


BIJ DE VOORPLAAT 

Aandacht voor de fles, die beneden hen uiteenspat tegen de romp van de halve pijpenlegger voor Rusland, die bij Gusto Slikkerveer 
te water werd gelaten. Bij De Klop ging de andere helft te water. Meer hierover op blz. 72. 

ONDERSCHEIDING 

Tot grote verbazing van Ir. T. P. de Jooden 
was één van zijn eerste officiële optredens 
in Texas USA een eervolle. 

Vijfentwintig ondernemingen in Texas ont
vingen een onderscheiding wegens hun ver
diensten op het gebied van de industriële 
uitbreiding. IHC Holland Marine Corporation 
was er één van. 

Op deze foto heeft Ir. De Jooden net de on
derscheiding ontvangen van Gouverneur 
Briscoe, die daarbij stevig zijn vrouw vast
houdt. Je weet het nooit met die Europea
nen! De burgemeester van Corpus Christi, 
de heer Brodie Allen, houdt bij dit alles Ir. 
De Jooden goed in het oog. 
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Zo gaan de sleepzuigers er uil zien 

TWEE P 
Zo zag de tekenaar van de Zierikzeesche Nieuws 
voor de Smit-Bolnes motoren 

Congres en t 
"De grootste show van en voor de offshore ·-::_c::· 
de Offshore Technology Conference genoe -. 

Dit congres dat elk jaar in de Amerikaanse s2_ 
wordt gehouden, wordt bezocht door vrij 

den in de offshore wereld. Dit jaar werde �;;;;� -:: 

nemers geregistreerd voor de meer dan 
twee lezingen. 

Tegelijk met het congres werd op 30 april 

tentoonstelling gehouden waar ongeveer 
woordigd waren. De IHC Offshore Divisie 
stand. 

De IHC-vertegenwoordigers hebben waar "' .., = . 
nieuwd en gemaakt. De foto geeft een bee 
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TWEE PLUS TWEE IS VIER 
Zo zag de tekenaar van de Zierikzeesche Nieuwsbode de Chinese belangstelling 
voor de Smit-Bolnes motoren 

' 
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Begin van dit jaar vertelden wij over de opdracht voor de bouw 
van twee sleepzuigers voor de Volksrepubliek China. Onlangs is 
deze opdracht aangevuld met nog twee sleepzuigers. 

De vier zusterschepen worden elk 101,50 meter lang en 17,20 
meter breed. Ze krijgen een laadruiminhoud van 4500 m3

• 

Op de sleepzuigers wordt uitgebreide nautische- en baggeappa
ratuur geïnstalleerd. Deze aanvullende opdracht betekent onder 
meer ook dat Smit & Bolnes nog eens vier 6-cilinder dieselmo
toren van elk 2700 pk voor de voortstuwing gaat bouwen. 

De vier sleepzuigers worden gebouwd in de "schepenfabriek" 
van IHC Smit. Vermeldenswaard is, dat deze baggervaartuigen 
in de periode augustus 1974 - mei 1975 gereed zullen komen. Dat 
betekent elke drie maanden een sleepzuiger! 

Congres en tentoonstelling OTC in Houston 
"De grootste show van en voor de offshore industrie", zo wordt 
de Offshore Technology Conference ger10emd. 

Dit congres dat elk jaar in de Amerikaanse stad Houston in Texas 
wordt gehouden, wordt bezocht door vrijwel alle geïnteresseer
den in de offshore wereld. Dit jaar werden meer dan 16.000 deel
nemers geregistreerd voor de meer dan 200 lezingen. IHC hield 
twee lezingen. 

Tegelijk met het congres werd op 30 april, 1 en 2 mei 1973 een 
tentoonstelling gehouden waar ongeveer 600 bedrijven vertegen
woordigd waren. De IHC Offshore Divisie was aanwezig met een 
stand. 

De IHC-vertegenwoordigers hebben waardevolle contacten her
nieuwd en gemaakt. De foto geeft een beeld van de stand. 
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Foto 1 Na de doop van de halve pijpenlegger bij Gusto Slikkerveer gaat de stuur
boordhellt van de "Suleyman Vezirov" te water. Foto 2 Een dag later ging bij 
IHC De Klop de bakboordhelft van de pijpenlegger te water. 

TWEE HALVE TEWATERLATINGEN 

Vertraagd door de stakingen werden eind april de twee helften 
van de voor Rusland bestemde pijpenlegger te water gelaten. 
Bij IHC Gusto Slikkerveer doopte Mevrouw A. Matveeva, echt
genote van de Zaakgelastigde van de Ambassade van de USSR, 
de ene helft van de Suleyman Vezirov. Direct daarop gleed de 
honderd meter lange en twaalf meter brede stuurboordhelft van 
de pijpenlegger te water. 
De volgende dag was de bakboordhelft aan de beurt. Deze ge
beurtenis, bij IHC De Klop, ging minder formeel. Wel waren er 
gasten, onder welke de Russische Handelsvertegenwoordiger 
uit Amsterdam, de heer V. V. Medzmeriashvili en de Russische 
toezichthouders bij de bouw. 
Vol enthousiasme werden de stoppings weggeslagen. Sommige 
zaten zó vast, dat er behalve handkracht, luchtdrukhamers aan te 
pas moeten komen. Toen alles los was ging er een gejuich op. 
Onder deze aansporing zette de, ook 100 meter lange en 12 me
ter brede, constructie zich in beweging. Het was al weer een 
tijdje geleden, dat er bij De Klop op dèze wijze een schip in de 
Merwede te water werd gelaten. 
In Rotterdam is men inmiddels bezig de beide pontondelen aan
een te voegen. Dan wordt de pijpenlegger afgebouwd en be
proefd, om vervolgens voor het transport weer in twee stukken 
te worden verdeeld. 
Via Leningrad en over de Wolga worden de helften naar de Kas
pische Zee gesleept. 
Méér over dit bijzondere IHC Holland produkt in een volgend 
nummer. 
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PRINCE-
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Bedieningscabine annex kantine 

De familie van de IHC Beaver standaarcz:. �= 
de "Cub

"
, de "Master

" 
en de "King", ::- - -

,,Prince". Wat grootte betreft hoort de , :, ·-== 
,,Master" en de "King". In de nieuwe e: =
is een vermogen geïnstalleerd van 950 �"'�:::· 
zijn 730 pk voor het aandrijven van de 
drijving is 100 pk beschikbaar. De 
draagt 12 meter. 
Om klanten en relaties met het nieuwe 
werd een beproevingsplaats op de Le 
Prince-heerlijk lag de groen/wit gesc il 
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Bedieningscabine annex kantine Afwassen In de buitenlucht 

De familie van de IHC Beaver standaardzuigers, die bestaat uit 
de 

"
Cub", äe "Master" en de "King", werd uitgebreid met de

"Prince". Wat grootte betreft hoort de 
"

Prince" thuis tussen de 
"Master" en de "King". In de nieuwe telg van de Beaverfamilie
is een vermogen geïnstalleerd van 950 paardekrachten. Hiervan 
zijn 730 pk voor het aandrijven van de pomp. Voor de cutteraan
drijving is 100 pk beschikbaar. De maximale baggerdiepte be
draagt 12 meter. 
Om klanten n relaties met het nieuwe type te laten kennismaken 
werd een beproevingsplaats op de Lek bij Lekkerkerk opgezocht. 
Prince-heerlijk lag de groen/wit geschilderde zuiger daar op 25 
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Honderd pk op de cutter 

mei j.l. te draaien. De Lekstroom 2 van Eerland pendelde voort
durend op en neer om bezoekers te brengen en te halen. Brie
send en brommend stootte de Prince een bruine stroom van 
zand, slib en water uit, dat achter de zuiger uitgroeide tot een 
dikke wolk alvorens in de Lek terug te storten. Het weer was 
goed voor zo'n bezoekdag. Het was zelfs warm, zodat de bezoe
kers de voorkeur hadden voor pils boven koffie. 
Door onze klanten en relaties werd welwillend kennis genomen 
van deze nieuwe IHC zuiger. Voor dèze Prince was er zelfs met
een al een Griekse klant, die de zuiger binnenkort in zijn land 
aan echt baggerwerk zal zetten. 





VOORSPOEDIG 

Marinero Rivas, dat is de naam van de 1600 m3 sleepzuiger, die in 
de grote hal bij IHC Smit wordt gebouwd voor het Nationale Ha
venbestuur van Peru. Het is een brok ontwikkelingshulp van ons 
land aan een land in Zuid Amerika. Het bijna 68 meter lange en 
13 meter brede schip groeide voorspoedig, zoals u op bijgaande 
foto's kunt zien. Een belangrijk moment was het plaatsen van de 
achterpieksectie. Dit gebeurde op 14 mei j.l. in tegenwoordigheid 
van de Algemeen Directeur van "ENAPU" (Het Havenbestuur van 
Peru), Vice Admiraal Jorge Parra del Riego Endara, en de Am
bassadeur van Peru in ons land, Z.E. de heer Julie Ego-Aguirre. 
Alsof het een stukje speelgoed was, zo vlot werd de sectie door 
twee bovenloopkranen van de lasvloer getild, netjes gedraaid en 
vlot op de plaats gebracht. Fascinerend om te zien, hoe de 
kraandrijvers met zo'n zware last omgaan! 
In de dagen die volgden werden nog enkele grote stukken, zoals 
voorpiek, dekhuis, etc. aan het casco gezet. 
Wanneer u deze regels en foto's onder ogen krijgt is de Marinero 

Rivas te water gelaten en is met bekwame spoed de hellingbouw 
begonnen van de eerste van de voor Rusland bestemde sleep
boten. 

JUBILEA 40JAAR BIJ 

IHC SMIT 

Op dinsdag 8 mei j.l. herdacht 
onze ijzerwerker, de heer C. 
Vonk, het feit dat hij 40 jaar ge
leden op 20 maart 1933, in dienst 
trad van ons bedrijf. 

Wij wensen hem nog vele geluk
kige jaren toe, waarin hij in goe
de gezondheid zijn werkzaam
heden zal mogen verrichten. 

C. VONK 
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Foto 1 De sleepzuiger voor Peru op 27 april j.l. 
Foto 2 Veertien dagen later 
Foto 3 Weer veertien dagen later, eind mei j.l. 
Foto 4 Hoge belangstelling voor het in aanbouw zijnde schip. 
Foto 5 Nog even een bijzonder kijkje in de machinekamer van de "Marinero Ri-

vas" . . . . .  . 

Foto 6 . ..... en toen werd de achterschipsectie er aan gezet. 
Foto 7 Op 30 mei j.l. werd vóór de bijna gereed zijnde sleepzuiger de eerste sectie 

gelegd voor een der Russische sleepboten. 

25 JAAR BIJ IHC SMIT 

Op dinsdag 8 mei herdacht onze 
brander, de heer C. Melgers het 
feit dat hij op 17 maart 1948 bij 
ons bedrijf in dienst is getreden. 

Op dinsdag 15 mei hesen wij de 
vlag met het cijfer 25 in de mast 
voor onze medewerkers, P. de 
Heer, P. Sparreboom en A. de 
Vreede. 

C. MELGERS

De heer P. de Heer, tijdschrijver, 
is in onze dienst getreden op 1 
april 1948. 

De heer P. Sparreboom, voorman 
bankwerker trad in dienst van 
ons bedrijf op 5 april 1948 en de 
heer A. de Vreede, bankwerker, 
deed dezelfde stap op 7 april 
1948. 

P. DE HEER



Tijdens de viering van de jubilea 
bracht de directie dank voor de 
toegewijde dienst van 25 jaar. 
De dankwoorden gingen verge
zeld van een aantal geschenken. 

P. SPARREBOOM 

Wij wensen hen heel veel goede 
en gelukkige jaren toe, waarin 
zij met plezier hun werkzaamhe
den zullen kunnen verrichten. 

A. DE VREEDE 

25 JAAR BIJ IHC GUSTO 

C. J. STEVENS P.J. C. DE WATER W. VERBOOM 
B.H.SCHAPERS J. VAN HELDEN 

Op woensdag 2 mei 1973 her
dachten vijf medewerkers, de he
ren C. J. Stevens (gereedschap
slijper MB), J. van Helden (Afde
ling Bewaking), P. J. C. de Water 
(kraandrijver MB), B. H. Scha
pers (Modelmaker SB) en W. 
Verboom (afschrijver/samenstel
ler Slikkerveer), op de foto van 
links naar rechts, dat zij 25 jaar 
geleden bij Gusto binnen "wan
delden". 
Op 10 mei was er voor de direc
tie van IHC Gusto weer reden de 
vlag in top te hijsen. 
De heren Th. J. Maagdenburg 
(bankwerker/monteur MB), H. 
Sanstra (werkvoorbereider/calcu
lator SB) en J. Hoedjes (hoofd 
Verbandkamer Medische Dienst) 
werden er op deze dag aan her
in:,erd dat zij 25 jaar geleden bij 
Gusto begonnen waren. 
Voor de heren W. P. Hagoort 
(Chef Produktietekenkamer Stb), 
C. Schot (baas MB) en L. A. M.
Huygen (nacalculator Adm) was
17 mei 1973 een zeer bijzondere
dag ter gelegenheid van hun 25-
jarig dienstverband. 
Op de jubileumdagen werden zij
door de directie ontvangen. 

De heer F. E. M. Smulders bracht 
in zijn toespraken dank aan de 
jubilarissen voor de vele jaren, 
waarin zij hun krachten aan ons 
bedrijf hebben gegeven. 
Het bleef niet bij woorden alleen, 
de waardering bleek ook nog 
eens uit de bij een jubileum be
horende geschenken. 
Namens de Maatschappij voor 
Nijverheid en Handel werd het 
vererend getuigschrift met de 

TH. J.MAAGDENBURG 
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H.SANSTRA 

daarbij behorende legpenning 
overhandigd. 
Tijdens een kopje koffie werden 
nog eens vele oude herinnerin
gen opgehaald, waarna met het 
traditionele bezoek aan de Mo
dellenzaal deze feestelijke bij
eenkomsten werden besloten. 

J. HOEDJES 

W. P. HAGOORT 

C.SCHOT

L. A. M. HUYGEN 

25JAARBIJ 
IHC VERSCHURE 

In de ochtend van vrijdag 25 mei 
1973 zijn de heren A. J. M. Is
raël, plaatconstructiewerker, en 
J. van Duuren, afschrijver-voor
bewerking, in de ontvangstruimte 
op de scheepswerf gehuldigd 
voor 25 jaar trouw dienstbetoon 
aan het Verschure-bedrijf. 
Door bedrijfsleiding.chefs en col
lega's zijn waarderende woorden 
gesproken jegens de jubilarissen 
en hun echtgenoten. 
Dit 'dubbele jubileum' mondde uit 
in een buitengewoon gezellig
samenzijn, waaraan de betrokken
families ongetwijfeld een aange
name herinnering zullen bewa
ren. 

Ook van onze kant nogmaals een 
hartelijk proficiat voor beide ju
bilarissen. 

A. J. M. ISRAËL 

J. VAN DUUREN 

NIEUW E� 
Een van onze collega's van het team ga,---= 
heer A. M. Korporaal, verbleef enkele 
ger Siete. Dit IHC produkt werkt in Braz· è :: 
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job" begonnen; in juli a.s. loopt het co 

vaart en werkt met een gecombineer 
manning. De samenwerking is prima. 
Er wordt dag en nacht doorgebaggerd. -== ==
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De "Siete" aan het werk bij Santos 

De resultaten zijn alleszins om over naar '"'� = ·=
De heer Korporaal vertelde ons, dat in 5 -�
der dan 7.000.000 m3 grond werd verze ==
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L. A. M. HUYGEN 

25JAARBIJ 

IHC VERSCHURE 

In de ochtend van vrijdag 25 mei 
1973 zijn de heren A. J. M. Is
raël, plaatconstructiewerker, en 
J. van Duuren, afschrijver-voor
bewerking, in de ontvangstruimte 
op de scheepswerf gehuldigd 
voor 25 jaar trouw dienstbetoon 
aan het Verschure-bedrijf. 
Door bedrijfsleiding.chefs en col
lega's zijn waarderende woorden 
gesproken jegens de jubilarissen 
en hun echtgenoten. 
Dit 'dubbele jubileum' mondde uit 
in een buitengewoon gezellig 
samenzijn, waaraan de betrokken
families ongetwijfeld een aange
name herinnering zullen bewa
ren.

Ook van onze kant nogmaals een 
hartelijk proficiat voor beide ju
bilarissen. 

A. J. M. ISRA�L 

J. VAN DUUREN 

NIEUW EN OUD 
Een van onze collega's van het team garantiemedewerkers, de 

heer A. M. Korporaal, verbleef enkele maanden op de sleepzui
ger Siete. Dit IHC produkt werkt in Brazilië bij het uitdiepen van 
de haven van Santos en het verbeteren van de vaarroute naar 
deze Zuidamerikaanse haven. In mei 1972 is de Siete met deze 
"job" begonnen; in juli a.s. loopt het contract af. De sleepzuiger 
vaart en werkt met een gecombineerd Hollands-Italiaanse be
manning. De samenwerking is prima. 
Er wordt dag en nacht doorgebaggerd, met een wekelijkse rust
pauze, die duurt van zondag- tot maandagmiddag. 

"" . 

L<Lc>.l • ,� 

De "Siete" aan het werk bij Santos 

De resultaten zijn alleszins om over naar huis te schrijven. 
De heer Korporaal vertelde ons, dat in 5 maanden tijd niet min
der dan 7.000.000 m3 grond werd verzet! Een produktie van dit 
IHC baggervaartuig, die er zijn mag. 
In de haven van Santos ontdekte de heer Korporaal ook een 
,,heel oude bekende": de onderlosser Guaiuba. Een goed onder
houden stoomvaartuig, dat blijkens de fabrieksplaat bij Guste in 
Schiedam werd gebouwd. De fabrieksplaat in de machinekamer 
vertelt ook ,/1et bouwjaar: 1901. 
Een krasse zeventigjarige, die nog steeds in de vaart is! 

IN BRAZILIE 

Een oude bekende uit 1901 

72 jaar geleden bij ons gebouwd 

Apart stoommachientje voor de kleppen 
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Door de recente publicaties en vooral ook door de demonstraties 
van de nieuwe ontwikkelingen in de Smit-Bolnes motor kwam 
ook de proefstand in de belangstelling. 
Van diverse zijden werd namelijk de vraag gesteld wat men nu 
eigenlijk op de proefstand doet. 
Het lijkt ons daarom nuttig om dit hier in het algemeen nog eens 
uit te leggen. 
Welnu, wanneer een motor geheel gemonteerd is, zal deze 
in de eerste plaats moeten draaien om diverse delen zoals o.a. 
zuigerveren met voeringen en krukas met lagers op elkaar te 
laten inlopen. 
De zuigerveren hebben hiervoor zelfs een weinig tapse vorm om 
zo snel mogelijk een ingelopen loopvlak te krijgen dat een goede 
afdichting geeft. 

Bij dit indraaien kan de motor niet direct met de volle belasting 
draaien, zodat een bepaald indraaiprogramma is vastgesteld 
waarbij de motor draait met diverse belastingen en toerentallen. 
Tijdens het indraaien zal uiteraard ook moeten blijken dat alles 
werkt zoals het hoort te werken. Verder zullen ook diverse 
drukken en temperaturen van spoellucht en uitlaatgassen e.d. 
binnen gestelde grenzen moeten blijven. 
Hiervoor worden reeds tijdens het indraaiprogramma bij bepaal
de belastingen metingen gedaan. Zodra de belastingstoestand 
van 75% van het volle vermogen is bereikt, worden temperaturen 

PROEFSTAND 

SMIT- BOLNES 

MOTOREN 

van de uitlaatgassen van elke cilinder aan elkaar gelijk gemaakt. 
Hetzelfde gebeurt met de verbrandingsdrukken. 
Dit doet men door resp. het nastellen van de heugels van de 
brandstofpompen en het aanpassen van de vullingen onder de 
brandstofpompen. Hiermee wordt de duur en het tijdstip van de 
brandstofinspuiting gecorrigeerd. 
Deze correctie wordt indien nodig herhaald bij het bereiken van 
de 100% belastingstoestand. 
Daarna wordt gedurende bepaalde tijd ook nog met 10% over
belasting gedraaid. 

Het behoeft geen betoog, dat bij een motor waarbij voor het eerst 
nieuwe ontwikkelingen zijn toegepast, een uitgebreider beproe
vingsprogramma wordt uitgevoerd dan bij een motor uit een be
staande serie. 
Moet de desbetreffende motor worden uitgevoerd met afstands
bediening en beveiligingsapparatuur, dan zal ook deze appara
tuur voorzover mogelijk worden aangesloten en getest. 

Zijn alle tests op de proefstand bevredigend verlopen, dan wordt 
een definitief beproevingsprogramma afgewerkt, uitgaande van 
de verschillende belastingstoestanden die zijn aangepast aan de 
uiteindelijke bestemming van de motor. 

Voor een motor die een vaste scheepsschroef moet aandrijven 
zal een ander beproevingsprogramma worden afgewerkt dan voor 
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een motor die bijv. een zandpomp of een scheepsschroef met 
verstelbare bladen zal aandrijven. 
De meetresultaten uit dit beproevingsprogramma dienen name
lijk als vergelijkingsmateriaal nadat de motor in bedrijf gesteld 
is, zodat aan de hand hiervan regelmatig gecontroleerd kan wor
den of alles nog in orde is. 
Voordat de motor afgeleverd kan worden, moet deze nog worden 
getoond aan de rederij, de werf en de keuringsinstanties. 
Bij deze gelegenheid worden enkele onderdelen van het eerder 
genoemde beproevingsprogramma afgewerkt. Na afloop worden, 
in overleg, diverse belangrijke delen zoals cilinderdeksel, zuiger, 
kruishoofd en lagers van een of twee cilinders gedemonteerd, 
om te controleren of deze delen zich tot tevredenheid hebben 
gedragen. � 

Rest ons om iets te vertellen over de wijze waarop het door de 
motor geleverde vermogen wordt afgenomen en gemeten. 
Hiertoe wordt de motor op de proefstand gekoppeld aan een zo
genaamde waterrem. Deze waterrem is opgebouwd uit een ge
deelte (as met waaier) dat kan roteren in een huis, dat gelagerd 
is in een stoel. 
Is het huis leeg, dan kan de rotor, die gekoppeld is aan de kruk
as van de motor, vrijwel zonder weerstand in het huis draaien. 
Wanneer water in het huis wordt toegevoerd, tracht de draaien
de, van schoepen voorziene, rotor het huis, dat aan de binnen-

zijde eveneens schoepen heeft, mee te nemen in de draaiende 
beweging. 

Dit wordt echter voorkomen, doordat op een aan de buitenzijde 
van het huis gemonteerde arm een kracht in tegengestelde rich
ting wordt uitgeoefend. Deze kracht wordt geleverd door een 
weegschaal waarop het einde van de arm rust. De grootte van 
die kracht is op een schaal direct afleesbaar en is maatgevend 
voor het afgenomen vermogen. Met een eenvoudige formule 
waarin opgenomen het toerental van de motor en de armlengte 
van de waterrem wordt de kracht omgerekend in vermogen. Wan
neer meer water in de rem wordt toegevoerd zal het effect van 
de rotor op het huis toenemen waardoor de kracht en dus het 
afgenomen vermogen groter wordt. Dit aan de waterrem afgege
ven vermogen wordt het effectieve vermogen genoemd en men 
spreekt van EPK (effectieve PK) of Rem PK. 
Het door de motor geleverde vermogen wordt in de waterrem in 
warmte omgezet. Hierdoor stijgt de temperatuur van het water, 
zodat regelmatig koud water aan de rem moet worden toe
gevoerd. Het verwarmde water verlaat de rem aan de onderzijde. 
Bij Smit & Bolnes gebruikt men het water uit de omliggende slo
ten. Vooral 's winters is aan het dampende water in deze sloten 
duidelijk te zien wanneer een motor staat proef te draaien. 

Hoewel er uiteraard nog wel vragen zullen overblijven hopen wij 
toch een duidelijke indruk te hebben gegeven van deze tak uit 
ons bedrijf. 

Voorschrifte 
1. Godsvrucht, properheid en stiptheid ZIJ

onontbeerlijk zijn voor een goede han �

2. Op aanwijzing van de Gouverneur heef:
verminderd en het personeel diene ,
dagen ten burele te zijn tusschen z5
zes ure des namiddags.
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Voorschriften voor kantoorklerken in het jaar 1850 
r. Godsvrucht, properheid en stiptheid zijn karaktertrekken dewelke

onontbeerlijk zijn voor een goede handel.

2. Op aanwijzing van de Gouverneur heeft onze firma de werkuren
verminderd en het personeel dient vanaf heden slechts op werk
dagen ten burele te zijn tusschen zeven ure des voormiddags en
zes ure des namiddags. ' 

3. De Zondag dient voor kerkgang, maar mocht iemand goed van
node hebben dan zullen de klerken op Zondag ten burele werken.

4. Dagelijkse gebeden zullen iedere morgen gezegd worden in het 
Groote Kantoor. De klerken dienen aanwezig te zijn. 

5. Kleding dient sober te zijn. De klerken zullen zich hoeden voor
het dragen van kleding in opvallende kleuren en van kousen, die
niet goed gestopt zijn.

6. Overjassen en overschoenen mogen niet ten burele aangehouden
worden, halsdoeken en hoofdkleding kunnen in geval van guur
weer gedragen worden.

7. Er is voor een kachel gezorgd ten gerieve van de klerken. Steen
kool en hout moeten in een kast opgeborgen worden. Aanbevolen
wordt, dat iedere kantoorklerk gedurende de tijd van het koude
weer vier ponden steenkool per dag meebrengt.

8. De klerken mogen het vertrek niet verlaten zonder toestemming.
Het is toegestaan de natuurlijke drang te volgen, waarvoor de kler
ken de tuin achter de tweede poort kunnen gebruiken. Dit terrein
dient in goede staat gehouden te worden.

IN MEMORIAM 
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9. Gedurende kantoortijd is spreken verboden.

ro. Het hunkeren naar tabak, wijn of sterke drank is menselijke zwak
heid en derhalve verboden voor alle kantoorklerken. 

1 r. Nu de kantooruren drastisch verminderd zijn en wel tot elf uren
per dag, is het tot zich nemen van voedsel toegestaan tusschen half
twaalf en twaalf uren, maar het werk mag onder geen enkele voor
waarde onderbroken worden.

12. De klerken moeten zelf hun schrijfpennen medebrengen. Een slijper
is op aanvraag bij de boekhouder aanwezig en verkrijgbaar.

13. Een oudste klerk wordt benoemd, die verantwoordelijk is voor de
properheid van het kantoor en alle jongste en aankomende klerken
zullen zich veertig minuten voor het gemeenschappelijk gebed bij
hem melden voor het schoonmaken der vertrekken en zij zullen
na kantoortijd blijven voor dergelijke werkzaamheden. Borstels,
bezems, zeep en water worden door de firma beschikbaar gesteld.

14. De nieuwe verhoogde weeklonen zijn voor:

jongens tot 14 jaar 
jongste bediende . 
aankomende klerken 
klerken . 
oudste klerken, na 15 jaar diensttijd 

f 0,52 
f 2,40 
f 4,50 
f 5,5° 
f 10,25 

Er wordt verwacht, dat iedereen hiermede een verhoogde hoeveel
heid werk zal afleveren. 

Op 10 mei j.l. overleed onze lasser bij IHC Smit, de heer 

JAN VAN DRIEL 

op de leeftijd van 51 jaar. 

Wij verliezen in hem een goede en trouwe medewerker en zijn 

collega's een goede vriend. 

De begrafenis vond plaats te Alblasserdam op maandag 14 mei. 

Wij betuigen mevrouw Van Driel en haar kinderen onze hartelijke 

deelneming en wensen hen toe dit verlies, dat hen zo plotseling 
is overkomen, te kunnen dragen. 

J. Bakker



� 

�IIMAl'S(W) ERF 
Parkeren, stond er onlangs boven een bericht in het IHC Gusto 
Nieuws. Wie dacht, dat het weer eens ging over het wel of niet 
mogen wegzetten van onze dierbare vierwielers, vergiste zich. 
Een heel ander punt werd aan de orde gesteld. Het betrof het 
parkeren langs de gras- en rozenperken aan de Straatmakers
werf. "Men wordt verzocht de auto steeds met de neus naar het 
perk te zetten. De planten en het gras kunnen er slecht tegen 
wanneer een uitlaatpijp zijn geconcentreerde, ongezonde gassen 
van korte afstand over hen uitstort." 
Iets om over na te denken bij het neerzetten van de auto. De 
lucht is al behoorlijk vervuild, maar die extra "dotten " uitlaat
gassen hoeven nou ook weer niet!! .... 

"Evenals vorig seizoen zal er dit jaar weer gevist worden om 
waardebonnen." Aldus een mededeling in DMN's Domino. Ach 
ja, vissen om de vissen gaat ook vervelen .... 

In het IHC Gusto Nieuws werd er nog eens met klem op gewe
zen, dat de receptie/telefooncentrale niet gebruikt kan worden 
als openbare telefoongelegenheid. Iemand die naar buiten wil 
opbellen, moet dat doen via de telefooncel in de oude verband
kamer. 
Alles goed en wel, maar dáár zitten die aardige telefonistes 
niet! .... 

Naar aanleiding van het IHC voetbaltoernooi in Sliedrecht deel
den zowel Smit-Bolnes Nieuws als Gusto Nieuws mede: "Voor 
de dames van de spelers wordt een bustocht georganiseerd 
langs de riviertjes de Lek en Linge." 
Wellicht krijgen ze een goede indruk van die fraaie, tientallen 
meters brede stroom, die de Lek heet .... 

In het vorige Zeskant heeft u kunnen lezen, dat onze collega's 
van DMN o.m. sluizen maken. Roterende sluizen voor bv. het in
terne transport van graan. Maar zèlf hebben ze ook een sluis: 
een tochtsluis bij de draaierij. Die tochtsluis werd bij de laatste 
storm wederom vernield. Aldus meldde ons Domino. "Er wordt 
nagegaan of deze deur nog wel gebruikt wordt en of de tocht
sluis al dan niet hersteld moet worden." 
Zal het daar nu lekker tochten .... 

Even wat over kranen: de man in dat hooggeplaatste hokje heet 
kraandrijver of kraanmachinist. Maar als het nu een dame is? 
Dan noemt het IHC Gusto nieuws haar een kraanrijdster. Wij kun
nen er geen hoogte van krijgen! .... 
En dan nog wat: Op de agenda van een OR vergadering stond -
aldus het berichtenblad uit Schiedam - als punt 9: Kraanstijger 1. 
Zal fein zein om daarop wat te laten heisen .... 
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Wat onze Zierikzeese vrienden al niet moeten doen. Het Smit
Bolnes Nieuws vertelde, hoe twee medewerkers door de lucht 
naar Amerika reisden en over het water terug aan boord van de 
m.t. Irene. "De reden van de aanwezigheid aan boord van deze 
heren was, dat bij de rederij enige ongerustheid was ontstaan 
ten aanzien van de deugdelijkheid van de koppen." Onbekwame 
zeelui? Angst voor muiterij? Wij lezen verder: "Echter nadat de 
koppen aan een nauwkeurige kontrole waren onderworpen, heeft 
zich gedurende de gehele reis wat de motor betreft geen enkel 
probleem voorgedaan." 
Geen kopzorgen dus, er zijn koppen en koppen! .... 

Een van de opvallendste advertenties van de laatste tijd troffen 
wij onlangs in het IHC Guste Nieuws: "Te Leen: piano, voor ong. 
3 jaar. Gratis." 
Da's mooi! Als je dan nog niet kunt spelen, of de buren dreigen 
met processen wegens toetsengemartel, dan mag je het instru
ment teruggeven! 
De eigenaar is het spelen moe, maar wil het na drie jaar nóg 
wel eens proberen .... 

Dat men bij IHC Gusto geweldige constructies uitdenkt en maakt 
is bekend. De opdracht tot de bouw van twee nieuwe typen over
slag terminals voor tankers, de zg. ELSBM, kreeg ook aandacht 
in het IHC Verschure Nieuws. Volgens dit Amsterdamse berich
tenblad moet het een geweldige installatie zijn. Want: "de ELSBM 
wordt door acht tankers op zijn plaats gehouden." 
Dat is nog eens wat anders dan met gewone ankers .... 

EEN IN PLAATS VAN TWEE 

Zoals ieder jaar gaat ook nu weer ons Zeskant op een laag pitje 
in verband met de zomervakanties. Dat betekent, dat u in de 
komende weken één in plaats van twee nummers van ons perso
neelsblad zult ontvangen. Dit gecombineerde juli/augustusnum
mer verschijnt in augustus. 
Tot dan, dan! 
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