aan de Maritieme Expositie "Europort" in de Amsterdamse RAI. 
Van 13 tot en met 17 november stonden wij op een grote stand 
te kijk met ons kunnen en kennen. Er waren een aantal trek
pleisters. Zo liet het MTI in beeld en model de ontwikkelingen 
zien op het gebied van het ontwateren van grind/zand mengsels. 
Hoe belangrijk dit is, bewees de komst naar onze stand van zo
wat "iedereen", die iets met de grindwinning uit zee te ma-

ken heeft. Vooral uit Engeland kwamen vrijwel alle relaties. 
Veel belangstelling trok ook de "IHC Amphidredge", een van de 
IHC Konijn produkten, die zich als een schildpad door alle mo
gelijke - maar vooral onmogelijke! - terreinen kan voortbewe
gen. Op de RAI was het natuurlijk alleen maar "droogzwemmen" 
wat getoond kon worden, maar dát trok al veel aandacht. 
Een ander opvallend stuk was de 8-cilinder Smit-Bolnes mo
tor, bestemd voor een van de Russische bergingssleepboten, die 

Belangstelling voor zeef, cycloon en 
centrifuge om water uit grind/zand
mengsel af te scheiden 

De IHC Amphidredge van IHC Konijn in 
de vroege morgen, dus nog zonder de 
vele bewonderaars! 

Het materiaal in de literatuurhoek vond 
veel aftrek; soms zelfs TE veel bij de 
jeugdige bezoekers! 
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De 8-cilinder Smit-Bolnes motor was de 
grootste motor die op "Europort '73" 
werd tentoongesteld 

Bedankt Mevrouw Koller, Helge, Ada, 
Mireille, Gerda en Claire voor de goede 
zorgen. En ook jij Hetty, al sta je helaas 
niet op de foto! 

wij in aanbouw hebben. Door plexiglas 
in het innerlijk werpen. Vreugde hee 
hoek toen bekend werd, dat de opdrac 
vering van drie 7-cilindermotoren van 25CC -=· 
voor drie coasters voor Nederlandse r, "' i 

interesse uit de wereld van de zeevisse ï 
nesmotor. 
Erg veel belangstelling was er voor de e 

\ 

Het filmzaaltje, waarin met veel succes 
bijna continu films en diashows werden 
vertoond 
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De 8-cilinder Smit-Bolnes motor was de 
grootste motor die op "Europort '73" 
werd tentoongesteld 

Bedankt Mevrouw Koller, Helge, Ada, 
Mireille, Gerda en Claire voor de goede 
zorgen. En ook jij Hetty, al sta je helaas 
niet op de foto! 

wij in aanbouw hebben. Door plexiglas ruiten kon men een blik 
in het innerlijk werpen. Vreugde heerste er in de Smit-Bolnes 
hoek toen bekend werd, dat de opdracht een feit was voor de le
vering van drie 7-cilindermotoren van 2500 pk. Ze zijn bestemd 
voor drie coasters voor Nederlandse reders. Opvallend was de 
interesse uit de wereld van de zeevisserij voor "onze" Smit-Bol

nesmotor. 
Erg veel belangstelling was er voor de vertoningen in het film-

zaaltje. Er werd bijna continu gedraaid, net als in de Cineac! Films 
werden afgewisseld met diashows. Steeds weer voor een volle 
zaal. Het waren vijf drukke dagen, niet in het minst voor "onze 
dames", die onvermoeid koffie, dranken, broodjes, enz. rond
brachten en die daartussendoor vele malen een afwas moesten 
doen. 
Als IHC terugkijkend op de tentoonstelling mag zeker gesproken 
worden van een succesvolle deelneming aan de 12e Europort. 

Het filmzaaltje, waarin met veel succes 
bijna continu films en dlashows werden 
vertoond 

Aan de bar was het goed toeven voor 
onze bezoekers 

Een van de vele, vele verkoopgesprekken 
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D MN jeugdexcursiedagen 
Ook dit jaar zijn de jeugdige medewerkers van De Machinefa
briep Noordwykerhout weer 4 dagen gezamenlijk op pad ge
weest. Behalve 2 bezoeken aan andere bedrijven, werd er ook 
volop tijd besteed aan ontspanning. Evenals vorig jaar heeft 
René van Houten (nu 2e jaars Bemetel-leerling) iets over hun 
ervaringen willen vertellen. Zijn verslag van deze jeugddagen in 
augustus laten wij hieronder graag volgen. 

De eerste dag kwamen we 's ochtends bij DMN samen, waar ons 
een en ander werd verteld over de bedoeling van deze vier da
gen. 
Ook werden wij aan de chauffeur voorgesteld. Daarna vertrokken 
we ( ± 8 uur) naar Fokker V.F.W. in Papendrecht, waar we wer
den rondgeleid. Vervolgens gingen we naar V. F. W. Fokker in 
Dordrecht, waar we eerst een heerlijke broodmaaltijd kregen 
aangeboden. Na het eten weer een rondleiding. Het was voor al
len erg interessant om eens een hele andere tak van metaalbe
werking te zien beoefenen. Na deze excursie was het tijd om 
naar "Die Hooghe Hoenderbergh" te vertrekken. Bij aankomst 
daar eerst even kennismaken en vervolgens eten en de omgeving 
verkennen. 

De tweede dag werden we om tien uur bij Hyster in Nijmegen 
verwacht voor de tweede excursie. Eerst kregen we hier een kop 
koffie en werd een film gedraaid over wat je zoal met een hef
truck kunt doen. Daarna de rondleiding. Daarbij kregen we een 
flesje cola aangeboden. Een goede gelegenheid om nog wat na 
te praten over dit mooie Amerikaanse concern. 
's Middags zijn we, door de hitte gedwongen, naareen zwembad 
in Groesbeek gegaan, waar we ons tegoed hebben gedaan aan 
koel helder water. 's Avonds, na het diner in "Die Hooghe Hoen
derbergh", gingen we buiten zitten bij de karpervijver. 
Dirk Roosen stapte over het hekje en probeerde met een stukje 
brood een karper te vangen. 

Toen kwam een van ons op het idee om geld te bieden voor de 
"tewaterlating" van Dirk. 
Dirk's reactie: "oké, voor f 10,- spring ik eirn". 
Afijn, voordat het tientje bij elkaar was, lag hij met kleren en al 
te spartelen tussen de karpers. Dirk ging zich verschonen, kwam 
terug en we zaten zo te praten over iets doen voor geld. Zo
doende kregen wij het over kaal knippen. 
iedereen zat (weer) Dirk op te hitsen. Wij zeiden: f 2,- de man; 
15 man, dus f 30,- totaal". Dirk vond het best. Hij zette zich neer 
op twee stoelen en zei: ,,begin maar". Er werd een schaar ge
haald en iedereen mocht beginnen met één knip. Toen hij zo 
goed als kaal was, zijn ze met Dirk naar de slaapkamer gegaan 
en hebben hem daar mer 3 scheerapparaten verder "afgewerkt". 
Na dit klapstuk hebben we een door Piet v. d. Zwet verzorgde 
puzzeltocht van 2½ uur door de bossen van Groesbeek gemaakt. 
Eindpunt was "Het Zwaantje", waar wij wat hebben gedronken. 
Daarna was het tijd om naar onze slaapplaatsen te vertrekken. 
De volgende dag zouden we een tocht maken door het "Sauer
land" (Duitsland), maar met de heersende hitte was het niet om 
uit te houden en na in een Duits café wat gedronken te hebben, 
zijn we teruggegaan naar Groesbeek, naar het zwembad. 
's Avonds was de prijsuitreiking van de puzzeltocht. 

De laatste dag zijn we om ± 11 uur uit "Die Hoog he Hoender
bergh" vertrokken naar Utrecht, waar we nog een zwembad aan 
zouden doerl. Onderweg hebben we 

"
uitgerust" bij het pret

park van de "Piramide van Austerlitz". 
Tot slot naar "De Rode Leeuw" in Oegstgeest, waar we wat kon
den biljarten en het laatste rondje van de zaak in ontvangst kon
den nemen. 
Het einde van deze vier dagen kwam om half zeven bij DMN, 
waar Piet v. d. Zwet, Gerard Smit en Ton (chauffeur) door de 
jongens hartelijk bedankt werden voor deze vier dagen. Direct 
na aankomst werd afscheid genomen, tot (hopelijk) volgend jaar. 

BIJ 

VOOR 

DMN GESLAAGD 

BEMETEL EXAMEN 

Bij De Machinefabriek Noordwykerhout 
zijn dit jaar voor het Bemetel-examen ge
slaagd: 

Kees Jansen 
Piet Gardenier 
Joop Scheffer 

- booglassen
- uitgebreid B-examen
- uitgebreid B-examen

Piet Gardenier - draaien 
Gert Spaargaren - frezen 
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De geslaagden van harte proficiat! 

IN MEMORIAM 

Wij ontvingen de ontstellende tijding, da· 
verkeersongeval in Turkije is overleden 
werker ALI BULUT. 
Hij bereikte de leeftijd van 24 jaar. 
In juli 1971 kwam Ali bij de AVI in diens -

met vakantie naar Turkije om aldaar in 
om dan samen met zijn vrouw terug te ker

Het is voor ons allen onvoorstelbaar, da 
collega zo plotseling en op zo tragische 
werd weggerukt. Onze gedachten gaan 
zijn familie. 
Zijn vader die op de AVI werkzaam is, bra 
tijding. 
Wij wensen Ali Bulut zijn vrouw en familie 
toe om dit verlies te kunnen dragen. 

C. 

Op 31 oktober 1973 is na een langduri � 
heer C. P. MONSEES
op de leeftijd van 62 jaar. 
De heer Monsees heeft zich in de lange r, 

bij IHC Verschure werkzaam is gewees 
bekwaam vakman en een.goed collega, 
sen. 
Wij wensen Mevrouw Monsees, haar kinde -
de nodige kracht dit zware verlies te drage _ 

INHOUD HET ZESKANT 

Over ons werk 

Bevers en Reuzen 

Cleveland County 
ELSBM . . . .
Emmermolen CCG . . 
HAM 206 (Chiquinquira) 
Havdrill . . . .
Heracles 
IHC Omnibarges . 
lnstaller 1 . . . 
Kraan Polen . . 
Maas . . . . .
Marinero Rivas . 
Marinex VI . . .
Opdrachten China 
Pélican 
Sleepzuigers India . 
Sleepzuiger Indonesië 
Sleepzuigers Rusland . 
Stevin '73 
Suleyman Vezirov 
T. G. Pelindung 
Thor . . .
Vesipekka . 
Wado . . .
W. D. Mersey 

18, 60, 63, 66, 73, 126, 135, 
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De geslaagden van harte proficiat! 

IN MEMORIAM 

ALI BULUT 

Wij ontvingen de ontstellende tijding, dat tengevolge van een 
verkeersongeval in Turkije is overleden onze jeugdige mede-
werker ALI BULUT.
Hij bereikte de leeftijd van 24 jaar. 
In juli 1971 kwam Ali bij de AVI in dienst. Hij ging deze zomer 
met vakantie naar Turkije om aldaar in het huwelijk te treden 
om dan samen met zijn vrouw terug te keren naar Nederland. 
Het is voor ons allen onvoorstelbaar, dat deze nog zo jeugdige 
collega zo plotseling en op zo tragische wijze uit ons midden 
werd weggerukt. Onze gedachten gaan uit naar •zijn vrouw en 
zijn familie. 
Zijn vader die op de AVI werkzaam is, bracht ons de ontstellende 
tijding. 
Wij wensen Ali Bulut zijn vrouw en familieleden zeer veel sterkte 
toe om dit verlies te kunnen dragen. J. Bakker

C. P. MONSEES 

Op 31 oktober 1973 is na een langdurige ziekte overleden de 
heer C. P. MONSEES

op de leeftijd van 62 jaar. 
De heer Monsees heeft zich in de lange reeks van jaren, die hij 
bij IHC Verschure werkzaam is geweest doen kennen als een 
bekwaam vakman en een.goed collega, die wij node zullen mis
sen. 
Wij wensen Mevrouw Monsees, haar kinderen en de familieleden 
de nodige kracht dit zware verlies te dragen. 

A. Loogman

INHOUD HET ZESKANT 1973 

Over ons werk Van alles wat 

C. VAN DER BENT 

Na een langdurige ziekte is op zaterdag, 17 november 1973 o 
de leeftijd van 43 jaar van ons heengegaan de heer 

C. VAN DER BENT.

De heer Van der Bent, die reeds meer dan 25 jaar in dienst was

bij IHC Verschure, is in verschillende functies werkzaam ge
weest. Zijn werk verrichtte hij al die jaren plichtsgetrouw e 
nauwgezet. 
Onze gedachten gaan uit naar Mevrouw Van der Bent en haar 

kinderen, die op jonge leeftijd haar man en hun vader moete 
missen. 
Wij wensen dit bedroefde gezin verder veel sterkte toe. 

G. M. L. Hendri s

K.BEERS 

Na een korte ziekte is op 18 november 1973 overleden de heer 

K. BEERS,

voorman van de las- en pneumatische afdeling bij IHC Verschure. 
De heer Beers bereikte de leeftijd van 54 jaar en was reeds 38 

jaar bij IHC Verschure werkzaam. 
Hij was een bekwaam vakman met een uitstekend gevoel voor 
organisatie en een zeer gewaardeerd collega. 
Zijn heengaan ervaren wij als een groot verlies, maar daarbij 
denken wij bovenal en in de eerste plaats aan het achterblijven
de gezin, dat het nu zonder hem zal moeten doen. 
Wij wensen hen in deze moeilijke tijd veel sterkte. 

Hoogovenfi I m 90, 138 
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Elders in dit nummer wordt aandacht besteed aan de tentoon
stelling "Europort '73". Op een ochtend en een middag heeft ook 
Argus - uiteraard ongezien! - een blik geworpen in de IHC 
stand. Misschien trof hij het slecht, want wat hij opmerkte was 
niet om over te juichen! Dat er nogal wat jongelui een bezoek 
aan IHC brachten is uitstekend. Maar jammer genoeg gedroegen 
niet allen zich zoals het hoort. Voeten op stoelen, overmatig 
"bietsen" van koffie en dranken, onhebbelijk reageren op vra
gen van de dames in de stand, etc. Helaas waren er ook bij van 
een onzer leerscholen, zo zag ons alziend oog. Toch wel om van 
te schrikken .... ! 

Verleden maand maakten wij melding van het "dikker" worden 
van het IHC Gusto Nieuws. Een ander regionaal berichtenblad, 
het IHC Verschure Nieuws, heeft dit voorbeeld gevolgd. In no. 
146 werd uitvoeriger ingegaan op de tewaterlating van de lana

dan in ons Zeskant, met gegevens, die speciaal de Verschure 
collega's interesseren. In no. 147 werd uitgebreid verslag gedaan 
van alle mogelijke pensioenregelingen voor de " Verschurianen". 
Voor de dikkere edities van het IHC Verschure Nieuws geldt wat 

wij verleden maand al schreven: helemaal niet erg als er veel 
nieuws te melden is! 

Wanneer u dit leest zijn St. Nicolaas en Zwarte Piet al weer te
rug in Spanje en horen wij in de verte het rinkelen van de bellen 
van de slee van de Kerstman. Ook op onze bedrijven is de Goed
heiligman op bezoek geweest. In het IHC De Klop Nieuws lazen 
wij daarover: "Het jaarlijkse Sinterklaasfeest voor de jeugd zal 
gehouden worden op dinsdag 4 december a.s. in de kantine. De 
aanvang is gesteld op half zeven. Het programma is nog niet 
helemaal rond, maar in ieder geval zal de . Sint met zijn knecht 
aanwezig zijn". Dàt is wel het voornaamste voor de jeÜgd ! .... 

Een minder prettige surprise onderging een medewerker van 
IHC Smit. Tijdens werkzaamheden in de hal viel een groot stuk, 
een sleepboog, van ongeveer 60 cm hoogte uit de strop op zijn 
voet. Omdat hij veiligheidsschoenen droeg hield hij er "maar" 
twee gebroken tenen aan over! 
Het IHC Smit Nieuws vermeldde dit feit, compleet met foto van 
de beschadigde schoenen. Weer eens een bewijs van het nut van 
veiligheidskleding. Het kan je een reuzenstrop besparen! .... 

In Domino lazen wij een smakelijk verslag over een "Dagje uit 
met de P.V.". Daaruit leerden wij dat P V  ook nog wat anders be
tekent dan Personeelsvereniging. "Wij gingen en andere route 
terug, hoewel we er niet veel van merkten, want het was al don
ker. Na een uurtje moest er weer gestopt worden voor P.V. (per
soonlijke verzorging). Ook dat bestaat nog altijd bij DMN". 
En in het donker gaat dat gemakkelijker af! .... 

Nog even een leuk bericht uit Noordwijkerhout. Bij DMN heeft 
iemand een onderzoek-opdracht gekregen op het gebied van de 
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organisatie en de verwerking van materialen. Een geweldige job, 
lijkt ons, want "wegens plaatsgebrek zit de heer v.d. Wal tijdelijk!gezellig bij de meisjes op de correspondentieafdeling ". Da's 
knus! . . . . 

1Het Smit & Bolnes Nieuws meldde onlangs: "Wij willen nog eens 
onder uw aandacht brengen, dat de parkeerstroken voor het ge-t 
bouw, gemerkt "N.P." bestemd zijn voor de direktie, alsmede 
voor bezoekers voor de directie". 

1 Die mogen "W.P." op "N.P." . . . . 
[ 

In het OR verslag in het IHC De Klop Nieuws werden mededelin- 1 
gen gedaan over de benzinepomp en de soepverstrekking. He', 
een is tegenwoordig wat gemakkelijke te verwezenlijken dan het 
andere. De benzinepomp komt als er benzine is te leveren. "Het 
tweede is geheel rond en men hoopt dan ook spoedig over te 
gaan tot het verstrekken van een kop soep tegen betaling van 
f 0,25. Het bedrijf betrekt de soep van buiten af". 
Zolang de benzine/olieverstrekking van buitenaf moeilijk blijft,; 
hebben ze bij De Klop tenminste iets om warm bij te blijven! ..... 

Dat de V.V. DMN ook nog wat anders doet dan voetballen, bleek' 
ons uit een bericht in Domino. Men vist! "leder lid van de afde-1ling voetbal, ook al heeft men niet alle wedstrijden gevist, is van 
harte welkom". 
Niet alleen in het doelnet maar ook met het visnet zijn punten te 
halen! En je kunt er rustig bij blijven zitten. De vissen dribbelen 
wel .... 

"De afdeling Produktontwikkeling heeft problemen" aldus herl 
IHC Gusto Nieuws. "Het Nederlands woordenboek is op een of

(
' 

andere wijze zoekgeraakt. Heeft u het geleend, breng het dan 
snel terug. Ze kunnen niet zonder". , 
Om hun ideeën onder woorden te brengen!. ... 

Het IHC Verschure Nieuws vertelde onlangs, dat een werkgroep 
uit de leerlingen zich o.a. heeft beziggehouden met een onder-,
zoek ter voorkoming van de gevaren die het dragen van lang' 
haar met zich mee brengt. Om hieraan iets te doen "is de keuze 1
gevallen op een pet met verhoogde bol". Binnenkort zullen er 
jeugdigen met een dergelijk nuttig hoofddeksel rondlopen. · 1
Persoonlijke veiljgheid, daar mag je nooit met de pet naar 

· gooien!

En dit was dan onze laatste bijdrage in 1973. Alvast een Goede -
niet te koude - Kerst toegewenst en een goed begin van 1974, 1
al is het wellicht met minder oliebollen dan anders!




