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BIJ DE VOORPLAAT 

Als voorplaat ditmaal weer eens een foto, waarnaar met name de vele foto-amateurs onder ons met belangstelling zullen kijken. 
Bij de machinefabriek van IHC Smit zag de fotograaf dit fraaie doorkijkje door een aantal "huizen" voor schuifafsluiters. Het is 
maar hoe je het bekijkt! Door een ander standpunt zijn vaak verrassende effecten te vangen in de lens van uw camera! 

Het jaar 1973 is voor IHC Holland geen goed jaar geweest. Wij 

hebben, met name in de Verenigde Staten, flinke verliezen ge

leden. Op een persconferentie van 15 februari 1974, waaraan 

een voorlichting aan de vakbonden voorafging, hebben wij dat 

verlies op f 65 miljoen gulden geschat. 

De oorzaken van het verlies hebben wij opgespoord. Het bedrijf, 

dat wij in de Verenigde Staten dachten te kunnen opzetten, zul

len wij moeten sluiten. 

De effectenbeurs heeft sterk gereageerd op deze ongunstige be

richten en de waarde van ons aandeel is belangrijk gedaald. 

De Nederlandse pers heeft daar veel aandacht aan besteed. 

Vooral, omdat er zich allerlei geruchten ontwikkelden die wij 

soms met nadruk moesten tegenspreken. Kortom, de periode 

waarin wij ons als onderneming bevinden, is onrustig. Daarom 

wil de Raad van Bestuur nu - in "Het Zeskant" - zijn waar-

42 

WAARDERING 

dering uitspreken voor de kalmte en waardigheid die alle 

IHC-medewerkers in deze periode hebben getoond. Er is stug 

doorgewerkt aan de grote orderportefeuille, die wij gelukkig 

bezitten. De Raad van Bestuur voelt dit als een blijk van ver

trouwen. Ook hij is ingespannen bezig om de gestelde proble

men het hoofd te bieden. Met ieders medewerking zal dit zeker 

lukken. 

Gelukkig is ons aanzien bij onze afnemers over de hele wereld 

nauwelijks geschaad. Er zijn voortdurend nieuwe contacten en 

ook opdrachten gekomen, zowel uit de bagger- als uit de off

shore-wereld. Wanneer wij ons best doen - van hoog tot laag -

om deze opdrachten goed en op tijd af te leveren, dan zijn er 

geen gevaren voor het voortbestaan van IHC Holland. 

D. L. H. Smit
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GROTE ACTIVITEIT 

IN 

SCHEEPSBOUWHAL 

Na de tewaterlating van de sleepboot Diokl

voor de Sovjetunie is men in de scheeps
bouwhal van IHC Smit meteen gestart met de 
hellingbouw van de CO 823.

Dit is de eerste 4.500 m3 sleepzuiger voor 
China. Deze bouw schiet al goed op. Inmid
dels is zelfs al de kielsectie voor de volgende 
- de CO 824 - gelegd. Nummer één, die voor
lopig CO 823 blijft heten, gaat op 3 mei a.s.
te water.



IHC GUSTO 

Drie dekken voor Nigeria 

Door de afdeling Constructiebouw werden in opdracht van Mobil 
drie dekken gebouwd voor "jackets" ten behoeve van oliebo
ringen in Nigeria. Dit karwei werd in de zeer korte tijd van vijf 
maanden geklaard. De dekken zijn 24 m lang, 16 m breed en 
11 m hoog. Bovenop kunnen helicopters landen, terwijl er ook 
accommodatie is voor degenen, die er straks op zullen werken. 
Eind januari nam de drijvende bok Nijs de dekken één voor 
één in de takels, om ze op een groot zeeponton te plaatsen. 
Daarop werden ze naar Nigeria gebracht. 
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Straal- en verfloods in gebruik 

Vroeger gebeurde stralen en verven meestal in de open lucht of 
onder een afdak. Bij wind en bij regen kon er niet worden ge
werkt, zeker niet met de verfspuit. Bovendien waren er vaak 
klachten, wanneer gritdeeltjes of verfspetters daar terecht kwa
men waar ze niet hoorden. Op geparkeerde auto's bijvoorbeeld! 
Aan al die dingen is nu een eind gekomen. Het werk gebeurt nu 
in de straal- en verfloods. Dit bouwwerk is 34 x 34 x 11,30 m 
groot. De loods bestaat uit twee delen en bevat cabines met 
stralers en verfspuiters. Op het dak bevindt zich de installatie, 
die er voor zorgt, dat de temperatuur in de loods constant 20 °C 
blijft door respectievelijk verwarmen of koele lucht inblazen. 
Stralen en verven van een sectie geschiedt op dezelfde plaats. 
Voor het transport van de stukken, die gestraald en geverfd 
moeten worden, zorgt een 100 tons bandenwagen met hefpla
teau. Met behulp van het hefmechanisme wordt het stuk opge
tild om het op de stoelen in de loods te plaatsen. Daarna rijdt 
de bandenwagen er onderuit. 
Stralen en verven doen ze nu bij Gusto ongeacht hoe de weers
omstandigheden buiten zijn. 

Beter laat ... 

Soms duiken foto's wel eens onder, om pas 
schijn te komen. Dat was het geval met ee -� 
men tijdens het afscheid van IHC Gusto 
F. Smulders. Begin januari werd van de heer
genomen. Daarbij werden vele vriendelijke
cadeaus overhandigd en handen geschud. 0 1
heer Schudelaro als secretaris van de O

scheid van zijn directeur.

Druk werk aan pijpenlegger 

Een groot object, waaraan momenteel bij 1 
werkt is de CO 928, de voor Viking bes e 
pijpenlegger. Zo'n pijpenlegger is een ge 
met twee enorme, langwerpige "voete "
,,floats". Deze "floats" zijn 160 meter lang,
8,5 meter hoog en hebben een eigen gewi 

,,floats" werden in Ierland gebouwd en, aan e .
groot ponton, naar Schiedam versleept. 
Daar werden ze weer netjes in twee aparte 
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Beter laat ... 

Soms duiken foto's wel eens onder, om pas veel later te voor
schijn te komen. Dat was het geval met een aantal foto's geno
men tijdens het afscheid van IHC Gusto directeur de heer 
F. Smulders. Begin januari werd van de heer Smulders afscheid
genomen. Daarbij werden vele vriendelijke woorden gesproken,
cadeaus overhandigd en handen geschud. Op de foto neemt de
heer Schudelaro als secretaris van de Ondernemingsraad af
scheid van zijn directeur.

Druk werk aan pijpenlegger 

Een groot object, waaraan momenteel bij IHC Gusto wordt ge
werkt is de CO 928, de voor Viking bestemde 3e generatie 
pijpenlegger. Zo'n pijpenlegger is een geweldige constructie 
met twee ·enorme, langwerpige "voeten", de zogenaamde 
"floats

"
. Deze "floats

" 
zijn 160 meter lang, 13,5 meter breed en 

8,5 meter hoog en hebben een eigen gewicht van 2.000 ton. De 
"floats" werden in Ierland gebouwd en, aan elkaar gelast tot één 
groot ponton, naar Schiedam versleept. 
Daar werden ze weer netjes in twee aparte "floats

" 
van elkaar 
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gehaald. In deze "floats
" 

worden in totaal veertien flinke lieren 
geplaatst. Ook dit karwei is inmiddels achter de rug. Van de 
andere grote secties voor deze pijpenlegger is half maart het 
eerste stuk te water gelaten. 
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Hoofdprijzen veiligheidscompetitie verloot 

Aan de Veiligheidscompetitie kwam officieel een einde met de 
verloting van de vier hoofdprijzen. Die bestonden uit veertien
daagse reizen voor twee personen plus die veertien dagen als 
extra vakantie. De kleine commissie en de werkcommissie van 
de veiligheidscommissie kwamen daarvoor begin maart bijeen. 
Speciale gaste was mejuffrouw C. van Tricht van de afdeling 
Inkoop. Het feestelijk karakter van deze verloting werd wat 
overschaduwd door de wetenschap, dat de Veiligheidscompe
titie met name voor het bedrijf in Schiedam helaas niet heeft 



geleid tot het resultaat waarop iedereen bij Gusto had gehoopt. 
Aan mejuffrouw Van Tricht de taak de gelukkige winnaars uit de 

bus te trekken. Dat werden de heren M. de Ruiter, E. B. Timmer-

man, J. van !peren en N. J. van Lochem. Van harte gefeliciteerd. 
Voor zover mogelijk werden de gelukkigen daarop meteen uit 
hun werk geplukt om het grote nieuws te horen! 

1. Wie zullen de gelukkigen zijn? 2. In Je overall kun Je niet op een keurige 
stoel gaan zitten 1 

3. Een glunderende heer Timmerman heeft de 
prijs In ontvangst genomen 

CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD 

Voorlopig reglement vastgesteld 

In ons februarinummer hebben wij u verteld over de COR. Wij 
kunnen nu berichten, dat de Raad van Bestuur, na kennis te 
hebben genomen van de meningen van de Ondernemingsraden 
en de vakverenigingen, het voorlopig reglement van de COR 
heeft vastgesteld. Wel zal in de eerste vergadering van de COR 

een definitieve beslissing moeten worden genomen ten aanzien 
van nog enkele geschilpunten. 

Een en ander betekent, dat nu zal worden overgegaan tot het 

samenstellen van de COR en daarna tot de installatie. Er wordt 

naar gestreefd deze installatie vóór 1 mei 1974 te laten gebeu
ren. 

De samenstelling van de COR zal als volgt zijn: 

- IHC Verschure 
IHC De Klop 

- IHC Gusto 
- IHC Smit (incl. MTI) 

- DMN 

- Smit & Bolnes 

IHC Gusto Staalbouw 

- IHC Holland 

- MTE 
- Smit Engineering

(incl. Navalconsult)

3 afgevaardigden uit de OR 
2 afgevaardigden uit de OR 
4 afgevaardigden uit de OR 
4 afgevaardigden uit de OR 

2 afgevaardigden uit de OR 
2 afgevaardigden uit de OR 

3 afgevaardigden uit de OR 

1 afgevaardigde uit de POC 

(Personeel Overleg Commissie) 

1 afgevaardigde uit de POC 

1 afgevaardigde uit de POC 

Zolang de bedrijven zonder Ondernemingsraad nog geen Per
soneel Overleg Commissie hebben, blijft de betreffende COR
zetel vacant. 
Wanneer u dit leest zijn vermoedelijk de namen van de COR
leden reeds bekend. Wij zullen u in een volgend Zeskant infor

meren over de installatie en de eerste COR-vergadering. 
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NOGMAALS MS ,,SCHELLINGERLAND Il" 

Vorige maand vertelden wij u over de verbouwing van de veer
boot Schellingerland Il van Rederij Doeksen. 
De foto's toonden het schip zoals het vroeger was. Door een 
misverstand werd verzuimd om u óók te laten zien wat er nou 
eigenlijk gebeurde: het plaatsen van de salonsectie. Van deze 
operatie daarom alsnog bijgaand plaatje. 

IHC OMNIBARG 
De aannemerscombinatie Costain Taylor W 

een groot werk uitvoeren. Voor de aanleg van 
men onder meer behoefte aan een splijtbak. 

voorraad leveren. 
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IHC OMNIBARGE GING SCHEEP NAAR DUBAI 
De aannemerscombinatie Costain Taylor Woodrow gaat in Dubai 
een groot werk uitvoeren. Voor de aanleg van een droogdok had 
men onder meer behoefte aan een splijtbak. Die konden wij uit 
voorraad leveren. 
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Het is een bij Verschure gebouwde IHC Omnibarge met 450 m3 

laadruiminhoud. De bak kreeg de naam Costay IX en ging on
langs scheep naar Dubai. In twee "partjes" werd de Omnibarge
aan dek gezet. Dat gaf weer eens een andere kijk op onze splijt
bak, zoals u op de foto's kunt zien! 

MEDEDELING RAAD VAN COMMISSARISSEN 

Op vrijdag 22 maart j.l., toen ons vorige Zeskant net was ge
drukt, werd de volgende mededeling gedaan: 
De Raad van Commissarissen van IHC Holland maakt bekend dat 
de heer P. J. M. Verschure tegen 31 mei 1974 ontslag heeft ver
zocht als lid van de Raad van Bestuur van deze vennootschap 
en dat dit verzoek door de Raad is ingewilligd. De heer Ver
schure wordt met ingang van 1 juni 1974 adviseur van de Raad 
van Bestuur voor bijzondere zaken. 

Te zijner tijd zullen nadere mededelingen worden gedaan met 
betrekking tot herverdeling van taken binnen de Raad van Be

stuur. 

VAN DE REDACTIE 
Het doet ons genoegen te kunnen mededelen, dat de heer 
K. F. W. Witmer, hoofd personeelzaken IHC De Klop, voortaan 
deel uitmaakt van de redactie van ons bedrijfsblad, als opvolger 

van wijlen collega W. C. Boer. 

De redactiecommissie heet de heer Witmer van harte welkom 

in haar midden. 



IBM Nederland N.V. stuurde ons interessante gegevens over de 
bestaande èn de toekomstige mogelijkheden om het weer te 

voorspellen. Een goede weervoorspelling is voor ons allemaal 

van groot belang. Niet alleen om te weten of we wel of geen 

regenjas moeten meenemen, maar vooral voor landbouw, bouw

nijverheid, zeevaart en luchtvaart. 

Trouwens, tijdens beproevingen van door ons gemaakte pro
dukten is het ook vaak heel belangrijk te weten of er veel of 
weinig wind zal zijn, hoe de deining en de stromingen zijn, etc. 
etc. 
Vandaar, dat het ons interessant leek u dit artikel te presenteren. 

Vele duizenden berekeningen nodig 
voor een weerkaart 

2 Weersatellieten maken foto's van 
weerbeelden 

3 Een van de grootste computers ter 
wereld simuleert de atmosfeer en 
voert berekeningen uit 

4 Toestand van de atmosfeer door de 
computer weergegeven In c]Jfers 

HET WEERBERICHT VAN 
Een betrouwbare weervoorspelling met een geldigheidsduur van veer
tien dagen zal over enkele jaren tot de mogelijkheden behoren. Om dit 
doel rond 1978 te realiseren zijn op initiatief van de Wereld Meteorologi
sche Organisatie van de Verenigde Naties twee organisaties in het leven 
geroepen: de "World Weather Watch

" 
(WWW) met een coördinerende 

taak en het 
"

Global Atmospheric Research Program
" 

(GARP), dat belast 
is met de technische uitvoering van het project. De middelen waarover 
het GARP zal beschikken zijn indrukwekkend: zes weersatellieten, en
kele duizenden weerballons, een netwerk van automatische weermelders 
in oceanen en woestijnen, koopvaardijschepen, vliegtuigen, radiosondes 
en een aantal radarstations. De stroom van gegevens, die deze stations 
opleveren, wordt gecentraliseerd in computersystemen. Die zal er een 
mathematisch simulatiemodel van de gehele aardatmosfeer mee in 
stand houden. Behalve dat, verrichten deze computers de vele miljarden 
berekeningen, die nodig zijn om zinvolle voorspelling op korte en lan
gere termijn mogelijk te maken. 

Momentopname 

De hedendaagse weersverwachtingen op korte termijn komen voort uit 
de kennis, die meteorologen hebben van de toestand van de atmosfeer 
op het ogenblik. Deze kennis kan nooit volledig zijn. Slechts tien tot 
twintig procent van de atmosfeer wordt vanaf de grond geobserveerd 
en gemeten. Hoewel de weerbeelden van de meteorologische stations, 
ook dankzij de aanvullende informatie van weersatellieten, vrij gede
tailleerd zijn, blijft het doen van voorspellingen een riskante aangele
genheid. 
Weervoorspellingen komen soms niet uit, eenvoudig omdat ze zijn 
gebaseerd op onvolledige informatie. Druksystemen in veraf gelegen 
gebieden, waarover weinig of niets bekend is, kunnen weerbeelden 
drastisch en onvoorspelbaar beïnvloeden. Zij zijn verantwoordelijk voor 
wat een "grillig weertype

" 
wordt genoemd. 

Grote invloed 

Hoe ver men ook teruggaat in de geschreven geschiedenis, het weer 
heeft altijd een belangrijke invloed gehad op het doen en laten van de 
mensen. Pogingen om het gedrag van de elementen te voorspellen zijn 
al heel oud. De Chinezen en de Egyptenaren hielden "statistieken" bij 
van hoeveelheden regenval over langere perioden en trachtten daaruit 
de gunstigste data af te leiden voor het binnenhalen van rijst- en graan
oogsten. Aristoteles dacht lang na over het verschijnsel "weer" en 
bestreed de overtuiging van zijn tijdgenoten, dat het weer een uiterlijke 
vorm zou zijn van het humeur van de goden. Zijn "Theorieën over 
Meteorologica" hielden 1500 jaar lang stand. 
Het zou echter nog tot de achttiende eeuw duren alvorens werkelijke 
vorderingen werden gemaakt. In die tijd vond Torricelli de barometer 
uit, Fahrenheit de thermometer en De Saussure de hygrometer. Deze 
instrumenten vormen de basis van de meteorologie. Dit is de weten-
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schap, die het gasmengsel dat de aarde omhult, wil doorgronden en 
zijn gedragingen wil voorspellen. 

Ingewikkeld 

Het doorgronden van de atmosfeer zou niet zó ingewikkeld zijn, wan
neer de aarde niet om zijn as, de maan niet om de aarde en de aarde 
en de maan niet om de zon zouden draaien. 
Deze astronomische bewegingen veroorzaken respectievelijk dag en 
nacht, eb en vloed en de jaargetijden en zijn verantwoordelijk voor het 
voortdurende ingewikkelde gedrag van de atmosfeer als geheel. De 
belangrijkste "storende

" 
invloed gaat uit van de zon, die continu één 

helft van de globe verwarmt, grote hoeveelheden water uit zeeën en 
oceanen doet verdampen en luchtstromingen in stand houdt, die zorg 
dragen voor het transport van het verdampte water. 
De schuine stand van de aardas maakt het probleem op langere ter
mijn nog ingewikkelder, doordat de zon jaarlijks een schijnbare heen
en weergaande beweging maakt tussen de Steenboks- en Kreeftskeer
kringen en haar invloed ritmisch en gelijkmatig verdeelt in het gebied 
tussen noord- en zuidpool. 
Daarbij wordt voortdurend energie uitgewisseld tussen luchtlagen on
derling. De gevolgen kunnen variëren van moleculaire verschijnselen 
tot het ontstaan van cyclonen en orkanen toe. Het is juist het gebrek 
aan meetgegevens van deze verschijnselen, die orkanen zo moeilijk 
voorspelbaar en onberekenbaar doen zijn. Voorspellingen over de kracht 
en de bewegingsrichting van een orkaan blijven tot nu toe binnen een 
tijdskader van 24 uur. Vandaar dat tengevolge van orkanen jaarlijks 
veel slachtoffers zijn te betreuren en de materiële schade groot kan zijn. 

Weerkaarten 

Sinds de opkomst van de meteorologische berichtgeving, omstreeks het 
midden van de vorige eeuw, is de "synoptische methode" het meest 
toegepast. Bij deze weervoorspellingstechniek wordt gebruik gemaakt 
van weerkaarten, waarin met symbolen en drukwaarden het weerbeeld 
wordt geschetst. 
Het analyseren van meteorologische waarden is een zaak van ervaring 
met tal van subjectieve kanten. Twee onafhankelijk van elkaar werkende 
meteorologen kunnen daarom verschillende kaarten tekenen en zullen 
op grond daarvan verschillende weersverwachtingen uitspreken. 
De synoptische methode is momenteel nog steeds in gebruik. Wel is 
een poging gedaan om weerkaartanalyses te objectiveren. Dit is ge
beurd met behulp van computers, die weerberichten en -gegevens van 
een zo groot mogelijk gebied krijgen ingevoerd. 
De computer schakelt een groot stuk menselijke subjectiviteit uit door 
volgens een bepaald programma de meetwaarden van een aantal ele
menten over dat gebied te berekenen. 
Nadat de computer zijn berekeningen heeft voltooid, kan de verwerking 
in grafische vorm worden weergegeven door een tekenmachine, die een 

weerkaart produceert kort nadat de waarneming __ 
voerd en verwerkt. 

Statistiek 

Een andere techniek om weersvoorspellingen te d -
methode

"
. Deze is in zekere zin altijd het stie 

meteorologie, maar kreeg onlangs nieuw leven i _;; 
geleerden van het Massachusetts lnstitute of T 
John T. Prohaska en dr. Donald B. Devorkin. 
Na een zevenjarige studie kondigden zij aan, da 
thode in staat is langs rekenkundige weg algemene 
per maand of zelfs per seizoen en per half jaar '-= 
wordt het mogelijk weervoorspellingen te doen, -.,. 
geldig zijn. 
De statistische methode bestaat hieruit, dat de 
porten sinds 1899 met computers werden geana.Jys 
dekten zij, dat de atmosferische druk op willekeu · e 
relaties vertoont met temperatuursverlopen van 

punten. Deze wetmatigheid strekt zich uit over ge -

één tot twaalf maanden. 
Speciaal voor dit doel geschreven computerprog .:. 
statistische analyses uitvoeren voor elk willekeurig 
Hierdoor wordt het mogelijk voorspellingen te d 
verloop, neerslag en wind. De statistische methocs 
rekening houden met allerlei veranderlijke factore 
nen op het weer. Deze kunnen zijn: luchtvervuir _ 
aanleg van stuwmeren, vuil- en warmte-producere =
en wateroppervlakken, die door inpoldering veranè- -
Een ander hiaat in deze methode is de blinde 
wereldoorlog. In die periode zijn n.l. geen weers 
van het noordelijk halfrond. Niettemin kan de 
waardevol zijn. 
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voerd en verwerkt. 

Statistiek 

Een andere techniek om weersvoorspellingen te doen is de "statistische
methode". Deze is in zekere zin altijd het stiefkind geweest van de
meteorologie, maar kreeg onlangs nieuw leven ingeblazen door twee 
geleerden van het Massachusetts lnstitute of Technology (MIT): dr. 
John T. Prohaska en dr. Donold B. Devorkin. 
Na een zevenjarige studie kondigden zij aan, dat hun statistische me
thode in staat is langs rekenkundige weg algemene weersverwachtingen 
per maand of zelfs per seizoen en per half jaar te geven. Daardoor 

wordt het mogelijk weervoorspellingen te doen, die tot zes maanden 
geldig zijn. 
De statistische methode bestaat hieruit, dat de maandelijkse weerrap
porten sinds 1899 met computers werden geanalyseerd. Daarbij ont
dekten zij, dat de atmosferische druk op willekeurige punten wetmatige 
relaties vertoont met temperatuursverlopen van andere geografische 
punten. Deze wetmatigheid strekt zich uit over geldigheidsperioden van 
één tot twaalf maanden. 
Speciaal voor dit doel geschreven computerprogramma's kunnen de 
statistische analyses uitvoeren voor elk willekeurig geografisch punt. 
Hierdoor wordt het mogelijk voorspellingen te doen over temperatuurs
verloop, neerslag en wind. De statistische methode kan echter geen 
rekening houden met allerlei veranderlijke factoren, die invloed uitoefe
nen op het weer. Deze kunnen zijn: luchtvervuiling, ontbossingen, de 
aanleg van stuwmeren, vuil- en warmte-producerende industriegebieden, 
en wateroppervlakken, die door inpoldering veranderen in land. 
Een ander hiaat in deze methode is de blinde vlek van de tweede 
wereldoorlog. In die periode zijn n.l. geen weerstatistieken bijgehouden 
van het noordelijk halfrond. Nièttemin kan de statistische methode 
waardevol zijn. 
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OVERMORGEN 
Atmosfeer nabootsen 

Op zichzelf is de gedachte om de aardatmosfeer na te bootsen in een 
mathematisch model niet nieuw. De meteoroloog Lewis F. Richardson 
droomde er in 1920 al van. In zijn boek "Weather Prediction by Nume
rical Process" ziet hij het simuleren van de atmosfeer en het daaruit 
voorspellen van het weer duidelijk voor zich, maar hij beklaagt zich 
erover dat de ontstellende hoeveelheid rekenwerk als een onneembare 
barrière ligt tussen theorie en werkelijkheid. Daarom veroorlooft hij zich 
een uitstapje in de wereld van de fantasie, waar dergelijke barrières 
niet bestaan. De "simulatie" zou dan gebeuren in een gebouw zo groot 
als een overdekt stadion. De wanden zijn in het rond beschilderd met 
de zeeën en continenten van de globe, waarbij het plafond de noordpool 
en de kelder de zuidpool voorstelt. Op de galerijen van het "stadion"

zijn vele duizenden rekenaars aan het werk, die berekeningen doen en 
werken aan vergelijkingen en deelvergelijkingen die betrekking hebben 
op dat deel van de aardatmosfeer, waarbij zij zijn ingedeeld. 

Het werk wordt per sector gecoördineerd door een chef, die met zijn 
buurchefs gegevens en resultaten uitwisselt. In het midden van het 
stadion staat een pilaar met daarop een kansel vanwaar men het ge
hele werk kan overzien. Dit is de plaats van de centrale chef, die wordt 
bijgestaan door een groot aantal assistenten en boodschappers. Zijn 
belangrijkste taak is ervoor te zorgen dat het rekenwerk in alle secto
ren gelijke tred houdt. Hij is vergelijkbaar met een dirigent van een 
groot orkest, maar in plaats van dirigeerstok hanteert hij twee schijn
werpers: één met rood en één met groen licht. De rode lichtbundel 
richt hij op de sectoren, die een voorsprong hebben in het totale reken
werk en de groene op de rekenaars, die achter zijn of achter dreigen 

te raken. 
Op de begane grond rennen vier boodschappers van sector naar sec
tor om de resultaten van het rekenwerk te verzamelen. Nadat ze vluch
tig zijn bekeken door de centrale chef worden ze per buizenpost naar 
een aangrenzende centrale rekenkamer geschoten. Daar is een klein 
legertje rekenaars druk bezig met het uitwerken van de rekenresultaten 
om te komen tot een totaaloverzicht. Is dat gebeurd dan kan een weers
verwachting worden opgesteld, die direct telefonisch wordt doorgege
ven naar het radiostation. 
Intussen gaat het rekenwerk door, omdat het model in stand moet wor
den gehouden. Grote pakken blanco papier voor de rekenaars worden 
binnengebracht, terwijl beschreven papier met karrevrachten tegelijk 
wordt afgevoerd naar de brandstapel. 

Het is duidelijk dat Richardson met zijn droom zijn behoefte aan com
puters onder woorden heeft gebracht. Het gigantische werk dat hij door 
vele duizenden, in ploegendienst opererende rekenaars liet doen, kan 
efficiënter, goedkoper, betrouwbaarder en sneller worden gedaan door 

grote en snelle computersystemen. 



Computerhulp 

Tot nu toe is hulp van de computer in de praktijk beperkt gebleven tot 
het noordelijk halfrond. 
Het noordelijk halfrond kan tot op zekere hoogte, als één weersys
teem worden beschouwd, dat maar weinig wordt beïnvloed door het 
weersysteem van het zuidelijk halfrond. De evenaar ligt als het ware 
als een barrière tussen de beide weersystemen in. Het noordelijk half
rond kan dus doeltreffend apart worden nagebootst in een computer
model. 
De meetgegevens komen binnen van meer dan vierduizend zogenaamde 
roosterpunten. Voor een 72-uurs voorspelling volgens de numerieke 
methode zijn vele honderdduizenden berekeningen en vergelijkingen 
nodig. Deze berekeningen moeten binnen een tijdkritisch kader worden 
gedaan om nog over een "voorspelling" te kunnen spreken en niet over 
een nabeschouwing. De numerieke voorspelling wordt momenteel toe
gepast in het Britse Meteorologisch Instituut van Bracknell, waar een 
van de grootste computers ter wereld in gebruik is. 
Afhankelijk van de hoeveelheid en volledigheid van de gegevens van 
waarnemingsstations, kunnen weerkundigen met deze computer voor
spellingen doen op korte en middellange termijn en voorlopige bereke
ningen maken van de hoeveelheden neerslag binnen een etmaal. 

WereldwlJd weerbeeld 

De computer zal van nut zijn bij het tot stand brengen van een wereld
wijd weerbeeld, dat de "World Weather Watch" voor ogen staat en dat 
voorlopig zijn activiteiten concentreert op het zuidelijk halfrond, waar
over relatief weinig bekend is. 
De "WWW" kent drie subsystemen: het "Global Observing System", dat 
meteorologische en oceanografische gegevens op wereldwijde schaal 
verzamelt; het "Global Data Processing System

"
, dat de grootste com

puters wil installeren in Washington, Moskou en Melbourne voor het 
doen van analyses en voorspellingen; en het "Global Telecommunica
tions System", dat alle gegevens wil centraliseren en de analyse en 
voorspellingen wil distribueren onder weerstations over de gehele we
reld. Daarbij wordt gebruik gemaakt van speciale telecommunicatie
satellieten. 
Een aantal lokale experimenten moet uitmonden in een groot experiment, 
dat in 1975 moet plaatsvinden en waarin de gehele atmosfeer zal wor
den betrokken. Dit experiment wordt gezien als de generale repetitie 
voor het beoogde doel: het aandragen van voldoende en volledige in
voergegevens met alle beschikbare hulpmiddelen om het wiskundige 
dynamische atmosferische model in de computer na te bootsen. 

Satellieten 

Deze gigantische onderneming zou ondenkbaar zijn zonder weersatel
lieten. Waarnemingen vanaf de grond laten altijd blinde vlekken open, 
die de computer kan opvullen met de gegevens van weersatellieten. De 
NIMBUS-, de ESSA-, de TIROS- en de ITOS-series hebben met hun 
foto's en aanvullende gegevens ons conventionele weerbericht een stuk 
trefzekerder gemaakt. Ook bij het voorspellen van orkaangedragingen 
bewijzen zij goede diensten, doordat de vroeger ontbrekende gegevens 
over windsnelheden en -richtingen nu kunnen worden ingevuld. 
De Europese bijdrage in het WWW-experiment omvat de weersatelliet 
EOLE-1, alias de "Cooperative Applications Satellite (CAS)", die op 
16 augustus 1971 in een baan om de aarde is gebracht op een hoogte 
van 676 tot 904 kilometer. 
Met EOLE-1 werken samen de achthonderd weerballons van CNES (het 
Franse Centre National d'Etudes Spatiale). De EOLE-1 is zodanig ge
programmeerd, dat een radiocommando van de satelliet een zendertje 
aan de ballons in werking stelt, dat de verzamelde meetwaarden en 
gegevens doorseint voor opslag in het geheugen van de boordcompu
ter. Het is van belang dat alleen gegevens van een gebied tussen de 
dertig en zestig graden zuiderbreedte worden verzameld. Wanneer een 
ballon afdrijft en buiten dit gebied verzeild raakt, zal de EOLE-1 een 
vernietigingscommando geven, waarmee een springlading in de ballon 
tot ontploffing komt. Gedurende het experiment worden dagelijks acht 
ballons opgelaten. Zij zijn gevuld met helium en hebben een vrijwel 
constante hoogte van twaalf kilometer en een levensduur van ruim een 
maand. De EOLE-1 kan 64 ballons tegelijk "ondervragen". De Europese 
weersatellieten worden ontwikkeld door de ESRO, waarin Nederland 
participeert. 

Verwachtingen 

De meteorologie is zowel een empirische als een toegepaste weten
schap. Dat wil zeggen, dat zij de taak heeft het verschijnsel dampkring 
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te onderzoeKen en te doorgronden met onmiddellijk daarnaast de op
dracht om de resultaten van het onderzoek dienstbaar te maken aan het 
algemeen belang. 
Het weerbericht heeft ieders belangstelling en haalt dagelijks de voor
pagina's van de kranten. De voorzichtige terminologie waarin de mete
oroloog zich vaak uitdrukt, komt voort uit de onvolledige informatie, 
die moet worden opgevuld met ervaring en intuïtie. Meer lalouvast moet 
de numerieke weervoorspellingstechniek op langere termijn brengen, 
waarbij men afhankelijk van de volledigheid van de invoergegevens, 
concretere uitspraken hoopt te doen. Wanneer het project van de 
,,WWW" in de praktijk succesvol zal zijn, zullen niet alleen vakantie
gangers, maar vooral de land- en tuinbouw, de bouwnijverheid, de zee
vaart en de burgerluchtvaart hiermee hun voordeel kunnen doen. 

40JAAR BIJ 

IHCSMIT 

Op dinsdag 12 maart j.l. hesen 
wij de vlag met het cijfer 40 in 
de mast voor onze calculator, 
de heer A. den Boer, die zijn 

A. DEN BOER 

loopbaan in ons bedrijf is be
gonnen op 10 maart 1934 als 
modelmaker. In 1949 werd hij 
baas van de modelmakerij, in 
1955 baas van de gieterij en in 
1965 werd hij overgeplaatst naar 
de afdeling Calculatie van Lager
smit. 
Buiten zijn normale werkzaam
heden is hij op verschillende 
manieren actief, zoals bij de op
leiding van modelmakers als le
raar bij het part-time onderwijs. 
Voorts maakt hij deel uit van 
de examencommissie van de 
Stichting Bemetel voor het vak 
modelmaken en van de Program
macommissie voor het opstellen 
van het totaalprogramma voor 
het leerlingstelsel, speciaal voor 
het Gieterijwezen. Ook in het 
kerkelijk en sociaal leven is hij 
reeds een groot aantal jaren ac
tief. 
Bij de jubileumviering was ook 
de Burgemeester van Alblasser
dam aanwezig, die hem de Ko
ninklijke Onderscheiding in 
goud, verbonden aan de Orde 
van Oranje Nassau op de revers 
speldde. Wij feliciteren de heer 
Den Boer met deze bijzondere 
onderscheiding en hopen dat hij 
dit ereteken heel lang zal mo
gen dragen. Wij wensen hem en 
zijn gezin nog heel veel geluk
kige jaren toe. 

25JAARBIJ 

IHC DE KLOP 

Op 15 maart j.l. was het 25 jaar 
geleden, dat de heer J. van Don
gen bij De Klop in dienst trad. 
Alle reden voor wat feestge
druis. Wie de heer Van Dongen 
kent, weet dat veel tam-tam over 
zulke zaken hem niet ligt. Het 
was dus zijn wens om, als er 
toch gevierd moest worden, dit 
te doen temidden van zijn col
lega's en vrienden. 
Nu, en dié kwamen! De cantine 
van IHC De Klop was bijna te 
klein om alle belangstellenden 
te bevatten. 
Directeur Ir. C. de Groot sprak 
de jubilaris toe en bracht een 
aantal feiten uit z'n loopbaan in 
herinnering. Ook met b.v. per
soneelsbeleid heeft de heer Van 
Dongen enige tijd bemoeienis 
gehad. Na de toespraak het ca
deau: een horloge. Wat niet wil 
zeggen, dat de heer Van Dongen 
inmiddels al niet zou weten 

"
hoe 

laat het is". 
Terwijl de rook-mist in de can
line steeds dichter werd - werk 
voor ideeënbusdenkers! - richtte 
de heer L. G. L. den Ouden het 
woord tot de jubilaris, ook om 
hem het geschenk van het ge
zamenlijke personeel te overhan
digen. Dit cadeau zat in een 
enveloppe en zal worden be
steed aan een stereobandrecor
der. Tot slot hanteerde de heer 
Van Dongen zelf de microfoon 
om iedereen te bedanken voor 
de vele goede wensen. Waaraan 
uw eindredacteur heel graag 
nogmaals de zijne toevoegt. 
Want dáárvoor is hij nu eenmaal 
,,het medium

"
, nietwaar jubila

ris? 

J. VAN DONGEN 

25JAARBIJ 
IHC GUSTO 

STAALBOUW 

Donderdag, 10 januari j.l. was 
het 25 jaar geleden, dat de he-

J.CORTENRAAD 

B. A. M. JACOBS 

ren J. Cortenraad en B. A. M. 

Jacobs bij ons bedrijf in Geleen 
in dienst traden. 
Wij sluiten ons gaarne aan bij de 
felicitaties van de directie, via 
de heer De Kleijn, en wensen 
hen nog vele jaren in goede 
gezondheid toe. 

25JAAR BIJ 

IHCGUSTO 

Op 22 november 1973 was er 
voor de directie van IHC Gusto 
weer reden om de vlag in top 
te hijsen. 
De heren P. M. M. de Vries (elek
trisch lasser) en A. H. Dijkstra 
(nacalculator) werden er op deze 
dag aan herinnerd dat zij 25 jaar 
geleden bij Gusto begonnen 
waren. 

Op 14 februari j.l. was het de 
grote dag voor de heren: 
J. P. v.d. Sluis (transporteur), 
N. D. den Hollander (hakker), 
Th. G. Baars (bankwerker) en
M. de Koning (pijpenbewerker
a/b).

Tijdens de 
komsten o 
was de di 
zuinig met zij 
alle trouwe 
De Maatsc -
en Nijverhe· 

A. H. DIJKS 

J. P. v.d. SLU 

N.O. DEN 
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IHCDEKLOP 

Op 15 maart j.l. was het 25 jaar 
geleden, dat de heer J. van Don
gen bij De Klop in dienst trad. 
Alle reden voor wat feestge
druis. Wie de heer Van Dongen 
kent, weet dat veel tam-tam over 
zulke zaken hem niet ligt. Het 
was dus zijn wens om, als er 
toch gevierd moest worden, dit 
te doen temidden van zijn col
lega's en vrienden. 
Nu, en dié kwamen! De cantine 
van IHC De Klop was bijna te 
klein om alle belangstellenden 
te bevatten. 
Directeur Ir. C. de Groot sprak 
de jubilaris toe en bracht een 
aantal feiten uit z'n loopbaan in 
herinnering. Ook met b.v. per
soneelsbeleid heeft de heer Van 
Dongen enige tijd bemoeienis 
gehad. Na de toespraak het ca
deau: een horloge. Wat niet wil 
zeggen, dat de heer Van Dongen 
inmiddels al niet zou weten "hoe 
laat het is". 
Terwijl de rook-mist in de_ can
tine steeds dichter werd - werk 
voor ideeënbusdenkers ! - richtte 
de heer L. G. L. den Ouden het 
woord tot de jubilaris, ook om 
hem het geschenk van het ge
zamenlijke personeel te overhan
digen. Dit cadeau zat in een 
enveloppe en zal worden be
steed aan een stereobandrecor
der. Tot slot hanteerde de heer 
Van Dongen zelf de microfoon 
om iedereen te bedanken voor 
de vele goede wensen. Waaraan 
uw eindredacteur heel graag 
nogmaals de zijne toevoegt. 
Want dáárvoor is hij nu eenmaal 
,,het medium", nietwaar jubila
ris? 

J. VAN DONGEN 

25JAAR BIJ 
IHC GUSTO 

STAALBOUW 

Donderdag, 10 januari j.l. was 
het 25 jaar geleden, dat de he-

J. CORTENRAAD 

B. A.M. JACOBS 

ren J. Cortenraad en B. A. M. 
Jacobs bij ons bedrijf in Geleen 
in dienst traden. 
Wij sluiten ons gaarne aan bij de 
felicitaties van de directie, via 
de heer De Kleijn, en wensen 
hen nog vele jaren in goede 
gezondheid toe. 

25JAAR BIJ 

IHCGUSTO 

Op 22 november 1973 was er 
voor de directie van IHC Guste 
weer reden om de vlag in top 
te hijsen. 
De heren P. M. M. de Vries (elek
trisch lasser) en A. H. Dijkstra 
(nacalculator) werden er op deze 
dag aan herinnerd dat zij 25 jaar 
geleden bij Guste begonnen 
waren. 

Op 14 februari j.l. was het de 
grote dag voor de heren: 
J. P. v.d. Sluis (transporteur), 
N. D. den Hollander (hakker),
Th. G. Baars (bankwerker) en
M. de Koning (pijpenbewerker
a/b).

P. M. M. DE VRIES 

Tijdens de feestelijke bijeen
komsten op de jubileumdagen 
was de directie bepaald niet 
zuinig met zijn waardering voor 
alle trouwe medewerkers. 
De Maatschappij voor Handel 
en Nijverheid overhandigde de 

A. H. DIJKSTRA 

J. P. v.d. SLUIS 

N.O. DEN HOLLANDER 
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Th.G.BAARS 

jubilarissen het vererend getuig
schrift met legpenning. 
De officiële gedeelten werden 
afgesloten, zoals te doen ge
bruikelijk, met een kop koffie en 
een bezoek aan de modellen
zaal. 

M. DE KONING 

IN MEMORIAM 

25JAAR BIJ 

IHCSMIT 

Op dinsdag 12 maart j.l. her
dacht onze voorman-elektriciën 
de heer H. Boele, het feit dat hij 
op 2 maart 1949 als leerling 
elektriciën bij ons bedrijf in 
dienst is getreden. Behalve in 
zijn werk is hij ook nog op an
dere gebieden een actief me
dewerker. Hij was medewerker 
bij onze bedrijfsbrandweer, is 
mede-oprichter van de biljart
club en een ijveraar voor onze 
personeelsvereniging. 
Wij wensen hem van harte ge
luk en hopen dat wij nog vele 
jaren van zijn avtiviteiten zullen 
mogen genieten. 

H. BOELE 

Op zaterdag 16 maart j.l. overleed onze medewerker de heer 

KLAAS STOUT 

op de leeftijd van 56 jaar. 

Sedert 5 april 1943 was hij bij IHC Smit werkzaam als ijzerwer
ker. Wij verliezen in hem een trouwe medewerker en zijn colle
ga's een goede vriend. 

Begin januari j.l. meldde hij zich ziek. Al gauw bleek, dat het 
zeer ernstig was. De medische ingreep bracht helaas geen 
verbetering, zodat wij ons grote zorgen maakten. 

De verzorging werd voor zijn vrouw steeds moeilijker, zodat hij 
tenslotte in een verzorgingstehuis moest worden verpleegd. 

Wij denken in het bijzonder aan zijn vrouw, die haar man na 
een 3 maanden lange spanning moest afstaan. 

Wij wensen mevrouw Stout sterkte en kracht toe dit verlies te 
kunnen dragen. 

J. Bakker



� 

�IIMIN'S (W)ERF 
Eerst even de hand in eigen boezem steken. In het "kanarie
verhaal" in onze vorige rubriek staat: ,,zo leerden wij uit een te 
koop aangeboden bericht in het IHC Smit Nieuws". 
Dit is natuurlijk niet juist opgemerkt. Onze bericht-geving is niet 
te koop! .... 

DOMINO, het berichtenblad van en voor onze DMN-collega's, 
gaf uitvoerig verslag van de ledenvergadering van de Perso
neelsvereniging. ,,Traditioneel werd er na de vergadering een 
klaverjasje gemaakt, waarbij de heer Timmer met het hoogste 
aantal punten uit de bus kwam en de hem toekomende prijs 
met een spontaan gebaar beschikbaar stelde voor degene die 
in aanmerking gekomen zou zijn voor de poedelprijs, als die er 
was geweest

"
. 

Wat was er nou wel en wat was er nou niet?? .... 

In het IHC Smit Nieuws werd weer verslag gedaan van de ver
gadering van de Ondernemingsraad. Wij lazen daarin onder 
meer: ,,Gesproken wordt over de problemen die zijn ontstaan in 
de personeelsbussen in verband met overbezetting. Een en an
der zal nog eens nauwkeurig bekeken worden

"
. 

Is daar nog ruimte voor dan? .... 

Even wat over eten. Het IHC Gusto Nieuws publiceert voortaan 
in elke aflevering het menu voor de overwerkmaaltijden. De 
liefhebbers van een runderlapje met sperciebonen kunnen elke 
dag aan hun trekken komen. Menu 2 biedt wat meer afwisse
ling. Men kan als overwerker dit voedsel nuttigen "in de kantine 
van het (nog steeds) nieuwe bedrijfsbureau". 
Inderdaad nog steeds nieuw, want er is "lekker getimmerd" 
en er is een nieuwe patatoven geplaatst. De verstrekking van 
de maaltijden gaat door dit alles sneller. ,,In minder dan 10 se
conden (gemiddeld) krijgt u uw volledig warme maaltijd ge
serveerd. Opeten duurt wat langer natuurlijk". 
Zeker als het zó volledig warm is. Voegt het IHC Gusto Nieuws 
er nog aan toe: ,,Geen reden dus om al om 16.10 uur in de rij 
te gaan staan". 
Ook niet als u een langzame eter bent! 

LAATSTE NIEUWS 

OPDRACHT VOOR BOORSCHIP 
Offshore Europe, een zeeboormaatschappij waarin de Franse 
boormaatschappij Foramer, de Belgische aannemer Ackermans 
en Van Haaren en de Belgische oliemaatschappij Petrofina 
ieder voor een derde deelnemen, heeft IHC Holland de opdracht 
gegeven voor de bouw van een 

"
dynamically-positioned" boor

schip. 
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In een advertentie in het IHC Smit Nieuws werd voor de afdeling 
Numerieke Toepassingen gevraagd om een scheepsbouwkundig 
programmeur. Zijn taak zal onder meer bestaan uit: ,,het in de 
Alkontaal beschrijven van constructiedetails en -families. Het in 
die taal opstellen van subroutines (normen) die het genereren 
van constructietekeningen mogelijk moet maken". 
Het genereren van déze rubriek is alles behalve een routine .... 

Het leerschoolreisje van IHC De Klop was onderwerp van be
spreking van de OR. Daarover meldde ons het IHC De Klop 
Nieuws: ,,Gesteld werd dat meisjes in ieder geval niet meege
nomen werden en wat de overige jeugdigen betreft zal volgend 
jaar worden bekeken of het mogelijk is de leerschool reis om te 
zetten in een jeugdreis". 
Dolle Minaatjes, nemen jullie dat?? 

Onder het kopje 
"

Vergissing" lazen wij in het IHC Smit Nieuws: 
"Op de op 1 maart j.l. gehouden personeelsavond is door de 
heer A.B. een verkeerde suede jas meegenomen. Alleen de 
knopen verschillen. Wie heeft de zijne?" 
Gewoon een kwestie van knopen ruilen! .... 

Het IHC Holland Nieuws maakte eind maart de komende loon
maatregelen bekend. Die houden ondermeer in een prijscom
pensatie, die als volgt werd verklaard: 

"
Op 1 juli zal een prijscompensatie worden betaald ter grootte 

van de procentuele prijsstijging gedurende de periode april 1974 

ten opzichte van oktober 1973, verminderd met (een drempel 
van) 0,3 % en verminderd met 1,5 % (dit is de helft van het voor
schot per 1 april 1974), met een minimum van f 13,33 per pro
cent per maand (,,vloer" van f 160,- per procent per jaar). 
De drempel is het gedeelte van de prijsstijging, dat niet voor 
compensatie in aanmerking komt

"
. 

Ook zonder "drempel" wordt je al "gevloerd" door dit soort 
proza! .... 

Na de Pélican en de Havdri/1 die voor Franse, respectievel_ijk 
Noorse reders zijn gebouwd en het boorschip dat op de werf 
van Scott Lithgow gebouwd gaat worden, wordt dit dus de 
vierde eenheid van het IHC Holland ontwerp. 
Met deze opdracht, die door IHC Gusto wordt uitgevoerd, is een 
bedrag van meer dan 100 miljoen gulden gemoeid. 




