


BIJ DE VOORPLAAT 

385 ton in de takels van een Smit-Tak bok. Weer werd door IHC Gusto Slikkerveer een éénpuntsmeerboei verladen. Ditmaal één 
die door de Shell gebruikt zal worden in Nigeria. De Deense rederij Blaesbjerg, die zes schepen heeft voor het vervoer van dit soort 
"zware stukken", brengt de SBM naar Afrika. 

VERSCHURE'S DIRECTEUR 
A. J.C. BAX NAM AFSCHEID 

Per 1 april van dit jaar is de heer A. J. C. Bax, directeur van IHC 
Verschure, met pensioen gegaan. Dus werd op verschillende wij
ze van hem en zijn vrouw afscheid genomen. 
Op 30 maart was er een drukbezochte receptie, hoog in het Am
sterdams Havengebouw. Want jammer genoeg kon dit afscheid 
door de arbeidsonrust niet op eigen terrein worden gehouden. 
Zoals velen van u weten, was de heer Bax, voor hij bij Verschure 
de directeurstoel bezette, een aantal jaren directeur van IHC De 
Klop. Een groot aantal collega's uit Sliedrecht kwamen op de 
receptie om hun oud-directeur de hand te drukken. 

Er werden nog heel wat herinneringen aan toen opgehaald! 
Herinneringen aan het zes jaar directeurschap van Verschure 

58 

waren in de vorm van vele foto's in een album samengebracht. 
Dit fotoalbum was een van de geschenken, die namens het hele 
personeel de heer Bax werden aangeboden door de heer J. A. L.
Fictoor, chef casco-montage bij de afdeling Nieuwbouw van de 
Werf. 
Een ander cadeau was een in verschillende kleuren gebrand, 
sierstuk van koper, dat twee kemphanen voorstelde. 
Ook kreeg de heer Bax een complete stereo bandrecorder en, 
van de chefs, een radio. 
Veel bekenden van binnen en buiten de IHC kwamen handen 
geven en de heer en mevrouw Bax het allerbeste wensen. Daar
om werd deze geanimeerde bijeenkomst meer nog dan een af
scheid van relaties, een afscheid van vrienden 1 



KIELSEUTIE GELEGD VOOR PERU-ZUIGER 
In de ochtenduren van 30 maart j.l. werd in de grote scheeps
bouwhal van IHC Smit de kielsectie gelegd van de CO 816, de 
sleepzuiger voor Peru. Als gevolg van de arbeidsonrust waren 
er minder toeschouwers dan anders, maar wie kon was er om 
dit toch altijd weer belangrijke moment in de bouw van een schip 
gade te slaan. 

Als u goed kijkt kunt u de openingen zien, die straks door ons 
nieuwe systeem van bodemschuiven worden afgesloten. 
Achteraan bij de deur ligt al een stuk met de fundaties voor de 
motoren. 
De sleepzuiger voor het havenbestuur van Peru krijgt een laad
ruiminhoud van 1600 m3• Een groot deel van de secties voor deze 
opdracht is inmiddels gereed, zodat het samenbouwen op de 
helling snel kan geschieden.Op de foto ziet u dit plaatsen op de helling. 

WERK BIJ JOHORE BAHRU BEGONNEN 
Tegenover Singapore, op het vasteland 
van Maleisië, ligt de havenstad Johore 
Bahru. Hier had medio februari een 
plechtigheid plaats, waarbij een kleine 
baggervloot aan het Gouvernement van 
Maleisië werd overgedragen. Het waren 
de IHC Giant 2300 met bakkenlaadinrich
ting T. G. Pelindung; de twee IHC Omni
barges, die op onze werf bij Penang zijn 
gebouwd, en twee sleepboten van het ty
pe Pushycat. Onze vertegenwoordiger in 
het Verre Oosten, de heer L. v. d. Veen, 

De Giant T. G. Pelindung, tussen de 
twee IHC Omnibarges 

droeg het materieel over aan de Minister 
voor Verbindingen en Transport van de 
staat Johore. 
Tot de genodigden behoorde ook de 
Eerste Minister van de staat Johore. De 
IHC zuiger en het hulpmaterieel werden 
gezegend door de Imam van de Jamik 
Moskee. 
Kort daarop werd met het werk begon
nen, het aanleggen van een nieuw haven
bekken voor olietankers. In totaal moet 
een hoeveelheid van 400.000 m3 zand 

De baggerbaas met veel plezier aan het 
werk op de cutterzuiger 
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worden verzet. De Giant T. G. Pelindung 
zuigt het op en met de Omnibarges wordt 
de specie naar de stortplaats gebracht. 

Men hoopt het karwei in september a.s. 
klaar te hebben. Het werk wordt uitge
voerd door eigen personeel. In verband 
met het "inwerken" vertoefde onze ga
rantiemachinist, de heer J. v. d. Hel, 
enige tijd in Maleisië. Hij stuurde ons 
een serie foto's, waarvan wij er hierbij 
enkele afdrukken. 

Onze garantiemedewerker J. v. d. Hel 
temidden van de Maleisische bemanning 



Acht vrachtwagens van het Transportbedrijf Hans Franke uit 
Rotterdam waren er nodig om een IHC Beaver King naar Iran te 
brengen. De reis heen en terug naar de havenplaats Bandar-e
Pahlevi aan de Kaspische Zee bedroeg zo'n 12000 kilometer. Op 
die lange, vaak barre tocht heeft de technische pech alleen be
staan uit twee lekke banden! En dat is niet veel voor een trip, 
waarbij dikwijls het uiterste werd gevergd van man en machine. 
De mannen, dat waren de chauffeurs S. v. d. Berg, B. Morssink, 
J. v. d. Ende, J. van Gelder, J. Reynart, C. Kooy, C. Schut, P.
Boers en Van der Hoeven. De machines, dat waren 340 pk MAN
diesels, die ook onder extreme omstandigheden feilloos hebben
gedraaid.

Frankrijk 

AUIIT AUTO'S� 12.000 KILO�IETERS 

De speciaal meegestuurde MAN-monteur C. Hordijk heeft dus 
niets te doen gehad. 
Acht vrachtwagens. Eén daarvan, met 42 wielen en een treinge
wicht van 90 ton vervoerde het hoofdponton. Voor andere, zware 
en grote Beaver stukken waren er drie opleggers met treinge
wichten van 65 en 45 ton. Dan waren er nog vier gesloten vracht
wagens voor het andere spul. Deze vier reden vooruit en stoor
den zich niet aan het reisschema van de "zware jongens". Omdat 
de laatsten maar 60 km per uur mochten rijden, bleven ze ge
zellig in kolonne bijeen. Op 1 februari j.l. vertrok men uit Neder
land. Vier weken later was men op de plaats van bestemming. 

Door acht landen 

De tocht voerde door acht landen: Nederland, Duitsland, Oosten-

U.S.S.R. 

60 

YOZGAT SIV 

ANKARA 

TURKIJE 

U.S.S.R. 

IRAN 

,I 

rijk, Hongarije, Roemenië, Bulgarije, Turkije, Iran. In Oostenrijk 
ontmoette men de eerste sneeuw. In elk der landen Hongarije, 
Roemenië en Bulgarije kreeg men een gids mee om de karavaan 
veilig verder te loodsen. Aan de Bulgaars/Turkse grens was er 
enkele dagen oponthoud. Voor de rit door Turkije had men de 
beschikking over de heer C. Gene, een tolk, die werkt bij de Rot
terdamse rechtbank. 

Zijn vrouw nam in de Maasstad de praktijk waar, terwijl hij mee
hielp bij het overwinnen van de moeilijkheden rond dit reuze 
transport door Turkije. Een van de moeilijkheden was de over
steek van de Bosporus. De grote brug over deze scheiding tus
sen Europees en Aziatisch Turkije is nog niet gereed; dus moest 
alles op de stoomponten. Bezwaren rezen er over het vervoer 



van de trekker met hoofdponton. De veerboot zou omslaan of op 
andere manier vergaan met deze last er op! In het holst van de 
nacht werd dit karwei toch veilig geklaard. De Hollandse vracht
wagens trokken veel bekijks. Om er iets van over te houden na
men souvenirjagers maar al te graag spiegels, nummerplaten 
en chroomsierstukken mee. Ergens in een klein dorpje ging een 
biggetje voor de langzaam rijdende auto-karavaan uitrennen. Dit 
duurde totdat een zeer kwade vrouw het krijsende dier wist te 
grijpen en voor de grommende paardekrachten weghaalde. 

Van min 30 tot plus 13 graden 
In Oost-Turkije kreeg het transport het zwaar te verduren. Over 

een afstand van 500 km lag er sneeuw. Vaak drie meter hoog, als 
muren naast de weg. Een groot aantal auto-wrakken vertelde de 
trieste resultaten van toch maar doorrijden zonder sneeuwket
tingen! De t�mperatuur zakte tot 30° onder nul. De leidingen van 
de auto's werden omwikkeld met lappen en watten. Parafine in 
de dieselolie moest de brandstof bruikbaar houden. Zo laag als 
de temperatuur was, zo steil waren de hellingen: 20 0/o was geen 
uitzondering en in de bochten was het zelfs vaak 25 0/o. Speciaal 
over de berg Ararat was het bar en boos. 

Over een afstand van 75 kilometer deed men een dag en een 
nacht. Soms met een "snelheid" van 1,3 km per uur, dankzij de 
superlage versnelling van de MAN trekkers! 

Eenmaal door de bergen omlaag Iran in, klom het kwik snel om
hoog. Vrij vlot was het 13° boven nul! 
Met het warmere klimaat kwam de eerste ontmoeting met kame
len. Altijd goed voor een foto! 

Na het gezwoeg door de bergen ging het wat vlotter op de laat
ste etappe naar de kust. In Bandar-e-Pahlevi werd eind februari 
en begin maart de Beaver gelost. 

Een transport was ten einde, aan de voorbereiding waarvan twee 
man twee maanden hebben gewerkt. Het resultaat: een baal pa
pier aan vergunningen, toestemmingen en wat al niet in alle 

mogelijke talen! Ondanks dit alles moest men toch nog een flink 
aantal moeilijkheden overwinnen. Veel hulp werd daarbij onder
vonden van de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigers. 

Ergens in Turkije ontmoette de grote vrachtwagen-karavaan een 
Nederlands-Britse filmploeg, op weg naar Pakistan. De leden 
daarvan staarden langdurig naar de auto's met de Hollandse 
nummerplaten en mompelden: "dat kán helemaal niet, zo'n 
transport over de weg vanuit Holland!" 

Maar de "jongens" van Transportbedrijf Hans Franke bewezen, 
dat het wèl kon. Een goed stuk werk, dit vervoer van een van 
onze IHC Beavers naar het verre Iran. 



Over een afstand van vijf kilometer wordt het landschap bij Ma
schen en Stelle, ten zuidoosten van Hamburg, beheerst door 
bergen en bergen zand. Daartussen betonskeletten, graafmachi
nes, leidingen en bouwketen. Door deze bouw-chaos racen trei
nen. Vol goederen en vol mensen. Bruine, groene en rode linten; 

de laatste de luxueuse Trans Europ Express treinen. Hun snel
heid is niet gering. Met zo'n 160 km per uur stuiven ze over deze 
belangrijke noordzuidverbinding van het Westduitse spoorweg
net. Elke 24 uur komen er 184 treinen langs. Dat is gemiddeld 
elke 8 minuten één. De overweg in Stelle is dan ook meer dicht 

ZAND WINNEN VOOR 
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dan open. Als weggebruiker moet je dus wel eens geduld heb
ben. 
In de toekomst zal het nóg drukker worden. Want als op al die 
zandhopen bielzen en rails zijn gelegd en het uitzicht wordt be
paald door een wand van bovenleidingmasten en seinlichtpor
talen, is hier Duitslands grootste en modernste rangeerterrein 
ontstaan. 
Op 140 hectare sporen en wissels zullen dan per dag 1000 goe
derenwagons worden "verwerkt". 
Automatisering in de wagonbehandeling zal op dit enorme ran
geerterrein van de "Deutsche Bundesbahn" uitgebreid worden 
toegepast. In juni 1975 moet het complex helemaal in bedrijf zijn. 

Aangepaste "reus" 

Begin juli 1970 werd officieel met de werkzaamheden begonnen. 
In die plechtigheid, op een zeer hete zomerdag, speelde een 
Beaver King een grote rol. Na de toespraken zette de Beaver de 
cuttertanden in de grond voor de eerste happen zand. Nu, in 
1973, heben nog steeds IHC produkten een belangrijk aandeel in 
het reusachtige grondverzet. Een Beaver King baggert de veen
laag weg. DE job wordt echter verricht door de Papendrecht -
een IHC Giant 2300 - samen met de bootser Barendrecht. Beiden 
zijn getooid met de letters "WMN" van N.V. Wegenbouw Maat
schappij Nederhorst. 
De Hollanders hebben een eigen woonwagendorp, vlak bij de 
overweg-die-zo-vaak-dicht-is. 
De begroeting van landgenoten heeft tevens het karakter van 
herkenning. Op karwei, toen, ergens in België, hebben wij elkaar 
meer gezien. 
Voor dit werk heeft men bij De Klop voor de Papendrecht een 
bijzondere profielzuiginstallatie uitgedacht en gemaakt. 
Om ermee op grote diepte zand te winnen. De ladder werd voor
zien van een tussenstuk met daarop een hydraulisch aangedre
ven zuigpomp, en uitgebreid met een profielzuigstuk met bres
kap, spuiters en een drijflichaam ter compensatie van al het ex
tra gewicht. 
Zo kan men tot op een diepte van 30 meter werken. Aan stuur
boordzijde van de zuiger werd een extra ponton gekoppeld met 
daarin de dieselmotoren voor de aandrijving van de hydraulische 
pompen, de spuitpomp, en dergelijke. 
Al met al een méér-vermogen van 1100 pk. De baggerbaas kreeg 
er in zijn cabine een paneel bij met de meet-, regel- en controle
apparatuur voor al die extra capaciteit en mogelijkheden. 

Net kleine beiteltjes 

De grond, die wordt verzet is bijzonder zwaar: scherp gletscher
zand, dat voor een geweldige slijtage zorgt. "Net kleine beitel
tjes", zo merkte men op! Toen men begon - dat was in septem
ber verleden jaar - stond er in de Papendrecht een met rubber 
beklede pomp. Deze was na een week al rijp voor de schroot
hoop. 
Sindsdien staat er een Nihardpomp in de zuiger en die heeft 
weinig last van die "kleine beiteltjes". Er zitten nogal wat stenen 
in het mengsel. Deze maakten het noodzakelijk de zuigmond af 
te schermen, zodat stenen, die groter zijn dan 18 cm, de toe
gang wordt geweigerd. 
Men baggert tot op diepten tussen de 28 en 30 meter. De 
booster op de wal helpt bij het verpompen van het vaak zeer 
zware mengsel. 
Mede dankzij de onderwaterpomp is er een goede produktie. Dat 
moet ook wel, want niet alleen is er in totaal zo'n 3 miljoen 
"kuub" te verzetten, maar het moet allemaal volgens schema 
verlopen. De grondverzetters van de WMN worden als het ware 
op de hielen gezeten door de bruggenbouwers, de kabelleggers 
en de spoorrailmakers. Dit voorjaar zou de WMN ploeg met "on
ze" zuigers met het karwei gereedkomen. Men heeft er dan ze
ven maanden opzitten. 
Begin 1975 moet er weer grond worden verzet. Nog eens een 
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hoeveelheid van 600.000 m3. Dan zullen eerst de hoofdsporen 
van deze belangrijke railader zijn verlegd en zal de oude hoofd
spoorbaan zijn afgebroken en opgeruimd. Dat is een volgend 
hoofdstuk in het grote en moeilijke werk van "zand winnen voor 
het spoor". 

HET SPOOR 



Wie aan sluizen denkt, denkt waarschijnlijk het eerst aan de gro
te sluizen, die zeeschepen gebruiken om bijvoorbeeld bij IJmui
den ons land binnen te varen. Men denkt dan niet aan "De Ma
chinefabriek Noordwykerhout" van de Mijnbouw en Transport 
Divisie in Noordwijkerhout. Toch bestaat er verband tussen. Wel
iswaar worden bij DMN geen zeesluizen gemaakt, maar wèl 
sluizen, die roterende sluizen worden genoemd. 
Het verband tussen zeesluizen en roterende sluizen zit 'm in de 
functie. Dié is, zeer algemeen gezegd, in principe gelijk. De zee
sluis zorgt er voor, dat een schip bij verschillend waterniveau 
vanuit zee het binnenwater kan opvaren of andersom, terwijl de 
scheiding tussen zee- en binnenwater en daarmee het verschil
lend niveau, gehandhaafd blijft. 
Bij de roterende sluis kunnen we iets dergelijks zeggen. Deze 
houdt de twee ruimten (nl. boven en onder de sluis), waarin ten 
opzichte van elkaar luchtdrukverschillen optreden, van elkaar 
gescheiden. Toch kan daarbij een gewenste hoeveelheid stort
goed van de bovenliggende ruimte naar de ruimte beneden de 
sluis overgebracht worden. Foto 1 geeft daar een voorbeeld van. 
In de silo (midden boven) bevindt zich het produkt, bijvoor
beeld meel. Het meel passeert de sluis, of beter, wordt door de 
sluis getransporteerd en komt dan in de leiding terecht. 

De sluis zorgt dus, behalve voor het transport van het produkt, 
voor de afscheiding van de ruimten onder en boven de sluis. 

Werking en toepassing 

De details kunnen wij wellicht het beste aan de hand van foto's 
duidelijk maken. 
Binnen de gekleurde cirkels van foto 2 bevinden zich de sluizen 
(zie ook vergrote afbeelding 3). Het produkt - hier sojameel, be
stemd voor de bereiding van veevoeder - wordt in de V-vormige 
buizen gestort, waarna het in de sluizen terechtkomt. 
Onder de sluizen wordt het meel, in dit geval door middel van 
een luchtstroom, verder getransporteerd. Hoe het eigenlijke 
transport binnen de sluis gebeurt kunt u op foto 4 zien. 

Hier is de sluis een kwartslag gedraaid, terwijl het voorste dek
sel is weggenomen. De draaiende rotor, die ook op foto 5 is af
gebeeld, zorgt ervoor dat het meel, dat meegenomen wordt in 
de rotorvakken, in de ruimte onder de rotor terechtkomt. De ca
paciteit van een sluis wordt voornamelijk bepaald door het toe
rental van de rotor. Hoe sneller de rotor draait, hoe méér meel 
er zal worden verwerkt, of, zoals dat ook wel wordt genoemd 
"gedoseerd". 
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De hiervoor genoemde afscheiding tussen de ruimten boven de 
sluis en die eronder, is van het grootste belang. In de eerste 
plaats kan bóven de sluis een grote aanvoer van het produkt 
plaatsvinden en, als er geen sluis zou zijn gemonteerd, zou hier
door de leiding ónder de sluis al gauw verstopt raken. Dan zou 
iedere doseringsmogelijkheid ontbreken. Bovendien wordt het 
produkt vaak, zoals ook hier, vanàf de sluis door middel van een 
luchtstroom verder getransporteerd. Boven en onder de sluis zal 
er dan een verschil in luchtdruk heersen. Vanzelfsprekend 
moet de sluis tijdens het transport van het produkt .goed afdich
ten, om deze luchtdrukverschillen te kunnen handhaven. Die af
dichting is eigenlijk een verhaal op zich zelf. Laten wij volstaan 

DMN maakt 

2 

SLUIZEN 
met te zeggen dat de verstelbare bladen van de rotor (foto 5) 
zó dicht tegen de binnenkant van de sluis kunnen worden ge
plaatst, dat er nauwelijks 1 sigarettenvloeitje tussen zou kunnen, 
een speling van slechts 5

/100 tot 1
/10 mm. En nóg draait de rotor

vrij! 

Dat de sluizen daar bij DMN uiterst nauwkeurig moeten worden 
gefabriceerd, is dan ook een duidelijke zaak. 
U heeft hiervóór gelezen, dat de roterende sluizen hier worden 
gebruikt voor het transport van sojameel. Maar wellicht interes
seert het u te weten voor welke produkten en waar de sluizen 
nog méér kunnen worden toegepast. Het "waar" is wel gauw 
gezegd, maar veelomvattend: Overal, waar (in de procesindu
strie) vaste stoffen als stortgoed moeten worden getransporteerd 
en gedoseerd. Voor welke produkten is te veel om op te noe-
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men. Om een greep te doen: van uiterst fijne bakkersbloem 101 
houtschilfers, van plastic korreltjes tot kolengruis, van waspoe
der tot chocoladebrokken. 

Vele uitvoeringen 

Als het voorgaande niet al te technisch is geweest en u toch al 
zo ver hebt doorgelezen, wilt u wellicht ook nog wel iets weten 
over de verschillende uitvoeringen en toepassingen van de slui
zen. Welnu, voor het meest voorkomende gebruik wordt het huis 
van de sluis in gietijzer en de rotor in staal uitgevoerd. Bij het 
transport van diverse meelsoorten, granen, suiker, kunstmest, 
bijvoorbeeld. 
Hebben wij met produkten te maken die de sluis aantasten, zoals 
agressieve chemicaliën en dergelijke, of met produkten waarbij 
de uiterste hygiëne in acht moet worden genomen zoals bij melk
poeder, dan zullen de sluizen meestal in roestvrij staal worden 
uitgevoerd. 
Verder kent iedereen wel het spreekwoord: gestadig druppelen 
holt de steen. In sluizentaal wil het zeggen, dat, wanneer je een 
nogal scherp produkt moet verwerken, zoals bijvoorbeeld zand, 
een sluis in gewone uitvoering op den duur te veel zou slijten. 
Vandaar dat bij zulke produkten gebruikt wordt gemaakt van in-

cm 
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wendig hardverchroomde sluizen voorzien van gehard stalen 
rotorbladen. 
Tenslotte wordt voor kleverige produkten, die gemakkelijk in de 
ruimte tussen de rotorbladen kunnen blijven plakken, een zoge
naamde geschulpte rotor toegepast, zoals op foto nr. 6 is afge
beeld. 
Er zouden nog meer bijzonderheden over de uitvoering te vertel
len zijn, maar dat zou voor dit artikel te ver voeren. 

Stijgende verkoopcijfers 

De sluizen worden in licentie door DMN vervaardigd. Deze li
centie heeft DMN verkregen van Westinghouse Brake & Signa! 
Co., een bedrijf dat onder andere op het gebied van pneumati
sche apparatuur in Engeland een toonaangevende positie in
neemt. 
Dat de sluizen, die DMN voor het vasteland van Europa produ
ceert, kwalitatief goed zijn en bovendien goed in de markt lig
gen, moge blijken uit het feit, dat in 1972 - zoals u weet in het 
algemeen geen best jaar - méér dan twee maal zo veel sluizen 
werden verkocht als in 1971. 
De verwachting is, dat die score voor 1973 nog met omstreeks 
60 % zal worden overtroffen. 



De verlading In da Rotterdamse haven 

EEN HIJS VAN 82 TON 

De rederij Hapag-Lloyd zond 
ons enkele foto's van de ver
lading van twee IHC Beaver 
King zuigers voor Maleisië. 
Het m.s. Friesenstein nam be
gin februari in Rotterdam de 
zuigers aan boord. Dat ge
beurde met eigen laadgerei. 

Om bij het lossen zo weinig 
mogelijk problemen te heb
ben bleven de voor- en zij
pontons aan het hoofdpon
ton zitten. Tweemaal werd zo 
een hijs van 82 ton aan boord 
genomen. Met de cutterlad
ders en alles wat er verder bij 
hoort bracht de Friesenstein
een lading van bijna 232 ton 
naar het Verre Oosten. Op de 
rede van Pekan (Oost Malei
sië) werden de twee Kings 
gelost. 

• • •

• • • EN EEN HIJS VAN 93 TON 
Een King In de boot genomen! 
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Het m.s. Stella Nova heeft al 
eens eerder grote stukken 
voor ons vervoerd; een hef
eiland van Gusto voor Bue
nos Aires. 
Onlangs werden de luiken 
van dit schip opnieuw ge
opend voor een IHC produkt. 
Een IHC Beaver King voor 
Port Gentil in Gabon (West 
Afrika). Ook nu bleven voor
en zijpontons aan het hoofd
ponton zitten. Drieennegentig 
ton werd in de boot geno
men! Op weg naar Afrika 
werden in Frankrijk van het
zelfde baggerobject nog een 
bak en een sleepbootje opge
haald. 

JUBILEA 

25JAAR BIJ 
IHCSMIT 

Op dinsdag 6 maart j.l. herdacht 
de heer P. Forman het feit dat 
hij op 1 maart 1948 in dienst van 
ons bedrijf is getreden. 

P. FORMAN 

Wij feliciteren hem met deze dag 
en wensen hem nog vele goede 
jaren toe. 

25JAAR BIJ 
IHCGUSTO 

T.MASTENBROEK 



A. C. BUITENDIJK 

Op 8 februari 1973 was er voor 
de directie van IHC Gusto reden 
de vlag in top te hijsen. 
De heren T. Mastenbroek (draai• 
er MB), A. C. Buitendijk (smeer• 
der/transporteur MB), B. Boom
gaards (mallenmaker Slikker
veer) en T. Boomgaards (af• 
schrijver Slikkerveer) werden er 
op deze dag aan herinnerd dat 
zij 25 jaar geleden bij Gusto be• 
gonnen waren. 

8. BOOMGAAROS 

T. BOOMGAARDS 

Op 8 maart 1973 was het de gro
te dag voor de heren C. Plaisier 
(aan bouwer/af bouwer Slikker
veer), S. Versluis (lasser Slikker• 
veer), B. Munter (aanbouwer/af• 
bouwer Slikkerveer) en C. van 
Eijk (bankwerker/monteur MB). 

Tijdens de feestelijke bijeen
komsten op de jubileumdagen 
was de directie bepaald niet zui• 

C. PLAISIER 

S. VERSLUIS 

nig met zijn waardering voor alle 
trouwe medewerkers. 
De maatschappij voor Handel en 
Nijverheid overhandigde de ju• 
bilarissen het vererend getuig
schrift met legpenning. 

De officiële gedeelten werden 
afgesloten, zoals te doen gebrui
kelijk, met een kopje koffie én 
een bezoek aan de modellen
zaal. 

8, MUNTER 

25 JAAR BIJ IHC DE KLOP 

Op 4 april jl. was het feest voor 
de heren W. Groeneveld en A. 
Visscher. Het was toen 25 jaar 
geleden, dat zij hun intrede de• 
den bij IHC DE KLOP. De heer 
Groeneveld begon zijn loopbaan 

W. GROENEVELD A. VISSCHER 

in de machinefabriek als leerling 
bankwerker. In 1954 werd hij 
overgeplaatst naar de tekenka
mer, waar hij sinds kort eerste 
groepsleider is. De heer Vis• 
scher kwam als ljzerwerker. 
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Reeds na een jaar werd hij over• 
geplaatst naar de loonadmini
stratie. Sinds de fusie is hij be
last met de budgettering. Wij wen
sen de jubilarissen van harte ge• 
luk en nog vele goede jaren. 

C. VAN EIJK 

25JAAR BIJ 
IHC VERSCHURE 

Tot de rijen van onze jubilarissen 
is op vrijdag 6 april 1.1. toegetre• 
den de heer H. Kampen, groeps
leider constructiebureau werk
tuigbouw. 

Hij is op die dag In het bijzijn 
van zijn vrouw niet uitbundig, 
want zo is hij niet, maar wel vro
lijk en feestelijk gehuldigd voor 
25 jaar aaneengesloten bekwaam 
technisch tekenwerk, maar meer 
nog voor het ingenieuze reken
werk, waardoor hij een zekere 
faam heeft verworven. 

De heer Kampen heeft inmiddels 
een forse aanloop genomen voor 
de nog resterende jaren en wij 
wensen hem bij de verdere ver
vulling van zijn taken veel sterk• 
te en dezelfde toewijding en ge
zondheid. 

H. KAMPEN 
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�IIMAN'S(I) Elf 
Onze Argus-ogen hebben de afgelopen weken soms toch wel 
met verbazing en verbijstering de gebeurtenissen rond het ar
beidsconflict in de groot-metaal gevolgd. Dat de IHC-bedrijven 
niet "buiten schot" bleven was te voorzien. En dat men tot actie 
overging was wellicht onvermijdelijk. Maar, mensen, mensen, 
moest dat nou op die manier! Met vaak veel misbaar en met zo 
veel onheuse bejegingen van diegenen, die er de voorkeur aan 
gaven te blijven doorwerken?! Het is met name deze kant van 
het gebeurde, waar - dachten wij zo - maar niet te veel op moet 
worden teruggekeken .... 

Bij veel tegenwoordig schijnt men elkaar gewoonweg niet te ver
staan. Of het nou loononderhandelingen of kabinetsformatie be
treft, men spreekt als het ware verschillende talen. Wij moesten 
hier aan denken bij het lezen van het verslag in het vorig Zes
kant over de tewaterlating van het Noorse boorschip: "Nadat de 
doopvrouwe in vier verschillende talen de doopformule had uit
gesproken .... " 
Vier dezelfde talen was nog mooier geweest! 

Op het moment, dat wij deze regels schrijven, heerst er vreugde 
onder de vele Ajax-vrienden. De felbegeerde cup is weer wat 
dichter voor het grijpen gekomen. Om in stijl te blijven daarom 
maar wat voetbalnieuws van DMN. De voetbalvereniging van onze 
Noordwijkse collega's hield z'n jaarvergadering en in Domino 
werd daarin verslag gedaan. Wij lazen opmerkingen als "weinig 
beschikbare voetballers bij DMN"; " . . het afgelopen jaar was 
reeds gebleken dat geen elftal meer samen te stellen is", etc. 
Toch laat men de moed niet zakken, daar bij DMN, want op 
dezelfde bladzijde van Domino staat, dat er bij voldoende deel
name de traditionele wedstrijd Hal tegen Hal zal worden ge
speeld. Daarvoor doet men dan wel concessies! "Ook niet-voet
ballers zullen wij nodig hebben om twee elftallen te kunnen sa
menstellen." 
En dat voor een wedstrijd, die werd gespeeld op .... vrijdag de 
13e !! .... 

De wandelsportvereniging IHC Smit is al weer aan het stappen 
geweest. Het IHC Smit Nieuws vertelde hierover: " De leden ver
trokken met enkele touringcars naar een bosrijke omgeving om 
daar de eerste kilometers van dit seizoen te gaan wandelen. De
ze wandeling werd door de bestuursleden zelf uitgestippeld." En 
werd door iedereen met enthousiasme uitgetippeld. Er staat nog 
meer op het programma; zoals de Heksewaagtocht te Oude
water en de Zevenheuvelenwandeltocht te Groesbeek. Bloot 
hoef je niet te gaan, want uniformen worden gratis in bruikleen 
gegeven. En, schrijft het IHC Smit Nieuws, "de truien zijn dit jaar 
vervangen door sweaters". 
Fijn, toch warm . ... 
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IHC Gusto Nieuws heeft sedert de uitbreiding tot vier bladzijden 
de goede gewoonte om de verschillende afdelingen en diensten 
van en op het bedrijf eens nader aan de lezers voor te stellen. 
Om van en voor elkaar beter te weten wie wat doet. Ook de 
Technische Dienst kwam aan bod. Wanneer daarin wordt verteld, 
dat deze Dienst wel eens "het P-paaltje van de werf" werd ge
noemd, zal iedereen begrijpen wat bedoeld wordt. 
Maar, wanneer wordt uitgelegd, dat er drie subafdelingen zijn, elk 
onder leiding van iemand "met vakdisciplines", dan trekken wij 
ons vraagtekengezicht! 

Neen, dit is niet de "Verschrikkelijke Sneeuwman". 
Zover zijn ze niet geweest, de jongens van Franke Transport met 
een gedemonteerde zuiger. Zij gingen "máár tot in Iran". Onder
weg in Midden Europa ontmoette men veel sneeuw. 
Een sneeuwpop was toen snel gemaakt. Een winters plaatje 
voor ons lentenummer. 

Een beetje ingewikkeld, maar bij nogmaals lezen toch wel te be
grijpen was deze zin, die wij voor U plukten uit DMN's Domino's 
bericht over de Meetcursus 1973: "Ook de eerste reserve" (er 
waren oorspronkelijk 17 kandidaat-deelnemers, maar er konden 
er maar 10 worden geplaatst}" die dus pas na twee keer kon be
ginnen, was daardoor twee weken achterop geraakt, maar heeft 
zijn achterstand al ingelopen." 
Niet te breed uitmeten maar .... 

Dan maar weer eens de rubriek Ideeënbus met aandacht gele
zen. Ditmaal die, waarover in het IHC Gusto Nieuws het een en 
ander wordt verteld. 
Iemand zond een idee in over een witte fietsenplan. Daar weten 
ze in Amsterdam al alles van! 
Dan was er een idee betreffende "arrangement fairlead voor het 
aandraaien van moer om kogellagers op voorspanning te bren
gen" Very interesting! .... 
Dan een idee onder de simpele vermelding: hijsoor. Daar horen 
wij graag meer over! .... 
En om nog een greep te doen, zond iemand een idee betreffende 
"het vervoer van IHC Gusto naar dokter of tandarts". Geen idee 
wat dit inhoudt! 
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