


BIJ DE VOORPLAAT 

Wij ontvingen prachtige foto's, die onze hoffotograaf Kramer, tijdens de proeftocht van de sleepzuiger Maas, maakte. 
Deze plaat willen wij u nu al laten zien. Over de Maas spreken wij elkaar nog wel. Een formidabel schip! 

VEEL WERK AAN DE WINKEL 
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Twee sleepzuigers voor India 

In het verleden bouwden wij voor India al een aantal s 1eepzui
gers, zoals de Mohana, de Vikram en de Dredger Zuari. In 1971 
werden twee sleepzuigers, de Vishal en de MOT Dredge Il/ toe
gevoegd aan de baggervloot, die is belast met het onderhoud 
van de havens. Zulk onderhoud is voor India, met z'n bijzonder 
lange kustlijn, een zaak van levensbelang. 

Het Indiase Ministerie van Transport heeft nu opnieuw bij IHC 
Holland twee sleepzuigers besteld en daarvoor een zeer korte 
levertijd bedongen. De fondsen worden geput uit de door de 
Nederlandse Regering ter beschikking gestelde ontwikkelings
hulp aan India. Het worden zusterschepen van de MOT Dredge 

111 elk met een laadruiminhoud van 3100 m3
. Vermoedelijk zullen 

zij MOT Dredge IV en MOT Dredge V gaan heten. 

Gezien de korte levertijd en onze goed gevulde orderportefeuille 
is besloten de bouw van de MOT Dredge IV onder te brengen bij 
A. Vuyk & Zonen's Scheepswerven te Capelle a/d IJssel.

Nog meer opdrachten voor Bagger Divisie 

Vlak voor het begin van de bedrijfsvakanties werden contracten 
getekend voor een aantal orders. 
In de sector gestandaardiseerd, demonteerbaar baggermaterieel 
werd een belangrijke opdracht ontvangen van Machimpex in 



Peking. Het betreft de levering van 16 cutterzuigers plus reserve
onderdelen. Twaalf zuigers zijn van het type IHC Giant 4600, 
één van het type IHC Giant 3300 en drie van het type IHC Giant 
2300. IHC De Klop zal dit baggermaterieel in de komende twee 
jaar bouwen. 
Voor het Italiaanse aannemingsbedrijf CCG (Compania Costruzi
oni Generali) zal een grote emmerbaggermolen worden ge
bouwd, voorzien van 900 1. emmers. Dit baggerwerktuig moet 
eind 1974 worden geleverd. 
Opnieuw werden twee opdrachten ontvangen voor de bouw van 
sleepzuigers. Voor Sudoimport in Moskou wordt een 2500 ml 

sleepzuiger gebouwd. Hierin worden twee Smit-Bolnes hoofd
motoren geïnstalleerd van het type 305 HDK. Dit schip wordt bij 
IHC Verschure gebouwd en moet eind 1974 klaar zijn. 
Voorts zal voor Indonesische rekening een sleepzuiger worden 
gebouwd met een laadruiminhoud van 2900 ml. Hierbij zal een 
aanzienlijke hoeveelheid reserveonderdelen worden meegele
verd. Ook in dit schip worden twee Smit-Bolnes hoofdmotoren 
geïnstalleerd. Het baggervaartuig is speciaal bestemd voor het 
werken in de Indonesische wateren. Het wordt voorzien van uit
gebreide baggerapparatuur en accommodatie voor een grote 
bemanning. 
Gezien de vele orders zal de bouw van deze sleepzuiger ge
schieden bij de werf Van der Giessen-De Noord. 
Door bovengenoemde opdrachten uit de baggerindustrie is onze 
orderportefeuille vergroot met een bedrag van ruim f 150 mil
joen. 

Werk voor Offshore Divisie 

Van Shell UK Exploration and Production Ltd te Londen heeft 
IHC Gusto in samenwerking met Wilton-Fijenoord, lid van de 
Rijn-Schelde-Verolme Groep, een opdracht ontvangen voor het 
bouwen van een drijvende buffertank voor ruwe olie. Deze drij
vende tank, genaamd Spar, ontwikkeld door Shell en IHC Gusto, 
wordt gebouwd ten dienste van het Brent oliewinningsgebied, 
gelegen in het noordelijkste deel van de Noordzee. 
Shell UK Exploration and Production Ltd. is een dochtermaat-

schappij van Shell UK Ltd., die optreedt voor de werkzaamheden 
in de Noordzee wat betreft het Engelse deel van het Continen
tale Plat namens Esso Exploration and Production UK Ltd. en 
Shell UK Ltd, die beide voor de helft van de kosten deelnemen 
in dit project. 
Van het nabijgelegen boor- en produktieplatform, waar de olie 
wordt ontgast en van water vrijgemaakt, komt de olie via een 
onderzeese leiding naar een verdeelstuk hetgeen op de zeebo
dem onder de Spar is geplaatst. De nuttige inhoud van ca. 
50.000 ml zal periodiek worden afgevoerd met tankers, die aan 
de Spar kunnen meren en die door de pompinstallaties van de 
Spar de gewonnen olie krijgen aangevoerd. 
Het gedeelte, dat bij Wilton onder bouwnummer 806 in het bouw
dok zal worden vervaardigd, bestaat uit 2 delen. Het grootste 
deel heeft een diameter van ongeveer 29 m en een lengte van 
93 m en is bestemd voor de opslag van ruwe olie. Aan dit deel 
is een cilinder gekoppeld met een diameter van ongeveer 17 m 
en een lengte van 29 m, waarin onder meer de oliepompkamers, 
ballastpompruimten en waterzuiveringsinstallaties zijn onderge
bracht. Na het koppelen van deze delen zal het geheel uitgedokt 
worden en in liggende stand naar diep water nabij de kust van 
Noorwegen worden versleept. 
Door te ballasten wordt het gevaarte daar in vertikale positie 
gebracht, waarna het door Gusto gebouwde bovendeel, bouw
nummer Co 938, met behulp van drijvende bokken wordt aan
gebracht. 
Dit bovengedeelte heeft een diameter van ongeveer 26 m en 
een hoogte van ongeveer 18,5 m. Hierin zijn o.a. ondergebracht 
de accommodatie en de generatoren, ruimten voor elektrici
teitsvoorziening en een complete duikerinstallatie. 
Boven op de Spar is ten behoeve van het meren en laden van 
de tanker een zogenaamde draaitafel compleet met laadinrich
ting en een helicopterdek aangebracht, welk geheel ook door 
IHC Gusto vervaardigd zal worden. 
Hierna vindt verslepen naar en verankeren op het Brent veld 
plaats. 

Oplevering zal plaatsvinden in de zomer van 1974. 

Begin juli heeft de afdeling Eindmontage van IHC Gusto het 
meest kenmerkende stuk van een boorschip, de boortoren, op 
de Havdri/1 geplaatst. 
Voor de plaatsing was de hulp ingeroepen van een mobiele 
500-tons kraan van Stoof Breda.
De top van de arm van deze kraan kwam 100 meter boven de
waterspiegel. Bij een sprei van 30 meter is de kraan nog in
staat een l,ast van 60 ton te hijsen.
Vanwege de gigantische afmetingen van het onderste deel van
de kraan viel het niet mee om hem op de werf naar de plaats
van bestemming te manoeuvreren. Elke bocht moest op de milli
meter nauwkeurig genomen worden (foto 2).
Nadat de kraan op steiger 1 geplaatst was, kon het hijskarwei
beginnen.
Allereerst werd de boortoren zelf geplaatst, die een gewicht
heeft van 46 ton.
Het laatste deel met de deiningscompensator voor de boorpijp
had een gewicht van 52 ton (foto 1 ).
Met de complete boortoren is de Havdrill in ieder geval het
enige schip in de Rotterdamse haven waarvan het hoogste punt
meer dan 80 meter boven de waterspiegel ligt.
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Maar liefst 15 IHC voetbalploegen ontmoetten elkaar op 1 juni 
jl. op het schitterende sportveldencomplex "De Lockhorst" te 
Sliedrecht, waar IHC De Klop en Lastechnisch Bedrijf De Kleijn 
als gastheren optraden. 
Vanwege dit grote aantal inschrijvingen werd in 4 poules op 
4 velden gespeeld. 
Terwijl hun dames van een bustocht langs de pittoreske plaats
jes aan de Lek en Linge genoten, bekampten de spelers elkaar 
in de voorrondes en halve finales. 
Uit de halve finales kwamen IHC Gusto Schiedam en Gusto Ge
leen als winnaars uit de strijd naar voren. In een spannende 
finale gaven deze ploegen elkaar geen duimbreed toe en moes
ten strafschoppen na een doelpuntloos gelijkspel de beslissing 
brengen. 
Het leek alsof de spelers van Gusto Schiedam speciaal hierop 
getraind hadden want alle te nemen penalties werden feilloos 
achter de doelman uit Geleen geplaatst. 
Daar de Limburgers één bal minder in de touwen joegen, ging 
IHC Gusto Schiedam met de IHC-cup strijken. 

3 

2 4 
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De heer De Kleijn, directeur van Lastechnisch Bedrijf De Kleijn, 

reikte na afloop van dit zeer geslaagde sportevenement de prij
zen als volgt uit: 

1e prijs Gusto Schiedam 
2e prijs Gusto Geleen 
3e prijs De Klop Wit 
4e prijs De Kleijn Fabriek 
Se prijs Verschure 1 

6e prijs De Kleijn Montage 
7e prijs Verschure Il 
Be prijs Gusto Staal 

9e prijs Gusto Slikkerveer 
10e prijs Smit Fabriek 
11 e prijs Smit Bolnes 
12e prijs De Klop Groen 
13e prijs Smit Werf 
14e prijs DMN 
15e prijs Comvubal 

(Computercentrum) 

De Fairplay-cup voor het sportiefste team ging naar IHC Smit 
Werf. 

Volgend jaar zal het IHC toernooi wederom in Sliedrecht wor
den gehouden. 
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• 

1. De IHC-CUP winnaars van IHC GUSTO 

2. Aller aandacht gericht op een mooie "sliding" 

3. Uithaal voor een ferme trap 

4. De bal verdwijnt hoog over het doel 

5. Oudste deelnemer neemt hoekschop 



Pas vele maanden na de oplevering werd ons toestemming ver
leend om met de filmploeg van Studio Bob Kommer naar het 
boorschip Pélican te gaan. 
In samenwerking met Foramer, Somaser en Total zijn wij bezig 
een film te maken over het boorschip. Vele opnamen zijn al ge
maakt onder andere in het waterbouwkundig proefstation, in 
een windtunnel, op de tekenkamers en op de helling. 
Om de film compleet te maken is het uiteraard belangrijk dat de 
toeschouwer ook te zien krijgt hoe het schip in werkelijkheid 
werkt. Daarom vertrokken wij half mei naar de Zuidfranse haven
plaats Sète met méér dan 350 kilo bagage aan camera's, lampen, 
recorders en statieven, om opnamen tijdens het boren te maken. 

De Franse slag 

Maandagmiddag, 14 mei om 16.00 uur arriveerden wij op het 
vliegveld in Montpellier. De daar aanwezige douaneambtenaar 
schrok van de hoeveelheid bagage en formulieren die wij toon
den. Toen hij hoorde dat onze eigenlijke bestemming de 30 km 
verderop gelegen havenplaats Sète was, klaarde zijn gezicht op 
en hij vertelde ons met de grootste stelligheid dat de douane 
in Sète het geheel moest afhandelen. 
Wij gingen op zoek naar het door de Fransen beloofde vracht
wagentje, dat ons en de bagage naar Sète zou brengen. 
Op het terrein van het vliegveld was geen vrachtwagen te be
kennen, maar wel twee taxi's. Een van de chauffeurs kwam op 

FILMEN AAN BOORD 

VAN DE 
'' 

PELICAN" 

ons af en vroeg ons of wij tot de filmploeg behoorden die naar 
de Pélican zou gaan. Inderdaad, maar we legden hem uit dat 
voor de hoeveelheid bagage geen taxi maar een vrachtwagentje 
nodig was. Na veel heen en weer praten besloten we uiteindelijk 
maar met de taxi's te gaan. Twee taxi's waren niet voldoende, 
er moesten er nog twee bijkomen. 
In vliegende vaart via smalle landweggetjes reden we naar Sète, 
waar we opgewacht werden door een vertegenwoordiger van de 
Franse oliemaatschappij Total, die ons naar de douane bracht. 
Ook de douane in Sète schrok van de hoeveelheid bagage en 
formulieren en verklaarde ons dat de douane in Montpellier de 
zaak moest afhandelen, maar wij vertikten het om terug te gaan. 
Na lang discussiëren, waar de Totalman het zijne toe bijdroeg, 
was de douanier in Sète bereid om twee camera's te bekijken 
en deze te vergelijken met de nummers op de formulieren. Hij 
keek naar de rest van de bagage en zei met een zucht dat de 
rest van de formulieren maar door Total ingevuld moest worden. 
Daarna zou hij ze wel afstempelen. 
Opgelucht wilden wij nu wel meteen naar de Pélican vertrekken. 
Maar de "supplyboot" was nog niet teruggekomen. Misschien 
zou hij vanavond komen. Het woord "misschien" zouden wij 
daarna nog vele malen horen. 
De supplyboot Lady Brigid meerde ondanks dat om 19.00 uur in 
de haven van Sète af. Met de bagage gingen wij direct aan boord. 
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De kapitein deelde mede dat ze "misschien" de volgende mor
gen om 09.00 uur zouden vertrekken. De afvaart geschiedde 
evenwel twee uur eerder. Tussen 12.00 en 13.00 zouden wij bij 
de Pélican arriveren. 

De "Pélican" 

Tegen half twaalf begonnen de cineasten zorgelijk te kijken. 
Ondanks het goede weer was het nogal heiig. De camera werd 
toch klaar gezet, want vanaf de supplyboot konden uitstekend 
totaal-opnamen van het boorschip worden gemaakt. • 
De weergoden waren ons evenwel goed gezind, want tegen half 
één was de nevel nagenoeg weggetrokken. 
De kapitein van de supplyboot was de eerste die de Pélican zag. 
Nadat via de radio toeslemming was gevraagd om rond de Pé
lican te varen, kon de cameraman zijn werk doen. Na driemaal 
rond het boorschip te zijn gevaren, meerde de supplyboot aan 
stuurboordzijde van de Pélican af. 
Met de kraan werden wij aan boord gehesen en even later volg
de al het materiaal. Nadat wij ons af hadden gemeld bij de ka
pitein van de Pélican deelde men ons mede dat er weinig slaap
gelegenheid was en met veel excuses werd ons de kleine 
"mess" als slaapplaats aangewezen. 
Toen al onze bagage uitgepakt was, gingen we naar de grote 
mess om van het voortreffelijke eten aan boord van de Pélican 

te genieten. 

Operatie "misschien" 

Het woord peut-être (misschien) werd een obsessie voor ons. 
Op al onze vragen, wanneer iets zou plaatsvinden of wanneer 
wij in een bepaalde ruimte konden filmen of wanneer iemand 
van de bemanning ons medewerking kon geven als acteur, was 
het antwoord:, "misschien vanmiddag, misschien morgen, mis
schien over een half uur". En als wij op die bepaalde tijd weer 
terug kwamen, was het antwoord steevast: "Het is nu niet mo
gelijk, misschien morgen". "Is het dan zeker dat het zal gebeu
ren?" De handen werden vertwijfeld opgeheven. "Misschien". 
De elektriciteitskabels voor alle lampen moesten worden aan
gesloten. De man voor de lichten van de filmploeg hield zijn 
hart vast, toen hij zag op wat voor een manier de elektriciën 
de kabels aansloot op een 15 kW, 380 Volt schakelkast. Ook 
over de verdeelkast met de contactdozen was onze man niet 
bijster enthousiast. 

"Levensgevaarlijk", constateerde hij. Een meewarige lach van 
de Franse elektriciën was het antwoord. Later kreeg onze man 
bijna het dodelijk gelijk aan zijn kant. 
De stroomvoorziening kwam vanuit het a{:hterschip. Toen er op
namen in de accommodatie op het voorschip gemaakt moesten 
worden, werd de elektriciteitskabel met de verdeelkast over het 
gehele schip gesleept. Vanwege de lengte van de kabel kwam 



de verdeelkast vlak voor de accommodatie op het dek te liggen. 
"Geen gevaar", volgens de Franse elektriciën. De lampen wa
ren opgesteld in de voorste machinekamer voor de thrusters. 
De ruimte werd uitgelicht en alles was klaar om met de opna
men te beginnen. Tijdens het draaien viel één van de lampen 
uit en daarna nog een. Onze man vloog naar boven, naar het 
dek. Vol ontzetting keek hij naar het tafereel voor zich. 
Een van de matrozen was met de brandslang het dek aan het 
schoonspuiten en vergat daarbij niet ook onze verdeelkast een 
goede waterdouche te geven. Onmiddellijk werd de brandkraan 
dichtgedraaid. Dat drie contactdozen reeds verbrand waren, 
maakte bepaald niet veel indruk op de matroos. 
Een avond sleutelen van onze man aan de verdeelkast gaf ons 
weer rust. 
De dagen met "misschien" gleden voorbij. Opnamen in de keu-

Foto 1 Ongeveer 80 km 
ten zuiden van het haven
stadje Sète lag de "Péll
can" op een rustige zee 
te boren. Foto 2 Het ca
merateam In actie voor de 
opnamen In de keuken. 

Foto 3 De chefdulker aan 
het bedieningspaneel van 
de duikerklok. Foto 4 Hard 
werken geblazen tijdens 
het boren. Foto 5 De "Pé
llcan" gezien vanuit de 
hellcopter. Foto 6 De dui
kers maken zich gereed 
voor een duik naar meer 
dan 100 m waterdiepte. 

ken en de mess met als figuranten een gespannen bemanning 
waren gemaakt, evenals de brug met tiet d.p. paneel en de 
computer. 
Ook van machinekamers, mudlaboratorium, mudpompen, contai
nerruimte, boortoren en werkvloer werden de nodige opnamen 
gemaakt. 

Nachtopnamen 

Grote activite!it op de werkvloer. Een gedeelte van de blow-out 
p·reventor zou voor inspectie omhoog worden gehaald. De blow
out preventor {B.O.P.) bij een boorschip staat op de zeebodem 
en zorgt ervoor dat bij het plotseling ontsnappen van gas en 
olie het boorgat door middel van afsluiters zo snel mogelijk 
wordt afgesloten. De 8.O.P. aan boord van de Pélican heeft een 
diameter van ± 2,5 m en een hoogte van ± 9 m. 
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Het bovenste gedeelte is een hydraulisch systeem, dat ervoor 
zorgt dat de verbinding met het schip en de boorput in onge
veer 10 seconden verbroken kan worden. Bij explosiegevaar 
moet het boorschip binnen de kortst mogelijke tijd van de plek 
waar het schip aan het boren is, kunnen wegvaren. 
Dit bovenste gedeelte van de B.O.P. zou voor een inspectie en 
een kleine reparatie worden omhooggehaald. "Vannacht gaat hij 
weer naar beneden", zo verzekerde men ons. Twee uur 's nachts 
werd de reparatie groter en groter. Om drie uur gingen wij maar 
naar onze slaapzaal tegenover de keuken terug. Uit de keuken 
kwam een heerlijke geur. De bakker haalde juist de eerste stok
broden uit de oven. Die lieten wij ons niet voorbijgaan. Het verse 
stokbrood maakte veel goed voor het tevergeefs wachten. 
De volgende morgen waren de mensen van Foramer nog steeds 
bezig. "Misschien gaat hij vanmiddag of vanavond naar bene
den". Die avond 11.00 uur stonden wij nog steeds te kijken. 
"Over twee uur gaat ie". Wij gingen alle lampen klaar zetten, 
camera's in positie. Laatste check. Om half vier kregen wij het 
bericht door, dat misschien morgen de werkzaamheden voortge
zet zouden worden . . . .
De derde nacht was het voorstel, dat één man van ons zou op
blijven en de anderen zouden gaan slapen. Het weer werd 
ruwer en grote golven water kwamen uit het boorgat in het 
schip. Het zou nu wel helemaal niet doorgaan. Half drie 's nachts. 
"Over een half uur gaat ie naar beneden." Snel de filmploeg 
gewaarschuwd. Gelukkig hadden we de kabels voor de lampen 
reeds klaargezet. Lampen in positie. Licht. Een camera bene-

den bij het boorgat en een camera bij het dek. Het knarsen van 
de lier gaf aan dat het geheel ging zakken. Het was een indruk
wekkend gezicht. Terwijl golven schuimend water over de vloer 
spoelden, verdween dat reusachtige apparaat langzaam onder 
water. De cameramensen waren verrukt over de opnamen. Het 
was de drie nachten opblijven waard geweest. 

De lucht in 

Het was niet mogelijk de helicopter te krijgen voor luchtop
namen. Misschien overmorgen. Dat wilden wij niet. Het weer
bericht was niet zo gunstig. Nü was het weer stralend. Wat te 
doen? Een briljant idee. Via de radio naar het hoofdkantoor van 
Total in Parijs gebeld en de mensen daar uitgelegd dat de film 
niet volgens het scenario gemaakt kon worden. Uiteindelijk was 
het scenario ook door Total goedgekeurd. Jammer. Parijs deel
de ons mede dat zij ons zo spoedig mogelijk zouden berichten. 
Een uur later werden wij via de scheepsomroep op de brug ge
vraagd. De stuurman deelde ons mede, dat een helicopter spe
ciaal voor ons onderweg was en over een kwartier op het schip 
zou landen. Het hoofdkantoor van Total had bevolen ons alle 
medewerking te geven. 
Een half uur later zaten we in de helicopter boven het schip. 
De piloot toonde de mogelijkheden van de helicopter en stelde 
ons daarmee in de gelegenheid fraaie opnamen te maken. 
De laatste opnamen waren gemaakt. Op het moment dat u dit 
leest, zijn de filmmensen bezig met het snijden en monteren van 
de werkcopie. Daarna zal het, om de uiteindelijke film voor ver
toning gereed te krijgen, nog twee maanden duren. 
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1 De doop door de echtgenote van de Ambassadeur van Peru In Nederland. 2 De 
"Marlnero Rlvas" glijdt het water tegemoet. 3 Veel belangstelling In de zomerzon 
voor de nieuwe sleepzuiger. 4 Werfbeeld bij IHC Verschure vóór de tewaterlating 

3 

4 

van de "Cleveland County". Op de voorgrond de eerste van de twee rivlersleep
zulgers voor de Sovjet Unie. 5 In afwachting van het te water glijden. 6 Met een 
vaartje het IJ-water In. 

TWEE TEWATERLATINGEN IN EEN WEEK 
Eén 

Op 14 juni j.l. werd bij IHC Smit het tweede schip te water ge
laten, dat in de "schepenfabriek" werd gebouwd. Het was de 
sleepzuiger Marinero Rivas, die bestemd is voor het nationale 
havenbedrijf van Peru, ENAPU. De bouw van dit baggervaartuig 
wordt gefinancierd uit een kredietovereenkomst tussen de 
ENAPU en de Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelings
landen. Een brok ontwikkelingshulp dus! 
Nadat de Marinero Rivas door Pastoor A. v.d. Horst was geze
gend, verrichtte mevrouw Alicia Villacorte de Ego-Aguirre, echt
genote van de Ambassadeur van Peru in ons land, de tewater
lating. Duidelijk hoorbaar viel de klink weg en vlot gleed de 
sleepzuiger de hal uit het water in. Het "afremmen" ging zo 
goed, dat het schip al vóór de hal tot stilstand kwam. Daar werd 
de Marinero Rivas door sleepboten opgepikt en naar de afbouw
kade gebracht. Vooral buiten de hal zag het zwart van de men
sen, die naar deze tewaterlating kwamen kijken. Geen wonder, 
want stralend zomerweer begeleidde het schouwspel! 
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Twee 

Een dag later wapperden de vlaggen bij IHC Verschure. Hier 
werd de Cleveland County te water gelaten. Evenals de Marinero 

Rivas is dit een sleepzuiger met een laadruiminhoud van 1600 
ml. 
Hoewel deze tewaterlating op verzoek van de klant zonder cere
monieel geschiedde, heerste er toch een feestelijke stemming. 
Er was een kleine groep genodigden, waaronder de toezicht
houders van de opdrachtgever, de Tees & Hartlepool Port Au
thority in Middlesborough. Toen men zich een plaatsje langs de 
helling had gezocht, klonk het commando "laat 'm maar gaan". 
Na een korte aarzeling zette de Cleveland County zich in be
weging. Omdat het schip nogal hoog op de helling was gebouwd 
liep de snelheid flink op. Met een vaartje roetsjte de Cleveland 

County het IJwater in. 
Kort na elkaar te water gelaten, zullen beide sleepzuigers in het 
najaar gereed zijn om resp. in Peru en in Engeland aan het werk 
te gaan. 
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SLIEDRECHT HEEFT EEN BAGGERMUSEUM 
Eind juni werd in Sliedrecht officieel het Baggermuseum geo
pend. In het fraaie huis Molendijk 16 wordt een beeld gegeven 
van het baggeren, zoals het vroeger ging en ook, zoals het nu 
gaat. Het idee van een dergelijk museum ontstond in .... Delft. 
In de Technische Hogeschool werden eens drie tentoonstellin-

- gen gehouden over de baggerindustrie. Die trokken zó veel be
langstelling, dat er behoefte ontstond aan een permanente ex
positie. Promotors waren twee heren Bos: Prof. Ir. W. A. Bos,
hoogleraar in Delft, en Ir. W. Bos, onder meer Voorzitter van de
Stichting "De Baggeraar".
Voordat de ideëen en de plannen gestalte kregen, moest veel
werk worden verzet. Dat gebeurde onder leiding van mevrouw
G. Pons-Niewold en haar echtgenoot, de heer P. T. Pons, We
tenschappelijk hoofdmedewerker aan de Delftse TH. "Zij" gaf
het Baggermuseum een gezicht en zorgde voor de artistieke
inbreng. "Hij" had de technische uitvoering van de ideëen in
handen. Nu het Museum er is, zullen de heer en mevrouw Pons
zich na de aanloopperiode terugtrekken en zal de Stichting
Sliedrechts Museum de exploitatie gaan verzorgen.

Van krabbelaar tot sleepzuiger 

Honderdvijftig vierkante meter tentoonstellingsruimte is er in het 
nieuwe Museum en die ruimte is al flink gevuld. Zeker nu er tot 
1 oktober een openingstentoonstelling wordt gehouden, waarop 
ook vele, prachtige modellen te bewonderen zijn. Speciaal voor 
het Museum werd een model gemaakt van de 15e eeuwse, hou
ten "krabbelaar", een soort baggervlot. Een paar stappen ver
der in een andere kamer pronken modellen van sleepzuiggigan
ten als Prins der Nederlanden, Geopotes 1X en Hendrik Zanen,

naast fikse, moderne cutterzuigers. Met enkele stappen kunt u 
vijf eeuwen baggerhistorie overbruggen. 
Maar wij raden u aan, besteed rustig aandacht aan de geschie
denis van het baggerbedrijf. Kijk naar de oude prenten, bestu
deer eens de tekeningen van oude baggerwerktuigen en mijmer 
wat bij de prachtige modellen van oude baggerschepen. 
Bij vele ervan zult u ontdekken: "gebouwd door J & K Smit". 
Bij de inrichting van dit Museum over het grondverzet werd van 
alle mogelijke instanties en bedrijven medewerking ondervon
den. Ook IHC heeft met foto's en dergelijke geholpen. 
Belangrijk is echter, dat Sliedrecht, als bakermat van de Hol
landse baggerindustrie, nu over een eigen baggermuseum be
schikt. Voor u en uw kinderen, uw vrienden en kennissen. Maar 
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ook voor uw relaties uit binnen- en buitenland. Behalve op zon
dag en maandag kunt u er elke middag van 2-5 uur terecht. 



GEMENGDE BERICHTEN 
IHC FRANCE 
Nieuwe tak aan de IHC-boom. 

Verleden 

Frankrijk is steeds een belangrijk afzetgebied voor IHC Holland 
geweest. Eng. Conrad, reeds voor de oorlog agent van Werf 
Gusto, werd na de oorlog agent voor IHC Holland. 
Belangrijke projecten zijn door hem tot stand gekomen: 
onder andere Materieel Donzère-Mondragon kanaal 

Sleepzuigers Bordeaux 
Materieel Suez Kanaal Mij. via haar kantoor in 
Parijs. 

Toen Eng. Conrad met pensioen ging, zochten wij naar een 
nieuwe agent. De aandacht viel op Hamelle Afrique, die ook 
reeds agent was in diverse Afrikaanse gebieden. 
Hamelle Afrique, die via haar moederonderneming verbonden is 
met de Banque de Paris et des Pays Bas, richtte in 1968 FRANCE 
HOLLANDE op, die zich ging bezighouden met de verkoop van 
IHC produkten en die agent werd voor Frankrijk en francophone 
gebieden (meestal vroegere Franse koloniën). 
De heer François O'Neill, reeds jaren werkzaam bij Hamelle, 
werd directeur. Spoedig heeft hij een nieuwe markt opgebouwd, 
onder andere voor standaard baggermaterieel. 
Dit leidde tot het besluit, uiteraard na ampel overleg met Ha
melle Afrique, tot overname door IHC van 70% van de aandelen 
in France Hollande. Hierdoor kon IHC in Parijs over een eigen 
verkoopapparaat beschikken en werd de mogelijkheid gecreëerd 
de activiteiten van dit kantoor aan te passen aan de algemene 
IHC-politiek. 

Besloten werd de naam te wijzigen in IHC FRANCE, terwijl or
ganisatorisch IHC FRANCE ging behoren tot de Bagger Divisie, 
alhoewel zij daarnaast ook voor de andere divisies werkzaam is. 

Heden 

Directeur-Général van IHC FRANCE is de heer F. O'Neill. Sinds 
enkele maanden is de heer J. M. Verweij, voorheen werkzaam 
bij de Bedrijfs Economische Groep, aan hem toegevoegd als 
"secretaire général". 
Daarnaast beschikt IHC FRANCE, naast een aantal administra
tieve medewerk(st)ers - totaal ± 12 - over de volgende ver
koopingenieurs: 

F. Dutreuil
8. Tarin
J. L. Yzquierdo

Uiteraard liggen de werkzaamheden van IHC FRANCE in de 
eerste plaats op het gebied van de verkoop van IHC-produkten. 
Voorts treedt zij op - daarbij onder andere gebruik makend 
van IHC kennis en ervaring - als raadgevend ingenieursbureau. 
Daardoor hebben zij, met name in ontwikkelingslanden, vaak 
ruimer entree dan door verkoop alleen. Bovendien tracht zij 
door uitbreiding van het produktenpakket, door bijvoorbeeld het 
ontwerpen van kleine schepen en duwboten, een grotere omzet 
te bereiken. 

Toekomst 

Ofschoon IHC FRANCE een jonge IHC-telg is, wordt haar toe
komst met vertrouwen tegemoet gezien. Nadat France Hollande 
in 1972 reeds een omzet van ca. f 7.000.000. - heeft bereikt, 
wordt voor IHC FRANCE in 1973 een voorzichtige omzet van 
f 13.000.000 - geraamd, een omzet die in de komende jaren ze
ker zal groeien. 
Belangrijk hierbij is, dat IHC FRANCE kan rekenen op de steun 
van de werkmaatschappijen van IHC in Nederland. 
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PREMIERE HOOGOVENFILM 

Op donderdag 14 juni is in het cultureel cenirum "De Schouw" 
te Velsen-Noord de bouwfilm over Hoogoven 7 in première ge
gaan. 
De ongeveer 30 minuten durende kleurenfilm is een co-produktie 
van Hoogovens en Gusto Staalbouw en is vervaardigd door Bob 
Kommer Studio's uit Den Haag. 
Omstreeks half drie verzamelden de genodigden zich voor een 
rondrit over het Hoogoventerrein te IJmuiden. Ge(Jurende deze 
busrit, die één uur duurde, kreeg men een indruk van dit gigan
tische staalbedrijf. 

Een warm huldeblijk 

De medewerkers van Bob Kommer Studio's liepen zenuwachtig 
heen en weer. Het grote moment was aangebroken. Namens de 
Hoogovens sprak de adjunct-directeur Nieuwbouw, de heer G. 
Wilmink en namens Gusto Staalbouw de heer T. P. A. Meijer. 
Beide sprekers prezen de feitelijke initiatiefnemer van de film 
de heer E. S. Sluis, die helaas niet bij de première aanwezig kon 
zijn, omdat hij nog niet geheel hersteld was van een ongeval. 
Zonder de anderen te kort te willen doen, prezen de beide spre
kers in het bijzonder de heren ldema en Van Haasteren van de 
Hoogovens, die zeer veel coördinerend werk hebben verricht om 
de heren Rote en Verhoeven van Bob Kommer Studio's op de 
juiste momenten op de bouw aanwezig te hebben. 
De cineasten moesten zich voor het maken van hun opnamen in 
situaties begeven, waarin feitelijk alléén een ervaren constructie
werker zich thuis voelt. Bovendien bleken zij na korte tijd gron
dige kenners van het Hoogovenbedrijf te zijn geworden, die 
feilloos grote en kleine klok, stijg- en valleidingen, enz., wisten 
te herkennen. 
De naam van de film "A Glowing Tribute" heeft enkelen wat 
hoofdbrekens gekost. "A Glowing Tribute": "een gloeiende-vu
rige bijdrage" in de ijzerproduktie van het hoogovenbedrijf, maar 
ook een warm huldeblijk aan allen, die aan de bouw van de 
hoogoven meewerkten. 
Een van de hoofduitgangspunten bij de film is de mens. Daarom 
is in de film aan de verhouding tussen mens en werk veel aan
dacht besteed, want pas tegenover de mens in actie komt de 
grootheid van de bouw tot zijn recht. 
De berekening en vooral de tijdplanning vonden grotendeels 
plaats met behulp van computers, hetgeen in de film op diverse 
manieren tot uiting komt. 
Het maken van deze film was niet eenvoudig. De bouw van een 
hoogoven is een éénmalige zaak. Het was niet mogelijk om een 
evenement, dat gemist was of waarvan om de één of andere 
reden de opname mislukt, nog maar eens te herhalen. Daarom 
werden extra hoge eisen gesteld aan de planning van de opna
men, de samenwerking van alle betrokkenen en het improvi
satievermogen. De hoofdrolspelers, de medewerkers bij de bouw 
van Hoogoven 7, hebben zowel letterlijk als figuurlijk een knap 
stuk werk afgeleverd. 
Dat bleek uit het applaus en de vele lovende woorden van de 
genodigden na de vertoning van de film. 
De film "A Glowing Tribute" kreeg van de pers een goede re
censie. 



SUCCESVOLLE PRESENTATIE VAN 

BEDRIJFSSCHOLEN IHC DE KLOP 
Een bericht op het mededelingenbord in de kantine van IHC De 
Klop meldde onlangs, dat de kantine twee dagen gesloten zou 
zijn. Men had de ruimte nodig voor een tentoonstelling van 
werkstukken; die door de leerlingen van de bedrijfsscholen zijn 
gemaakt. Daarvoor werd de kantine "grondig verbouwd". 
Er kwam een gezellig hoekje, waar wat gedronken. kon worden. 
Er werd een paar kuub zand uitgestort, waarop een aantal werk
stukken werden uitgestald. Er werd een filmzaaltje getimmerd. 
Er was een hoekje met werkstukken van de draaibank, en een 
hoekje met herinneringen aan het reisje van de leerlingen naar 
Londen. Over de opleidingsmogelijkheden aan jongeren en vol
wassenen werd informatie gegeven. 
Vooral op vrijdagavond was de belangstelling zeer groot, 
maar ook op zaterdag kwamen er nog velen een kijkje nemen. 
En dat ondanks de hitte, die voor een recordomzet aan flesjes 
frisdrank zorgde! 
Een groot succes dus en .... een flink aantal aanmeldingen 
voor de bedrijfsscholen van IHC De Klop! 

EENHONDERDZESENZES TIG DRIJVERS 

In de schaduw van de grote nieuwbouwlóods staat bij IHC Smit 
al sinds jaar en dag de pijpenfabriek. Hier wordt uit platen en 
flenzen pijp na pijp geboren. Ze worden buiten opgeslagen om 
vervolgens ç,ver de weg of over het water naar baggerkarweien 
in binnen- en buitenland te gaan. 
Voor De Klop voltooide men onlangs een andere order: 
eenhonderdzesenzestig drijvers voor persleidingen voor het 
Afrikaanse Abidjan. Er waren 36 vrachtwagenritten nodig om 
de drijvers naar de Rotterdamse haven te brengen, waar ze wer
den geladen in het m.s. Siena.

Ter gelegenheid van het gereedkomen van de 166e drijver wer
den de collega's van de pijpenfabriek letterlijk en figuurlijk even 
in het zonnetje gezet. Links op de toto ziet u een aantal van die 
drijvers. 
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25 JAAR BIJ IHC VERSCHURE 

In de maand juni 1973 waren er 
bij IHC VERSCHURE Oranjewerf 
twee jubilarissen, elk met 25 
dienstjaren. Het waren de heren 
J. Jansen, planner op het cen
traal bedrijfsbureau van de ma
chinefabriek en C. Sonnemans, 
bankwerker bij de hellingploeg. 

Beide heren zijn met hun echt
genoten en gezinsleden op de 
gebruikelijke feestelijke wijze 
ontvangen en gecomplimenteerd. 

J. JANSEN 

Dat gebeurde op vrijdag, 22 juni 
1973; 's morgens is de heer Son
nemans gehuldigd en 's middags 
was de heer Jansen het middel
punt van de belangstelling. 

Wij hopen, dat onze beide me
dewerkers en hun familieleden 
een prettige herinnering aan de
ze dag zullen bewaren en dat 
zij nog vele jaren in goede ge
zondheid hun werkzaamheden 
zullen kunnen voortzetten. 

C. SONNEMANS 

25 JAAR BIJ IHC DE KLOP· 

Op 1 juli jl. was het 25 jaar ge
leden, dat de heer A. Korevaar 
zijn loopbaan bij IHC DE KLOP 
begon op de correspondentie
afdeling. In 1967 werd de inkoop 
van de correspondentie afge
splitst en in 1968 werd hij be
noemd tot chef van de inkoop
afdeling. 

De heer H. J. Mijnster, elektrisch 
lasser van beroep, kwam op 25 
juni 1948 naar IHC DE KLOP. 
Voordie:n beoefende hij het 
schippersvak. 

Op vrijdag 29 juni was het feest 
voor beide jubilarissen. De heer 
Korevaar met zijn gezin en de 
heer Mijnster met dochter en 
verloofde werden op die dag in 
de directiekamer ontvangen om 
een welverdiende huldiging te 
ondergaan. 

De heer Ir. De Groot bracht bei-

A.KOREVAAR 

de jubilarissen dank voor de in 
de afgelopen 25 jaren bewezen 
diensten en bevestigde deze 
dank door het overhandigen van 
de gebruikelijke geschenken. 

In zijn toespraak deed de heer 
De Groot een terugblik op ons 
bedrijf en op de omstandighe
den, waaronder in vroegere ja
ren gewerkt moest worden. Het 
was spreker een bijzonder ge
noegen te kunnen constateren, 
dat beide jubilarissen, elk op 
hun plaats, hun bijdrage aan het 
gunstig ontwikkelde bedrijfsge
beuren geleverd hebben. Ook 
haakte hij in op de hobby's, die 
beiden er op na houden. Hij 
wenste beiden nog een arbeid
zame tijd en goede gezondheid 
toe. 

Na een dankwoord van de heer 
Korevaar bleef men nog enige 
tijd onder gezellige kout bijeen. 

H. J. MIJNSTER 



' 
�IIIAl'S (l)EIF 

Zo, voor de meesten van ons zit de vakantie er op. De verschil
lende afdelingen hangen weer vol met prentbriefkaarten uit vele 
delen van de wereld. De tijd van alleen maar Veluwe en het 
reisje langs de Rijn is voorbij. De Noordafrikaanse kusten zijn 
er bij gekomen en verre, zonnige eilanden. Maar waar u ook 
geweest mag zijn, hopenlijk hebt u het goed gehad. Om er weer 
tegen aan te kunnen! 

In dit nummer leest u over het IHC voetbaltoernooi. Ook de re
gionale publikaties hebben aan dit sportevenement aandacht 
besteed. Daarbij is ons opgevallen, dat er heel verschillend is 
geoordeeld over het weer. In het Smit & Bolnes Nieuws stond: 
"Ondanks slechte weersvoorspellingen heeft men het de gehele 
dag droog kunnen houden ". In het IHC Gusto Nieuws lazen wij: 
"Onder niet al te beste weersomstandigheden, veel regen, wind 
en koud .... ". 
Over het weer in ons land kun je inderdaad blijven twisten .... ! 

Domino, het blad van onze DMN-collega's gaf verslag van de 
viscompetitie. Tsjonge, tsjonge! " .... al direct na de eerste in
gooi had J. Huurman een pracht van een brasem in de rug ge
slagen. Ondanks het feit dat dit een ongewone manier van aan
slaan is, wist hij toch het beest in zijn net te krijgen. Bij de 
meting bleek deze reus 40 cm lang te zijn en tot nu toe het 
grootste gevangen exemplaar uit de competitie DMN. Kunst: 
want zo'n beest heeft een rug die gemakkelijker te vinden is 
dan de vissebek ". 
En wat stond er boven dit stukje? "Viscompetitie (zonder vis
serslatijn)" .... 

"Ook de Maatschappelijk Werkster is met de Personeelsdienst 
mee verhuisd ". Aldus deelde IHC Gusto Nieuws mede. "Over 
het algemeen is zij woensdagmiddag op het bedrijf en kunt u 
haar aantreffen in een kantoor in de omgeving van de Perso
neelsdienst ". Wie goed zoekt, zal haar wel vinden .... 

Wij blijven nog even bij die verhuisde Personeelsdienst van onze 
Schiedamse collega's. Het IHC Gusto Nieuws publiceerde er 
ook nog dit over: "Wanneer u bij de heer Vossen op bezoek 
wilt komen kijkt u dan even of hij al niet iemand heeft zitten. 
Is dat zo, blijft u dan op de gang wachten en gaat u vooral niet 
zitten of hangen op de bureaus van de dames Van Nielen, Van 
Noordt of Van Biesen." 
En dat was nou nèt zo gezellig!! .... 

Een van de ons welgezinde kranten is het streekblad De Noord 
Amsterdammer. Daarin is een groot artikel verschenen over de 
vakantieweek van de jongelui van de afdeling Vakopleidingen 
van Verschure met staf en leermeesters in Duitsland. Voor de 
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kopij zorgde een van de jongens, Jean Paul Gregoire. Aldus ver
telde ons het IHC Verschure Nieuws, dat er aan toevoegde: "De 
Noord Amsterdammer nam het interview onverkort over en be
loonde de schrijver door er een levensgrote foto van hem bij te 
zetten." 
Zal je in de bus krijgen, die reuzenkrant .... 

Een nogal ingewikkeld verhaal troffen wij aan in het IHC Gusto 
Nieuws. Het ging over de benzinepomp van de Gusto Auto Club. 
"Benzinegebruikers van de GAC pomp worden verzocht voort
aan door het nieuwe toegangshek naar de pomp te rijden. Zij 
die op het parkeerterrein bij de pomp staan worden verzocht 
om niet tegen de rijrichting in naar de pomp te rijden, maar 
eerst het parkeerterrein op de gebruikelijke wijze te verlaten en 
via bovengenoemde ingang naar de pomp te rijden. De nieuwe 
poort mag onder geen beding als uitrit worden gebruikt." 
Lóóp naar de pomp, zou je geneigd zijn te zeggen .... 

Lang hebben wij geen kleine advertentie uit de regionale publi
katies voor u geplukt. Maar hier is er dan een, uit het IHC Smit 
Nieuws: "Gratis af te halen: een goed 2 persoons spiraal met 
toebehoren." 
Bed of trampoline?? .... 

Het IHC Gusto Nieuws - als trouwe lezers weet u dat - heeft de 
goede gewoonte de verschillende bedrijfsonderdelen nader voor 
te stellen. Onlangs was Staalbouw aan de beurt en daarmee ook 
de tak De Kleijn in Sliedrecht. Daarover werd onder meer ver
teld: "Momenteel huist het kantoorpersoneel in een ietwat (heel) 
langzaam scheefzakkend huis terwijl de heer De Kleijn, die het 
bedrijf leidt, op enkele meters van dit kantoor zijn woning heeft." 
Hij kan altijd nog thuis gaan werken dus, als het helemáál scheef 
gaat met z'n kantoor .... 




