


BIJ DE VOORPLAAT: 

Denk nu niet, dat de eerste IHC-er .op de maan is geland! U ziet hier een goed beschermde lasser op onze werf in Malaysia. 

Nu nog een kleine werf met - directie incluis - bijna veertig personeelleden. Maar IHC (Malaysia) Sdn Bhd verwacht veel van de toekomst! 

WERK AAN DE 

Tl EN SLEEPZUIGERS VOD 

Wat al enige tijd 'in de lucht' hing werd op 20 augustus j.1. door 
een telegram uit Peking bewaarheid: opnieuw een grote opdracht 
en wel voor tien sleepzuigers. 
Dinsdagmiddag 21 augustus werd daarom het volgende persbe
richt de wereld ingestuurd: 

Weer grote Chinese opdracht voor baggermaterieel 

Na een lange periode van onderhandelen heeft de Bagger Divi
sie van IHC Holland vandaag in Peking het contract getekend 
voor de levering aan China National Machinery Import and Ex
port Corporation van tien sleephopperzuigers elk met een laad
ruiminhoud van 1500 ml. Met deze opdracht is een bedrag van 
omtrent 140 miljoen gulden gemoeid. De schepen moeten wor
den geleverd in de loop van 1975. Elke zuiger zal worden uitge
rust met twee 1680 pk Smit-Bolnes voortstuwingsmotoren. 
Dit is de grootste opdracht voor baggermaterieel welke ooit in 
één keer verstrekt werd en derhalve van groot belang niet alleen 
voor IHC, maar ook voor een aantal andere Nederlandse 
scheepsbouwbedrijven. 

Het is namelijk de bedoeling dat acht van deze tien schepen 
zullen worden' gebouwd door andere dan IHC-werven en wel drie 
bij Scheepswerf- en Machinefabriek "De Biesbosch-Dordrecht", 
drie bij A. Vuyk en Zonen's Scheepswerven in Capelle a/d IJssel 
en twee bij Scheepswerf- en Machinefabriek IJsselwerf Rotter
dam. 
Zoals bekend heeft de Bagger Divisie van IHC Holland voor 
China reeds in opdracht vier sleepzuigers van 4500 ml en zes
tien cutterzuigers. 

Nog dezelfde middag stond de telefoon niet stil op de afdeling 
publiciteit. Men wilde nog wat details aan de weet komen. Voor 
zover die bekend waren, werden ze verteld. Overigens sprak het 
persbericht voor zichzelf. 
Van de tien sleepzuigers, die ieder een lengte hebben van 84 
meter en een breedte van 13 meter, krijgen er 7 één zuigbuis en 
3 twee zuigbuizen. Al met al weer een mooi succes, dat echter 
zowel voor de mensen van de Bagger Divisie in Kinderdijk als in 
Zierikzee veel inspanning zal vragen. 

DE URENGOJ 
Eind vorig jaar ontvingen we de opdrac 
in Moskou twee sleepzuigers te gaan bo 
bestemd voor het werken op rivieren. 
Het eerste schip is op 27 juli bij IHC Ve 
water gelaten. 

Het was de gebruikelijke gezellige drukte · 
bij Verschure aan de Zamenhofstraat. Ee ze
meisje wachtte op de aankomst van de gr 
tie. Die was ergens in de verkeersdrukte 
steken. Even na vijf uur kwamen ze bij e 
Mak kon haar boeket aan mevrouw G. V. 
van Z. E. de Ambassadeur van de USS 
den. Ze deed het allerliefst en haar oude 
zo'n lieve meid. Ze heeft de hele plech · 
op haar gemak - gadegeslagen. Op haar e _;:, 
de foto bovenaan dit verhaal kunt u dat ·e 

De tewaterlating zelf ging vlot. De Uren

diepgang, schaatste bijna het IJ op. De 
haar alle geluk en bedankte in het Enge 
aan het schip gewerkt hadden. 
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DE URENGOJ SCHAATSTE HET WATER OP 
Eind vorig jaar ontvingen we de opdracht om voor Sudoimport 
in Moskou twee sleepzuigers te gaan bouwen. Ze zijn speciaal 
bestemd voor het werken op rivieren. 
Het eerste schip is op 27 juli bij IHC Verschure gedoopt en te
water gelaten. 

Het was de gebruikelijke gezellige drukte in de ontvangstruimte 
bij Verschure aan de Zamenhofstraat. Een zenuwachtig bloemen
meisje wachtte op de aankomst van de grote Russische delega
tie. Die was ergens in de verkeersdrukte van Amsterdam blijven 
steken. Even na vijf uur kwamen ze bij de werf aan. Margreet 
Mak kon haar boeket aan mevrouw G. V. Romanova, echtgenote 
van Z. E. de Ambassadeur van de USSR in Nederland, aanbie
den. Ze deed het allerliefst en haar ouders mogen trots zijn op 
zo'n lieve meid. Ze heeft de hele plechtigheid goed - en soms 
op haar gemak - gadegeslagen. Op haar eigen tekening en op 
de foto bovenaan dit verhaal kunt u dat zien. 

De tewaterlating zelf ging vlot. De Urengoj, met haar geringe 
diepgang, schaatste bijna het IJ op. De doopvrouwe wenste 
haar alle geluk en bedankte in het Engels allen, die tot nu toe 
aan het schip gewerkt hadden. 
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De heer G. Fluit beantwoordde de dank en goede wensen met 
een geestige speech. Bij Verschure zijn steeds goede contacten 
met de USSR geweest en hij hoopte, dat dat nog lang zou blij
ven. Op dit moment heeft Verschure heel wat voor dit land in 
aanbouw! 

De "Urengoj" 

Het is een betrekkelijk kleine sleepzuiger met een hopperinhoud 
van 600 m3

• Met het oog op het werken in rivieren heeft de 
ruim 70 meter lange en 14 meter brede sleepzuiger een geringe 
diepgang. Geladen bedraagt deze slechts 2,40 m. 

Aan stuurboordzijde bevindt zich een zuigbuis, waarmee tot op 
een diepte van 8 meter kan worden gebaggerd. Om de opge
baggerde grond meteen weer overboord te persen - het zoge
naamde agitatiebaggeren - krijgt elk schip twee "boompijpen". 
Op elk van de riviersleepzuigers wordt een totaal vermogen ge
installeerd van 1700 pk. De accommodatie biedt plaats aan 20 
personen. 
De Urengoj wordt eind van het jaar afgeleverd. Het zusterschip 
de lana, aan de bouw waarvan men bij Verschure ook bezig 
is, volgt in het voorjaar van 1974. 
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SUCCESSEN ....... EN PECH 

VOOR SLEEPZUIGER MAAS 

Foto 1 Voor het eerst op weg naar zee. Foto 2 MTl's meetdlenst in actie bij de 
sleepkoppomp. Foto 3 De sleepkoppomp zakt als een enorme duikerklok naar de 
Noordzeebodem. Foto 4 Spanning op de brug tijdens de beproevingen. Foto 5 
Twee "verstekelingen" op de "Maas" krijgen van de marconist een hapje aange
boden. 

Begin juli, dus nog vóór de bedrijfsvakantie van IHC Smit heeft 
de sleepzuiger Maas twee dagen proefgevaren. Deze proefvaart 
werd met veel belangstelling gevolgd. De Maas is immers een 
sleepzuiger met een aantal interessante nieuwigheden. Allereerst 
de baggerpomp: die staat niet in het schip, maar è>p de sleep
kop. Technisch gezien is persen altijd gemakkelijker dan zuigen. 
Kun je dus de zuigafstand zo klein mogelijk houden, dan geeft 
dat grote voordelen. Met de baggerpomp è>p de sleepkop heb je 
dit voordeel. De zuigbuis is nu persbuis geworden, waardoor 
het opgebaggerde mengsel meteen in het laadruim wordt ge
perst. De sleepkoppomp met de hydraulische aandrijving vormt 
een flinke constructie, die lijkt op een ruimtevaartcabine óf een 
duikerklok. 

Een andere bijzonderheid zijn de 18 bodemschuiven van het 
nieuwe IHC ontwerp. Ze zijn gemonteerd in twee rijen van 9 en 
worden met behulp van hydraulische cilinders in voor- en ach
terschip geopend en gesloten. Bodemschuiven hebben het voor
deel boven bodemkleppen of -deuren, dat in geopende stand 
niets onder het scheepsvlak uitsteekt en dat het laadruim niet 
"ontsierd" wordt door trekstangen, kettingen e.d. De bodem
schuiven op de Maas - en op andere bij ons in aanbouw zijnde 
sleepzuigers - schuiven in de lengterichting van het schip open 
en dicht. Daarin zit de nieuwigheid. De hydraulische cilinder 
trekt aan de eerste schuif en met behulp van stalen trekbalken 
trekt deze schuif de volgende en die weer de volgende, enz. Ge
hurkt onder het schip, toen de Maas nog op de helling stond, 
heeft uw verslaggever het open en dicht gaan "in het droge" 
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aanschouwd. Een boeiend gezicht. Vooral het dicht gaan, wan
neer op het laatst nokjes en andere onderdelen er voor zorgen, 
dat de schuif iets omhoog gaat en dus vast tegen de afdichting 
wordt gedrukt. 
Nieuw op de Maas is ook de bevestiging van het dekhuis op de 
scheepsromp. Deze is flexibel, op en tussen rubber stootkus
sens. Op die manier dringen zo weinig mogelijk trillingen en ge
luiden door in de accommodatie. En dat is voor de opvarenden 
wel zo plezierig! 
Ook de hydraulisch aangedreven boegbesturing met behulp van 
de reserve sleepkoppomp en de mogelijkheid tot het varen met 
"onbemande" machinekamer maken de Maas tot een zeer mo
dern baggerschip. Op 5 en 6 juli koos de Maas zee om de ver
schillende installaties te beproeven. De eerste dag wilde het 
allemaal niet zo vlotten. De dag daarop ging het veel beter, zo 
veel beter dat van een flink succes kan worden gesproken. De 
sleepkoppomp deed wat van 'm verwacht werd en vulde in op
vallend korte tijd het laadruim met Noordzeezand. Het nader
hand kwijtraken van de lading gaf ook geen problemen. Toen 
de bodemschuiven open waren plofte het zand er gewoon uit; 
in een paar minuten. 
Na de bedrijfsvakantie ging de Maas opnieuw proefvaren. Erg 
jammer, dat de met veel enthousiasme en door prachtig zomer
weer begunstigde proeftocht ontijdig moest worden afgebroken 
door een defecte tandwielkast van de sleepkoppomp. 
Maar wanneer u dit leest, heeft de Maas al weer gevaren en is 
het schip aan de klant, de Algemene Baggermaatschappij SGD, 
overgedragen. 
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IHC KONIJN VE 

Op 1 september j.l. werd tussen IHC Holl 
en Konijn Machinebouw B.V. te Hoorn ee 
een komst gesloten met betrekking tot de o 
en verkoop y_an klein baggermaterieel. 

In het kader van deze langjarige overee 
de produktie en verkoop buiten Nederlan 
van baggermachines, die tot nu toe door

zijn ontwikkeld. Het betreft hier bagger a•: 
citeit aansluit bij de kleine gestandaardi -
van het type IHC Beaver. IHC De Klop te 
produktie en verkoop worden belast. 
IHC Holland heeft grote verwachtingen -
kleine materieel. Met name in ontwikkelin 
behoefte aan apparatuur, waarmede op 
betering en irrigatie-werkzaamheden in 
rein kunnen worden uitgevoerd. 
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IHC KONIJN VERNUFTIG KLEIN BAGGERMATERIEEL 

Op 1 september j.l. werd tussen IHC Holland N.V. te Rotterdam 
en Konijn Machinebouw B.V. te Hoorn een samenwerkingsover

eenkomst gesloten met betrekking tot de ontwikkeling, produktie 

en verkoop van klein baggermaterieel. 

In het kader van deze langjarige overeenkomst zal IHC Holland 

de produktie en verkoop buiten Nederland en België verzorgen 

van baggermachines, die tot nu toe door Konijn Machinebouw 
zijn ontwikkeld. Het betreft hier baggermaterieel dat qua capa
citeit aansluit bij de kleine gestandaardiseerde snijkopzuigers 
van het type IHC Beaver. IHC De Klop te Sliedrecht zal met de 
produktie en verkoop worden belast. 
IHC Holland heeft grote verwachtingen van de verkoop van dit 
kleine materieel. Met name in ontwikkelingslanden bestaat grote 
behoefte aan apparatuur, waarmede op kleine schaal landver
betering en irrigatie-werkzaamheden in moeilijk begaanbaar ter
rein kunnen worden uitgevoerd. 
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Als voorbeeld tonen bijgaande foto's een door Konijn Machine
bouw ontwikkelde amfibische baggermachine. Deze kan zichzelf 

onder alle omstandigheden, vooral in moerassig terrein, voort

bewegen. 

Konijn Machinebouw zal haar werkzaamheden als ingenieursbu

reau zelfstandig voortzetten. Daarbij zal de nadruk liggen op het 

verder ontwikkelen van nieuwe apparatuur. De aanwezige know
how zal in Nederland en België worden gebruikt in samenwer
king met Konijn Baggerwerken B.V. 
Buiten Nederland en België zal deze know-how worden toege
past in samenwerking met IHC. 
Deze samenwerkingsovereenkomst zal geen verandering brengen 
in het aantal arbeidsplaatsen bij Konijn Machinebouw, dat im
mers zelfstandig zal blijven voortbestaan. 

Op de andere "Konijn" produkten komen wij in een volgend Zes

kant uitvoeriger terug. 



M'ERFBEELD llffSMIT 

Medio juni maakte de fotograaf aan de overkant van De Noord 
dit plaatje van IHC Smit. 
Van links naar rechts aan de afbouwkade de sleepzuigers Mari

nero Rivas en Maas. Rechts de sleepzuiger HAM 308, die in Kin

derdijk is voor "knippen en scheren". 

WERFNIEUWS VAN IHC VERSCHURE 

Kiellegging 

Op de door de tewaterlating van de Urengoj vrijgekomen helling 

werd op 3 augustus j.l. bij IHC Verschure de kielsectie gelegd 
voor bouwnummer CO 819. Dit is één van de vier voor de Sovjet
unie bestemde zeesleepboten. Twee van deze schepen zijn in 
aanbouw bij IHC Smit. Onze collega's van Verschure bouwen de 
andere twee. 
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Achterpiek 

De bouw van de tweede riviersleepzui
ger voor de Sovjet-unie, de /ana, vordert 

goed. Een belangrijk moment was het 
aanbrengen van de achterschip-sectie. 

Dit stuk, 160 ton zwaar, is gebouwd op 
de Oranjewerf. Na daar te water te zijn 
gelaten, werd de sectie drijvend naar de 
werf versleept. Vervolgens nam de bok 
Amsterdam de sectie in de takels en 
werd het geheel aan het casco gezet.· 

WERFNIEUWS VAN I 
Omnibarge 

Zo tussen de bedrijven door heeft men bij 
anders gebouwd dan standaardzuigers: 

van het type met een laadruiminhoud van 60C 

dit 59 m lange schip vanuit de hal op de 

Nadat er de laatste hand aan was geleg 
Omnibarge op de gebruikelijke wijze v 
water gelaten. De bak, die van een Scho e 

latie wordt voorzien, is bestemd voor een 

Schotse Giant 

Onder de naam "Eager Beaver" werkt ee 
enige tijd hoog in Schotland. Om precies -
Firth bij het plaatsje Nairn. Het water, 
zuiger werkt, staat in verbinding met de oo 
dus behoorlijk spoken. Onze Beaver kan e" 

NIEUWE NUMERIE 

Bij DMN is een numeriek bestuurde 
wel kopbank genoemd, aan het machi e 
draaibank, die door middel van een po 
geeft als voornaamste voordelen boven 
nes kortere insteltijden met als positie 
in minder tijd en verder een meer cons 
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WERFNIEUWS VAN IHC DE KLOP 
Omnibarge 

Zo tussen de bedrijven door heeft men bij IHC De Klop nog iets 
anders gebouwd dan standaardzuigers: een IHC Omnibarge 
van het type met een laadruiminhoud van 660 m3

• Onlangs werd 
dit 59 m lange schip vanuit de hal op de dwarshelling gereden. 

Nadat er de laatste hand aan was gelegd, werd deze "Klopse" 
Omnibarge op de gebruikelijke wijze vanaf de dwarshelling te 
water gelaten. De bak, die van een Schottel voortstuwingsinstal
latie wordt voorzien, is bestemd voor een Nederlandse klant. 

Schotse Glant 

Onder de naam "Eager Beaver" werkt een IHC Giant 1600 al 
enige tijd hoog in Schotland. Om precies te zijn in de Moray 

Firth bij het plaatsje Nairn. Het water, waarin deze standaard
zuiger werkt, staat in verbinding met de Noordzee en het kan er 
dus behoorlijk spoken. Onze Beaver kan er echter best tegen! 

Montage In België 

Aan een Belgisch aannemingsbedrijf werd een IHC Beaver Mas
ter verkocht. Op een aantal vrachtwagens vervoerde men de 
zuiger naar het Belgische plaatsje Stapsteen. Dit gehucht ligt bij 
Heusden bij Gent. Met behulp van een flinke rijdende kraan 
werd de zuiger eind augustus in elkaar gezet. Deze Beaver gaat 
zand winnen voor enkele "droge" civiel technische werken, die 
de Firma Stagro onder handen heeft. 

NIEUWE NUMERIEK BESTUURDE DRAAIBANK BIJ DMN 

Bij DMN is een numeriek bestuurde draaiklauwautomaat, ook 

wel kopbank genoemd, aan het machinepark toegevoegd. Deze 

draaibank, die door middel van een ponsband wordt bediend, 
geeft als voornaamste voordelen boven minder moderne machi
nes kortere insteltijden met als positief gevolg meer produktie 
in minder tijd en verder een meer constante (hoge) kwaliteit. 
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40JAARBIJ 

IHC VERSCHURE 

P. de HAAS 

Ondanks de vochtige reputatie 
bracht de maand augustus ons 
het tweede hittegolfje van deze 
werkelijk niet zo slechte zomer. 
Voor de Verschure-jubilarissen 
van die maand betekende dat 
een warme tot zeer warme hul
diging. 

Een letterlijk en figuurlijk warme 
ontvangst is aldus bereid aan 
de heer P. de Haas en diens fa
milie. 
Op 17 augustus hebben we met 
de heer De Haas het feit her
dacht, dat hij 40 jaar geleden het 
besluit nam om zich aan te mel
den als leerling voor de timmer
werkplaats van Verschure en tot 
zijn genoegen werd aangenomen 
ook. 
Tot ieders genoegen hebben we 
kunnen constateren, dat de jubi
laris sedert die leertijd tot de 
vaste kern en kring van gewaar
deerde medewerkers van de 
timmerwinkel is gaan behoren. 
Wij hebben de hoop uitgespro
ken en de jubilaris toegewenst, 
dat deze situatie zich niet zal 
wijzigen. 

25JAARBIJ 

IHC VERSCHURE 

Op dezelfde dag begroetten we 
twee jubilarissen met 25 dienst
jaren. Het waren de heren J. 
Kroonenburg en J. Steenman. 

J. KROONENBURG 

De beide medewerkers van de 
Oranjewerf werden in het bijzijn 
van hun echtgenoten en verdere 
familieleden hartelijk gecompli-

J. STEENMAN 

menteerd met hun 25-jarig dienst
verband. Vermeldenswaard is, dat 
beide jubilarissen van jongsaf bij 
Verschure in dienst zijn, hun op
leiding in het bedrijf hebben ge
noten en deze opleiding des
tijds afgerond hebben met het 
behalen van de nodige vakdiplo
ma's. 

Voordien, en wel op donderdag, 
9 augustus, was het feest voor 
de heer J. van Bruggen en zijn 
familie. Ofschoon bij Verschure 
niet uit de juniorrijen tevoor
schijn gekomen - hij kwam eerst 
op 31-jarige leeftijd in onze 

J. VAN BRUGGEN 

J. H. van der PLOEG 
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dienst - is hij als allround vak

man er een niet minder gewaar
deerd medewerker door gewor
den, die zijn dagelijks steentje 
aan de totstandkoming van onze 
nieuwbouwprodukten weet bij te 
dragen en daar voorlopig beslist 
nog niet mee wil stoppen. 

Hekkesluiter in de rij van jubi
larissen bij IHC Verschure voor 
deze warme en droge augustus
maand is de heer J. H. van der 
Ploeg. 

De heer Van der Ploeg _komt wel 
weer voort uit de rijen 'van Ver
schure-junioren. 
Enkele jaren na het behalen van 
het Bemetel-diploma machine
bankwerken is hij opgenomen 
in de administratief-technische 
sector. Zijn huidige funktie van 
rekening-maker bij het bedrijfs
bureau op de machinefabriek is 
daar als het ware een afspiege
ling van. De jubilaris heeft een 
warme sociaal-maatschappelijke 
belangstelling. 
Zijn jubileum hebben we ge
vierd op vrijdag 24 augustus. 

25JAAR BIJ 

VERSCHURE

POLYMARIN 

De eerste jubilaris van 
POLYMARIN
HEERHUGOWAARD 

A. M. KLERK 

Een nogal exclusieve huldiging 
viel de heer A. M. Klerk ten deel. 
Deze jubilaris is een voormalig 
medewerker van IHC Verschu
re's timmerwerkplaats, waar hij 
25 jaar geleden zijn carrière als 
leerling is begonnen. Eind juni, 
om juist te zijn op zaterdag, 23 
juni, is hij bij een visfestijn met 
een kotter op de Noordzee, 
waarbij nagenoeg_ het gehele 
personeel van Polymarin aan
wezig was, gehuldigd in verband 
met zijn 25-jarig dienstverband, 
waarvan hij het grootste deel bij 
IHC Verschure heeft doorge
maakt. Vandaar, dat ook de di-

rectie van IHC Verschure acte 
de présence gaf om deze mede
werker van de dochter te huldi
gen. Naar verluidt is er onder 
invloed van deze gebeurtenis wat 
meer "ingenomen' dan gevist. 
De foto toont evenwel aan, dat 
de jubilaris echt zijn best wilde 
doen, zoals hij dat ook in het 
leven en werken van alledag ge
wend is. 

25JAAR BIJ 

IHCSMIT 
Op dinsdag 22 mei j.l. herdach
ten onze medewerkers, H. A. van 
den Anker, H. Slikkerveer en P. 
Vuurens het feit dat zij 25 jaar 
geleden bij ons bedrijf in dienst 
zijn getreden. 

H. A. van den ANKER 

H. SLIKKERVEER 

P. VUURENS 

De heer H. A. van den Anker, 
Kotteraar, kwam in ons bedrijf 
op 5 mei 1948, baas Slikkerveer 
op 14 april 1948 en P. Vuurens, 
ijzerwerker, op 26 april 1948. 

Op dinsdag 29 mei j.l. herdach
ten wij het feit dat onze mede
werkers, A. Klootwijk en J. A. 
Talmon 25 jaar in ons bedrijf 
werkzaam geweest zijn. 

De heer A. Klootwijk, van beroep 
draaier, is in onze dienst geweest 
van 7 januari 1947 tot en met 3 
januari 1969 en vanaf 18 mei 
1970. 

De heer J. A. Talmon, eerste 
medewerker administratie, is in 
ons bedrijf ,gekomen op 1 juni 
1948. 

A. KLOOTWIJK 

J. A. TALMON 

G. de BIE 

B. LIEFHEB-
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De heer Konijn legt Ir. de Groot uit, hoe 
door hem ontworpen, kleine splijtbakken 
doen sluiten. (Zie ook blz. 97.) 
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rectie van IHC Verschure acte 
de présence gaf om deze mede
werker van de dochter te huldi
gen. Naar verluidt is er onder 
invloed van deze gebeurtenis wat 
meer 'ingenomen' dan gevist. 
De foto toont evenwel aan, dat 
de jubilaris echt zijn best wilde 
doen, zoals hij dat ook in het 
leven en werken van alledag ge
wend is. 

25JAARBIJ 

IHCSMIT 
Op dinsdag 22 mei j.l. herdach
ten onze medewerkers, H. A. van 
den Anker, H. Slikkerveer en P. 
Vuurens het feit dat zij 25 jaar 
geleden bij ons bedrijf in dienst 
zijn getreden. 

H. A. van den ANKER 

H. SLIKKERVEER 

P.VUURENS 

De heer H. A. van den Anker, 
Kotteraar, kwam in ons bedrijf 
op 5 mei 1948, baas Slikkerveer 
op 14 april 1948 en P. Vuurens, 
ijzerwerker, op 26 april 1948. 

Op dinsdag 29 mei j.l. herdach
ten wij het feit dat onze mede
werkers, A. Klootwijk en J. A. 
Talmon 25 jaar in ons bedrijf 
werkzaam geweest zijn. 

De heer A. Klootwijk, van beroep 
draaier, is in onze dienst geweest 
van 7 januari 1947 tot en met 3 
januari 1969 en vanaf 18 mei 
1970. 

De heer J. A. Talmon, eerste 
medewerker administratie, is in 
ons bedrijf gekomen op 1 juni 
1948. 

A. KLOOTWIJK 

J. A. TALMON 

G. de BIE 

Op dinsdag 7 augustus j.l. hesen 
we de vlag met het cijfer 25 in 
de mast voor onz� medewerkers, 
G. de Bie en B. Liefhebber.

B. LIEFHEBBER 

De heer G. de Bie, chef van de 
afdeling calculatie, is in onze 
dienst getreden op 2 augustus 
1948. 

De heer B. Liefhebber, bankwer
ker-monteur, trad in onze dienst 
op 9 augustus 1948. 

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. 

Wij wensen hen veel goede en 
gelukkige jaren toe, waarin zij 
hun werkzaamheden met plezier 
zullen .�unnen blijven verrichten. 

De heer Konijn legt Ir. de Groot uit, hoe hij er in geslaagd is de 
door hem ontworpen, kleine splijtbakken (5-25 m3 !) waterdicht te 
doen sluiten. (Zie ook blz. 97.) 
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25 JAAR BIJ IHC GUSTO 

Op 2 augustus j.l. was het de 
grote dag voor de heren C. F. P. 
Ostendorf, A. Onderdelinden en 
A. de Ruiter (Slikkerveer), (op de 
foto van links naar rechts). 
Zij werden er op deze dag aan 
herinnerd dat zij 25 jaar geleden 
bij Gusto begonnen waren. 

Tijdens de feestelijke bijeen
komst op deze jubileumdag was 
de directie bepaald niet zuinig 

met zijn waardering voor deze 
trouwe medewerkers. 

De Maatschappij voor Handel en 
Nijverheid overhandigde de jubi
larissen het vererend getuig
schrift met legpenning. 

Het officiële gedeelte werd zo
als te doen gebruikelijk besloten 
met een kopje koffie én een be
zoek aan de modellenzaal. 

C. F. P. OSTENDORF A.ONDERDELINDEN A. DE RUITER 



BOOTTOCHT GEPENSIONEERDEN IHC GUSTO 
Op dinsdag 21 augustus hebben onze gepensioneerde mede
werkers weer hun jaarlijkse boottocht gehouden. 
Met niet al te mooi weer, maar in een opperbeste stemming 
scheepten de 400 gasten zich in aan boord van de Erasmus. Na 
een welkomstwoord van de heer F. E. M. Smulders kon om 
9.30 uur de reis beginnen, onder het genot van een kop koffie 
en wat daarbij hoort. 
En wat zijn er op die dag weer vele oude vriendschappen ver
nieuwd. 
Sterke en minder sterke Guste-verhalen gingen over en weer, 
die toch allemaal wel aantoonden hoe zeer men nog met het 
bedrijf verbonden is. 

De tocht door Europoort, langs Dordrecht en Kinderdijk duurde 
eigenlijk veel te kort. 
Toen om ± 17.30 uur eenmaal het Schiedamse Hoofd was be
reikt, keek iedereen verbaasd op over de zo snel omgevlogen 
tijd. 
Maar vooruit, volgend jaar maken we de verhalen wel verder af! 
Onder de vrolijke noten van Gusto's Muziekvereniging werd er 
afscheid genomen. 
Vooral ook van de dames Smulders, Van Houselt, Bax en Sjouke, 
die zich als ware gastvrouwen inspanden om het iedereen naar 
de zin te maken. 

FILMS EN DIA-SHOWS IN VELE TALEN 
Films 

Dat ons concern beschikt over een aantal films, zal de meesten 
van u wel bekend zijn. In het vorige nummer van Het Zeskant 
vertelden wij u over de laatste film: A Glowing Tribute. 
Daar hebben wij goed nieuws over: Het VNO (Vereniging van 
Nederlandse Ondernemingen) organiseerden 23 augustus j.l. een 
filmfestival onder de naam "Opdrachtfilm '73". In de categorie 
"publiekfilms" won Carillon de hoofdprijs met een film over 
voedsel. In de categorie "technische voorlichtingsfilms" werd 
de Bob Kommer produktie "A Glowing Tribute" tot de beste 
van het jaar verklaard. De film werd uitgekozen om ingezonden 
te worden naar een internationaal filmfestival in november in 
Parijs. "A Glowing Tribute" werd op initiatief van Guste Staal
bouw vervaardigd in samenwerking met de Hoogovens. Het on
derwerp is de bouw van Hoogoven VII. 
Binnenkort komen er nog twee films klaar, één over het boor
schip Pé/ican en één over de nieuwbouwhal van IHC Smit. 

Dia-shows 

Om klanten, gasten en bezoekers op de hoogte te brengen van 
IHC en haar produkten en haar kennis, hebben wij sinds kort 
ook een aantal dia-shows. Eén gaat er over IHC als geheel, één 
over de werkzaamheden van het MTI. Aan de dia-show over 
Smit & Bolnes en die over onze demonteerbare Beaver- en Giant 
zuigers wordt gewerkt. De projectie geschiedt met behulp van 
twee carrousel-projectoren, die om beurten een plaatje projec
teren. Op deze manier kun je een vloeiende overgang van de 
beelden krijgen. Het geluid - tekst en muziek - staat op een 
band, samen met de "pulsen" voor het sturen van de projecto-
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ren. Een "geheimzinnig" kastje brengt de "commando's" van de 
band over aan de diaprojectoren. Gemakkelijker dan bij de film 
kan een show in een andere taal worden gegeven. Er zijn ver
schillende cassettes met verschillende talenversies. Het systeem 
is in het IHC Smit Informatiecentrum te zien, maar ook IHC De 
Klop en Smit & Bolnes werken er mee. 

Tot nu toe zijn commentaarcassettes gemaakt in het Nederlands, 
Engels, Frans, Russisch en Chinees. Dit laatste natuurlijk spe
ciaal voor onze stand op de Nederlandse lndustrieele tentoon
stelling, die eind november in Peking wordt gehouden. 

De heer Karsdorp,van IHC Smit met zijn nieuwe aanwinst 

PENSIOENFO 

Algemeen 

Het IHC pensioenfonds heeft o.a. tot taak 
gelden zo goed mogelijk te beheren, tenei "" 
pensioenrechten te kunnen betalen. 
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IN MEMORIAM 

Op 20 juli 1973 ontvingen wij bericht van ffi 
medewerker de heer H. Schilt. 
De heer Schilt - die de leeftijd bereikte v
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PENSIOENFONDS EN HYPOTHECAIRE LENINGEN 

Algemeen 

Het IHC pensioenfonds heeft o.a. tot taak de haar toevertrouwde 
gelden zo goed mogelijk te beheren, teneinde met die gelden de 
pensioenrechten te kunnen betalen. 
Zij doet dit door het geld dat beschikbaar is zo goed mogelijk 
te beleggen. Dit kan o.a. door hypotheken aan IHC personeels
lede,n te verstrekken. Voor een goed financieel beheer is echter 
nodig dat de beleggingen gespreid worden en dat niet al het 
geld wordt belegd in hypotheken aan personeelsleden. 

Hypotheken 
1 

Het bestuur van het IHC pensioenfonds heeft, na overleg met 
de Raad van Bestuur, besloten dat 30% van de te beleggen 
middelen bestemd kan worden voor hypotheken aan IHC-perso
neelsleden die lid zijn van het BPF of het IHC pensioenfonds. 
Rekening houdend met onderstaande voorwaarden zal toeken
ning van hypotheken plaatsvinden zolang het maximum van de 
te beleggen middelen (30%) nog niet is bereikt, in volgorde van 
binnenkomst van de aanvragen. 

Voorwaarden 

Toekenning van hypotheken zal alleen plaatsvinden indien naar 
de mening van het bestuur van het IHC Pensioenfonds voldoen
de garanties aanwezig zijn dat de hypotheeknemer aan zijn ver
plichtingen kan voldoen. 

Voorts zijn de volgende "spelregels" vastgesteld: 
- geen hogere hypotheek wordt verstrekt dan 90% van de koop

som met gemeente garantie en 70% van de taxatiewaarde
zonder gemeente garantie.

IN MEMORIAM 

A. J. TAANMAN 

Op 20 juli 1973 ontvingen wij bericht van het overlijden van onze 
medewerker de heer H. Schilt. 
De heer Schilt - die de leeftijd bereikte 'van 63 jaar - is 33 jaar 
bij ons bedrijf werkzaam geweest. 
Het grootste aantal jaren was de heer Schilt verbonden aan de 
afdeling ln�oop, waar hij was belast met de douane-zaken. De 
laatste drie jaar verrichtte hij deze activiteiten voor Gusto Staal
bouw. 
Het is onvoorstelbaar dat een medewerker, die zo lang aan ons 
bedrijf was verbonden, niet meer in ons midden zal terugkeren. 
Onze gedachten gaan uit naar mevrouw Schilt en de verdere 
familieleden in deze voor hen zo moeilijke tijd. 

T. P. A. Meyer - IHC Gusto 
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- het maximum te verstrekken hypotheekbedrag bedraagt
f 100.000,-

- er worden alleen hypotheken verstrekt voor in Nederland te
bouwen of gebouwde huizen.

- de rente wordt periodiek door het bestuur vastgesteld en zal
½% lager zijn dan de gemiddelde marktrente

- de rente is 5 jaar vast
- er wordt geen afsluitprovisie in rekening gebracht
- eventueel noodzakelijke taxatiekosten zijn voor rekening van

de aanvrager.
- hypotheek wordt voor maximaal 30 jaar verstrekt
- aflossingen kunnen alleen per 1 juni en 1 december plaats-

vinden 
- er dient een risico-verzekering ter hoogte van het volle hypo

theekbedrag te worden gesloten, tenzij reeds andere levens
of risicoverzekeringen aanwezig zijn.

- bij beëindiging van het dienstverband, behalve ten gevolge
van overlijden, wordt de hypotheek opgezegd.

- geen hypotheken worden verstrekt voor de aankoop van een
tweede huis.

Aanvragen 

De aanvragen dienen rechtstreeks schriftelijk te worden inge
diend bij de administrateur van het IHC pensioenfonds, Drs. M. 
D. Pennekamp, Marconistraat 2, Rotterdam. De datum van ont
vangst is bepalend voor de volgorde van behandeling.
Toegekende hypotheken dienen binnen 6 maanden te worden
opgenomen cq. binnen 6 maanden dient er door middel van een
koopcontract bewezen te worden dat van de toegekende hypo
theek gebruik zal worden gemaakt.

Bestuur IHC Pensioenfonds 

Op 5 juli 1973 ontvingen wij het ontstellende bericht van het 
plotseling overlijden, na een kortstondig ziekbed, van onze me
dewerker, de heer A. J. Taanman. 
De heer Taanman was als chauffeur werkzaam bij de afdeling 
Expeditie van IHC Verschure. Door zijn dienstbaarheid en grote 
bescheidenheid verwierf hij de sympathie van velen als mens en 
medewer-ker. 

Degenen, die Taanman hebben gekend en met hem hebben sa
mengewerkt in onze werkmaatschappij, binnen het concern of 
daarbuiten zullen in zijn persoon een man van zeer goede kwa
liteiten missen. 

Wij wensen zijn vrouw en de kinderen veel sterkte toe bij het 
dragen van dit grote verlies. 
De gedachtenis aan hem zal bij ons in dankbare herinnering 
blijven. 
Hij ruste in vrede. 

M. H. Tjerks - IHC Verschure
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Wij, die deze rubriek verzorgen, hebben nog wat last van de 
naweeën van de vakantie. En dan bedoelen wij niet huidvervel
lingen na zonnebrand en dat soort zaken. Nee, de stroom van 
regionale berichtenblaadjes - de bron waaraan wij ons maar al 
te graag laven! - is, wanneer wij dit schrijven, weer nèt op gang 
gekomen. Weinig nieuws dus! 

Nieuw is wel de verschijning van "News & Views", het maande
lijkse mededelingenblad van onze "IHC Holland Marine Corpo
ration" in Portland, Texas. In no. 1 wordt de President, Ir. T. P. 
de Jooden, aan de lezers voorgesteld. Typisch Amerikaans is de 
vermelding, dat hij getrouwd is en twee kinderen heeft, die in 

Holland op school gaan. Een fotootje toont ons het nieuwe 
hoofdkwartier van onze "Amerikaanse tak" in Portland. 

Aan sport wordt veel gedaan, getuige de berichtjes over de 
"IHC Golf Association", die regelmatig de golfbal laat rollen, en 
de zes "softbal!" teams, die een soort honkballen beoefenen. 
Het berichtenblad is tweetalig, één pagina Engels, één pagina 
Spaans. 

In het IHC Gusto Nieuws weer wat nieuws over de Ideeënbus. 
Eén idee kwam niet voor beloning in aanmerking "aangezien 
dit idee een niet bestaand probleem signaleert". Da's pech! 
Over een andere inzending wordt gezegd: "Een aardig idee waar 
echter bij het huidige juk van de kraan niet mee te werken valt". 

Niet gebukt gaan onder het juk van de teleurstelling, volgende 

maal beter! 

Wij blijven nog even in Schiedam. Al vaak is in het IHC Gusto 
Nieuws geschreven over het uitdoen van overalls en ketelpak
ken als men de kantine betreedt. Onlangs werd hierop nogmaals 
de aandacht gevestigd. Met als toevoeging: "Hierop bestaat 
geen enkele uitzondering, ongeacht de kleur overall die men 
draagt". 
In de kantine bekent men géén kleur! .... 
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"Spiegeltje, spiegeltje aan de heg" 
"Is er een obstakel op de weg?" 

Dit kunnen de automobilisten nu zingen bij het verlaten van de 
IHC Verschure werf. Het probleem was - en onze collega-redac
teur weet daar van mee te praten - dat je bij het oprijden van de 

Zamenhofstra,at geen b .... zag. Met als gevolg, eerst veel ge
tuur en dan maar het gokje wagen. Dit is nu voorbij. Twee spie
gels bieden uitzicht op de Zamenhofstraat, zowel naar "stuur
boord als naar bakboord". 
Het lachspiegeleffect neemt een ieder graag voor lief! 




