


BIJ DE VOORPLAAT 

In dil nummer van Het Zeskant vindt u op bladzijde 51 en volgende een samenvatting van het Jaarverslag 1971 van onze groep. 
Een van de mooiste foto's uit het jaarverslag ziet u op de voorpagina. Het is een kijkje op de Noordzee van een produktieplatform 
voor de gaswinning. De medewerkers van Gusto Staalbouw bouwden dit platform en installeerden het op zee. 

SMIT & BOLNES NV 
heeft nieuwe directeur 

Foto 1 Ir. W. A. Terwogt. Foto 2 De nieuwe directeur van Smit & 
Bolnes tijdens de ontvangstdagen, waarbij de nieuwe motor 
werd gepresenteerd. 

Onze Motorenfabriek Smit & Bolnes NV heeft sinds 1 maart jl. 
een nieuwe directeur: Ir. W. A. Terwogt. Hiermee kwam een 
einde aan de interimperiode, waarin het bedrijf geleid werd 
door Drs. G. W. Dreijer en de heer W. C. Broer. De verkooplei
der, de heer Dreijer is met ingang van 1 maart jl. benoemd tot 
adjunct-directeur. Voor Ir. Terwogt betekent zijn nieuwe werk

kring een terugkeer in z'n oorspronkelijke vak, zo bleek uit het 
gesprek, dat de Zeskant-redactie onlangs met hem had. ,.In 
1959 studeerde ik af aan de TH in Delft in de afdeling verbran
dingsmotoren". Ir. Terwogt realiseert zich wel, dat de ontwikke
lingen sinds die tijd stormachtig zijn geweest, zodat hij er wel 
wat "in moet komen". ,.Maar", zo zegt hij: ,.dat zal wel lukken, 
mede omdat de omvangrijke technische kennis bij Smit & Bolnes 

in heel goede handen is". 

Als belangrijkste taak voor de toekomst ziet hij het zorgen voor 
een gelijkmatige bezetting van de fabriek en de vervolmaking 
van het produkt. Aan dit laatste zit natuurlijk het bezwaar, dat 
er dan voor de afdeling service niet genoeg meer te verdienen 
is! 
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"
Ik ben in Indonesië geboren", aldus Ir. Terwogt, ,.en heb daar 

de lagere school doorlopen en de oorlog meegemaakt. Na mijn 
studie in Delft en de militaire dienst werkte ik 11 jaar bij de 
Grofsmederij in Leiden. Eerst als bedrijfsleider van de gieterij. 
later als lid van de directie. In deze tijd heb ik met veel zaken 
buiten de motorenbouw te maken gehad, zaken die nog wel van 

pas komen." 

Ir. Terwogt (39) is gehuwd en heeft 3 kinderen. ,.Twee zoons van 
12 en 10 jaar en een dochter van 4." Onze nieuwe directeur 
woont in Noordwijkerhout, maar zal zich binnenkort in Zierikzee 
vestigen . .,Ik stel mij daar veel van voor". 
Natuurlijk vroegen wij Ir. Terwogt naar zijn hobby's. ,.Oh, dat 

zijn er vele", is zijn antwoord, ,.maar meestal schieten ze er wel 
bij in. Als het weer mee zit kunt u mij ergens in of bij een 
schip vinden. Of ergens buiten met een radiografisch bestuurd 
modelvliegtuig. Het vliegen lukt meestal wel, maar het landen 
loopt nog wel eens uit de hand." Wat dat laatste betreft is men 
in Zierikzee dus nu gewaarschuwd! Graag heten wij Ir. Terwog 
welkom in onze IHC-familie. 



• 

Folo 1. De opname vlak voor de boeg, waarbij de kapitein van 
het boorschip even ongerust werd, omdal hij de sleep
boot niet meer zag. 

oto 2. Hier doemde hel boorschip uit de mist op. ,.Omhoog 
met die kist", brulde de fotograaf. 
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"Op woensdag 22 maart 1972 gelieve u om 7.15 uur 's ochtends 

te verzamelen bij de haven van Maassluis. Daar zal een sleep

boot op u wachten, die half acht zal vertrekken om het boor

schip Pélican tegemoet te varen. Het schip zal een half uur eer
der uit Rotterdam vertrekken voor haar eerste proefvaart." 

Dikke mist 

Mist, rechts, links, achter, voor, overal hing een dikke mist. 

Kreunend van ellende verscheen om kwart over zeven de eerste 
persfotograaf. "Wat en waar moet ik nou fotograferen?" Meer
dere fotografen en journalisten verschenen. ,,Geeft u maar de 
richting aan waarheen ik de lens moet richten". ,,Er gaat toch 

niets boven een tekenaar". ,,Wij hebben een goede retoucheur". 
,,Laten we maar daar koffiedrinken". ,.Wat kan jij goed zien!" 

Maar een vinger gaf resoluut een richting aan. ,,Kwestie van 

een goede reuk", zei een stem achter de vinger. 

Achter de koffie werd men pas goed wakker. ,,Wat nu?" ,.Af
wachten tot de zon doorkomt", was het antwoord. ,,Barst", was 

het commentaar. Na een half uur speelde een straaltje zonlicht 
door het venster. 

Een medewerker van Gusto ging naar de telefoon. Het verlos

sende woord kwam. ,.Over vijf minuten komt de sleepboot. Hij 
is opgehouden door de mist". De rest van de koffie werd snel 
opgedronken en de spullen werden ingepakt. Aan het hoofd van 
de kade keek iedereen nog in de mist, die langzaam aan het 

optrekken was. Een andere wereld werd steeds meer zichtbaar. 
,.Daar is-tie". Onze sleepboot dook uit de mist op. Snel en be
hendig manoeuvreerde de kapitein de sleepboot naar de kant. 

iedereen stapte vlug aan boord. Daar kregen wij van de kapitein 
te horen, dat de Pélican pas over een kwartier uit Rotterdam 
zou vertrekken. De steven van de sleepboot koerste in de rich

ting van Rotterdam. 



Koffie kraken 

De maat ging koffie zetten. De journaliste die aan boord was, 
werd nieuwsgierig, want tijdens het koffiezetten kwamen merk
waardige geluiden uit de kleine kombuis. 

Ze opende de deur van de kombuis en bleef verbijsterd staan 
kijken. De maat was bezig met een hamer de koffiebonen stuk 
te slaan . .,Ze hebben de verkeerde pakken koffie meegegeven. 
In plaats van gemalen koffie kregen wij pakken met bonen en 
wij hebben geen maaimachine. Nog een paar bonen een mep 
geven en dan krijgen jullie een lekkere bak. Trouwens koffie 
kraken is beter dan malen", legde hij uit. 

De mist was nu bijna opgetrokken, maar de fotografen keken 
nog bedenkelijk. 

Daar komt Ie 

Daar komt de Pelikaan zei de schipper. Hij had de beste ogen, 
want niemand zag het boorschip, totdat een vage schaduw met 
een hoge toren uit de mistflarden opdook. 

Alle fotografen maakten snel hun apparatuur schietklaar, maar 
legden toen hun camera's weer neer. Er hing nog steeds een 
blauw-achtige damp. 

Dan maar net zo lang meevaren tot de situatie zodanig is, dat er 
behoorlijke plaatjes geschoten kunnen worden. 

Pas ver voorbij Maassluis konden de eerste foto's genomen wor
den. De sleepboot scheerde als een nerveuze jachthond om de 
Pélican. Op verzoek van de fotografen werd aan de kapitein van 
de Pélican via de radio gevraagd of de sleepboot, die het boor
schip trok, zijn tros mocht losgooien. Tien minuten na het ver
zoek vond ook de loods het wel verantwoord om de tros los te 
gooien. De Pélican ging op eigen kracht verder. Vele opvarenden 
aan boord van de Pélican volgden met belangstelling de ver
richtingen van de sleepboot met de fotografen. 

,.Nu schuin wegvaren. Sneller. Dichterbij. Vlak voor de boeg." 
Op een gegeven moment zat de sleepboot zo vlak voor de 
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Foto 3. Dit Is het resultaat van het werk van de luchtlotograat 

Foto 4 Uw redacteur stond op de pieren van Hoek van Hol• 
land HIJ zag het boorschip zó voorbij varen 
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Pélican, dat men op de brug de sleepboot niet meer zag. Toen 
dit te lang duurde gaf de kapitein een paar stoten op de fluit. 1 

Onmiddellijk liet de sleepboot het boorschip toen passeren. 

Een blinde passagier 

Bij de Hoek kwam de sleepboot weer langszij het boorschip. 

Van de Pé/ican af werd geroepen of er een Franse heer bij ons 
gezelschap was. Ondertussen sprong er iemand van het boor
schip op de sleepboot. Het was een journalist, die door allerlei 
misverstanden èn ook een beetje door eigen nonchalance 
·s morgens aan boord van de Pélican was meegegaan.

Hij had zich alleen niet gerealiseerd, dat hij pas 's avonds laat 
weer van het boorschip af kon. Het was voor hem een reuze 
opluchting, toen hij zich bij zijn collega's op de sleepboot kon 
voegen. 

Luchtfotograaf 

Er was ook een luchtfotograaf besteld. Ook hij was door de 
mist later opgestegen. Maar toen hij boven het Westland vloog, 
zag hij toch de Pélican al. De piloot dook meteen met zijn twee
persoons vliegtuigje naar beneden. Op 50 m boven het z�
pervlak schoot hij in de richting van het boorschip. PlotsW

n

'g 
zat hij weer in de mistbanken. ,.Maak je geen zorgen", zei hij 
tegen de fotograaf. ,.Ik zit precies op koers, op 50 m hoogte, 
we kunnen hem niet missen" . .,Omhoog met die kist", brulde de 
fotograaf verschrikt, die schuit heeft een toren van 62 meter!" 

De mensen aan boord van het boorschip zijn wel even geschrok
ken van het vliegtuigje, dat vlak voor hen uit de mist opdoemde 
en dat met brullende motoren omhoog steigerde. 

Ondanks al deze mistige verwikkelingen heeft de Pélican een 
geslaagde proeftocht gemaakt. Zij ligt nu in dok voor inspectie. 

Wij hopen haar gauw helemaal pico-bello te kunnen afleveren 
om op de Noordzee met het boren te kunnen beginnen. 



HOOG BEZOEK AAN DE PELICAN 

• 

KUNST UIT AFVAL 

Wie het nieuwe kantoor "Onderdelen en Instrumenten" bij IHC 

Smit binnenkomt, ziet in de hal deze muurversiering. Het werk

stuk is gemaakt door de echtgenote van de heer Alb. Gort. 
hoofd Verkoop Afd. Onderdelen en Instrumenten. Zij heeft er 120 
uur aan gewerkt. Er is alleen gebruik gemaakt van afval. Krullen 
uit de machinefabriek bijvoorbeeld. En ook restanten wol. 

Het geheel in een paar gedekte kleuren en gevat in een metalen 

lijst. Of u het mooi vindt of niet en of u er wel iets in ziet of totaal 

niets, dat laten wij graag aan het oordeel van een ieder per
soonlijk over. Gaat het maar eens bekijken. 
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Op maandagmorgen 27 maart 1972 bezocht Staatssecretaris 

Kruisinga van Verkeer en Waterstaat IHC Gusto. De Staatsse

cretaris had al zoveel gehoord en gelezen over het boorschip 

Pélican, dat hij het nu eens met eigen ogen wilde zien. Hij werd 

ontvangen door Ir. R. Smulders, die eerst een uiteenzetting gaf 

over de activiteiten van IHC Holland als geheel. Daarna ging hij 

wat dieper in op de Offshore Divisie. Er werd uitvoerig van ge

dachten gewisseld over de mogelijkheden die er voor de Neder

landse industrie zijn bij de verdere ontwikkelingen op de Noord
zee. 

Ir. J. W. H. Suyderhoud, hoofd produktontwikkeling, gaf vervol

gens detailinlichtingen over het boorschip Pélican. De Staats

secretaris had veel belangstelling voor het element veiligheid 

aan boord en ook het voorkomen van milieuverontreiniging inte

resseerde hem zeer. Begeleid door harde regenvlagen ging men 

toen naar het in dQk liggende boorschip. Ruim drie kwartier 
volgde het gezelschap Ir. Suyderhoud, die op een voortreffelijke 

wijze als explicateur en excursieleider optrad. 

Na de lunch dankte de Staatssecretaris voor de gastvrijheid. 

Hij was zeer onder de indruk geraakt en wilde graag op de 

hoogte blijven van verdere activiteiten en ontwikkelingen bij 
IHC Holland. 

2. Aan de hand van de maquette legt Ir. R. Smulders uit welk materieel 
er gebruikt wordt bij werkzaamheden buitengaats . 



H O O GSTE PUNT VAN 

HOOGOVEN 7 BEREIKT 

Met de montage van het laatste stuk van een zg. drukvereffe
ningsleiding, werd op vrijdag 3 maart 1972, rond twaalf uur het
hoogste punt van Hoogoven 7 bereikt. 
Zowel letterlijk als figuurlijk een hoogtepunt, want de top van de
leiding komt tot 121 meter. 

Ter vergelijking: 

Het hoofdkantoor van IHC Holland aan het Marconiplein, is
slechts 57 meter hoog. Toen de mobiele Peinerkraan het laatste
deel oppikte, volgden alle aanwezigen gespannen de verrichtin
gen om de 3000 kg zware pijp op z'n hoge plaats te krijgen. Na
± 15 minuten gaf onze hoofduitvoerder, de heer W. Kok, vanaf
de begane grond via de mobilofoon opdracht aan onze montage
werkers om de Nederlandse vlag in top te hijsen. 
Ir. P. Jonker, project-engineer van Hoogovens, liet daarna de
Hoogovenvlag hijsen. 

De directeur van Gusto Staalbouw, Ir. E. S. Sluis, liet de IHC
vlag omhooggaan. 

Even later wapperden de drie vlaggen broederlijk naast elkaar
en onder luid applaus werd met deze handelingen de verticale
bouwperiode afgesloten. 

Speeches 

De aanwezigen begaven zich vervolgens naar de Gusto kantine
en dronken koffie op de goede afloop. Ir. G. Wilmink, onderdi
recteur nieuwbouw van Hoogovens, bracht in kort bestek de
verschillende fasen van de bouw nog eens onder de aandacht.
Want, zoals gebruikelijk bij zulke gecompliceerde technische
installaties, was de bouw beslist niet zonder problemen verlopen.
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Maar dank zij de goede samenwerking tussen de mensen van 1 

Hoogovens en Gusto konden alle moeilijkheden binnen de plan
ning opgelost worden. De heer Wilmink had daar de grootste
bewondering voor. Tevens toonde hij zich tevreden over de
grote mate van veiligheid waarmee de bouw wordt uitgevoerd.
De heer Sluis vulde de heer Wilmink aan met de opmerking dat
opdrachtgever en uitvoerder elkaar goed verstaan. De vlotte
bouw was voor een groot deel te danken aan het verantwo

,
e

lijkheidsgevoel van alle betrokkenen. 

Ir. Sluis vergeleek de bouw van een Hoogoven 7 met de bouw
van de Free Enterprise Vl. Deze veerboot bevat aan staal een
gewicht van ± 3300 ton, terwijl het totaalgewicht 4000 ton is. In
Hoogoven 7 is tot nu toe maar liefst 10.000 ton staal verwerkt in
een periode van tien maanden. Woorden van dank gingen ook
naar onze hoofduitvoerder W. Kok en al zijn medewerkers. 
Met een dankwoord van de heer Kok, waarin hij de hoop uit
sprak, dat de afbouw net zo vlot, veilig en in goede teamgeest
zou verlopen als tot nu toe, werd de bijeenkomst gesloten. 

Grootste hoogoven van West-Europa 

De afbouw duurt nog tot het eind van dit jaar. Dan zal, na een 
periode van proefdraaien, de Hoogoven 7 officieel in produktie
worden genomen. Hoogoven 7 krijgt een haard-diameter van 13
meter met drie aftapgaten. Het zal de grootste hoogoven-instal
latie van Europa zijn. 

De produktie-capaciteit wordt ca. 2,5 miljoen ton ruw ijzer per
jaar. Een verdubbeling ten opzichte van Hoogoven 6. 
De nieuwe ruwijzerfabriek zal een belangrijke bijdrage beteke
nen in het kader van het 6 miljoen ton staalplan van de Konink
lijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken. 



ONS WERKEN IN 1971 

• 

• 

IHC HOLLAND - NV INDUSTRIEELE HANDELSCOMBINATIE HOLLAND - ROTTERDAM 
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ONS WERKEN IN 1971 

De wet schrijft voor, dat een onderneming elk jaar verslag 
doet van haar reilen en zeilen. Om zo'n verslag samen te 
stellen is heel veel werk noodzakelijk. Bij het verschijnen 
van het Jaarverslag over 1971 willen wij dan ook graag 
degenen, die hieraan hun steentje hebben bijgedragen, van 
harte complimenteren met het op tijd gereedkomen van dit 
werkstuk. Nadat de Ondernemingsraden en de financieel
economische pers vertrouwelijk over de inhoud waren in
gelicht, werd op 7 april jl. het jaarverslag over 1971 uitge
bracht aan de vergadering van aandeelhouders. 
Uit de veelheid van gegevens doen wij hierbij voor u een 
greep. 

MEER VERKOCHT 

In vele sectoren werden onze verkoopplannen ruimschoots 
overschreden. De waarde van de orderportefeuille was op 
31 december 1971 gestegen tot / 545.000.000,-. Hiervan 
moest op die datum nog voor een bedrag van f 383.000.000 
worden verwerkt. 
Hoewel in het verslagjaar de loonkosten sterk stegen -
om precies te zijn van f 89.389.000,- tot f 113.508.000,
- en er in sommige afdelingen enige onderbezetting is ge
weest, slaagden wij er in, door systematische kostenbewa
king, een gunstig resultaat te bereiken, aldus de Raad van 
Bestuur in het verslag over 1971. De opgaande lijn in de 
netto-winst heeft zich dan ook in het verslagjaar voortgezet. 
De netto-winst steeg met 20,8 % tot f 9.431.000,-. 

Aan de vergadering van aandeelhouders werd voorgesteld 
het dividend per aandeel van f 100,- vast te stellen op 
/ 17,- in contanten, of naar keuze, f 4,- in contanten en 
f 4,- nominaal in aandelen. Ter vergelijking: over 1970 wa
ren deze cijfers f 15,- in contanten of naar keuze, f 5,
in contanten en f 5,- nominaal in aandelen. 

De herstructurering van onze groep werd in het afgelopen 
jaar voltooid. Enkele kleine NV's werden opgeheven en 
een aantal anderen zijn opgegaan in grotere. Ook in de 
naamgeving werden vereenvoudigingen toegepast. Wij me
nen door dit alles de bestuurbaarheid van onze groep te 
hebben verbeterd. 

De kosten voor transport en verzekering van produkten, 
die bestemd zijn voor het Verre Oosten, maken de bouw 
ervan in Nederland dikwijls oneconomisch. Daarom heb
ben wij maatregelen genomen om in Maleisië, samen met 
een aantal locale belanghebbenden, te komen tot oprich
ting van een onderneming met het doel een bedrijf voor 
bouw en assemblage van onze speciale produkten te ves-
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tigen. Een eerste opdracht werd geboekt, zodat thans met 
de bouw van het bedrijf een aanvang wordt gemaakt. 

Onze Australische dochtermaatschappij gaf dit jaar helaas 
teleurstellende resultaten te zien. Er zijn maatregelen ge
nomen om hierin verbetering te brengen. Wij menen, dat 
onze aanwezigheid in Australië voor de toekomst van groot 
belang is. 

De administratie en de informatieverwerking werden verder 
geautomatiseerd. Bovendien namen wij een nieuwe com
puter in gebruik, de I.S.M. 360/25. 

Met Shipbuilding Research Center in Oslo sloten wij een 
overeenkomst, waardoor wij het Autokon systeem kunnen 
toepassen. In dit geavanceerde systeem worden, in de pro
duktie, computers gebruikt. Eerst bij de ontwerp- en te8'
werkzaamheden en aansluitend daarop bij de besttlffl,g 
van de brandsnijmachines. 

In november 1971 werd ons aandeel opgenomen in de of
ficiële notering aan de beurs van Brussel. Wij menen dat 
dit noodzakelijk is om de financiering van onze groeiende 
activiteiten ook internationaal zeker te stellen. In de toe
komst zullen nog meer introducties in het buitenland vol
gen. 

GUNSTIGE ONTWIKKELING BAGGER DIVISIE 

De tot de Bagger Divisie behorende werkmaatschappijen 
ontwikkelden zich gunstig. De verkoop van groot en mid
delgroot baggermaterieel, in het bijzonder die van cutter
zuigers en grindzuigers, heeft aan de verwachtingen vol
daan. In de loop van het jaar konden diverse samenwer
kingscontracten voor de bouw van baggerwerktuigen naar 
onze ontwerpen met buitenlandse werven worden afg•
ten. Zo gaat men in Argentinië een grote sleepzuiger bou
wen, waarvoor wij de engineering en speciale onderdelen 
leveren. 

Dit soort contracten werd ook afgesloten in Frankrijk, India 
en Australië. 
De verkoop van baggeronderdelen en perspijpen was, ge
zien de terughoudendheid van de markt, niet geheel be
vredigend. De verkoop van meetinstrumenten voldeed 
daarentegen geheel aan de verwachtingen. 

De markt voor kleine gestandaardiseerde baggerwerktui
gen was aanvankelijk terughoudend, doch in het vierde 
kwartaal kon een flinke opleving worden geconstateerd. 
De verkoop van motoren bleef achter bij de verwachtingen. 

Bij IHC Smit werd in het tweede kwartaal de nieuwe af
bouwkade in bedrijf gesteld. De bouw van het nieuwe 



werfcomplex verloopt uitstekend. De voorbewerkingsloods 
is in het begin van 1972 in gebruik genomen; de helling
loods zal in oktober gereed komen. De verbindingshal tus
sen de twee machinefabrieken is in het derde kwartaal 
gereed gekomen. 
Van een nieuw ontwerp, een cutterhefeiland, werd een mo
del gemaakt, dat op de Europoort tentoonstelling in novem
ber jl. is geïntroduceerd. Verder zijn nieuwe ideeën ont
wikkeld op het gebied van drijvende leidingen en grind
zuigers. 

Bij IHC De Klop werd met de aanpassingswerken, die nodig 
zijn door de nieuwe Deltawaterstanden, een begin gemaakt. 
Een afbouw- en reparatiekade met een grotere hijscapaci
teit zal worden gebouwd. De lashal en de afbouwhal worden 
v•oot, terwijl de dwarshelling wordt vernieuwd. De ver
w�ting is, dat deze werken aan het eind van 1972 gereed 
zullen zijn. 

Bij IHC Verschure is op de afbouwkade een torenkraan 
geïnstalleerd, waardoor thans over een hijscapaciteit van 
15 ton kan worden beschikt. 

Het bedrijf van Polymarin is in de loop van het jaar over
geplaatst van Amsterdam naar Heerhugowaard. 
De produktie van de reparatie-afdeling van IHC Verschure, 
de Oranjewerf, heeft, ondanks de voortdurende malaise op 
de vrachtenmarkt, aan de verwachtingen voldaan. 

De ontwikkeling van de engineeringsactiviteiten van het in
genieursbureau Smit Engineering heeft onze verwachtin
gen overtroffen. Deze activiteiten richtten zich voorname
lijk op de bouw in het buitenland van baggerwerktuigen 
naar onze ontwerpen. Er wordt thans bewust gestreefd 
neeen uitbreiding van deze activiteiten over de gehele 
wereld. 

Bij Smit & Bolnes hebben de beproevingen voor het verho
gen van het vermogen van de dieselmotoren tot goede re
sultaten geleid. In oktober is het prototype van de V 312 
HOK motor gereed gekomen en op de proefbank in bedrijf 
gesteld. 

Het Mineraal Technologisch Instituut (MTI) is overgeplaatst 
van Delft naar Kinderdijk. Het werkt thans nauw samen 
met de Bagger Divisie. Er werd een nieuw model bijzonder 
slijtvaste zandpomp ontwikkeld. 

MEER WERK VOOR OFFSHORE DIVISIE 

De bedrijven van de Offshore Divisie waren in 1971 goed 
van werk voorzien. Door het aannemen van nieuwe op
drachten kon de orderportefeuille worden uitgebreid. Veel 
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aandacht werd besteed, zowel aan het ontwikkelen van 
nieuwe produkten als aan nieuwe activiteiten op het werk
gebied van de divisie. 

Door de snelle groei vormt het "management" een pro
bleem, doch wij stellen met voldoening vast, dat dit jaar 
een groot aantal capabele medewerkers onze rijen op alle 
niveaus is komen versterken. Het aantal medewerkers van 
een andere dan de Nederlandse nationaliteit neemt snel 
toe. Wij verwachten, dat dit proces zich zal voortzetten, 
vooral als gevolg van de uitbreiding van onze activiteiten 
in het buitenland. 

IHC Gusto was in 1971 volledig bezet. De orderportefeuille 
loopt tot in 1973. IHC Gusto slaagde er eind 1971 in de op
dracht te krijgen voor de bouw van een zelfvarend boor
schip. Dit boorschip wordt gebouwd voor een Noorse com
binatie, Nordic Offshore Drilling Company AIS, waarin IHC 
Holland een aandeel heeft genomen. 

Onze Japanse licentiehouder, Kawasaki Heavy Industries, 
boekte een opdracht voor de bouw van een groot hefeiland 
voor civiele doeleinden. 

Gusto Staalbouw werd begin 1971 uitgebreid door over
name van Lastechnisch Bedrijf De Kleijn Sliedrecht N.V.

De overname verliep in een goede sfeer en met de inspraak 
van het voltallige personeel. De heer De Kleijn blijft direc
teur van dit bedrijf. Het functioneert nu als een van de drie 
aparte winstcentra van Gusto Staalbouw, samen met Gusto 
Geleen en de afdeling Fixed Platforms te Schiedam. 

De teruggang van montageopdrachten als gevolg van de 
recessie in de chemische en petrochemische industrie kon 
worden opgevangen door offshore werk voor de afdeling 
Fixed Platforms. 

Single Buoy Moorings Ine. en Terminal lnstallations Ine.

ontwikkelden zich verder. SBM levert de boeien voor de 
Suez-Alexandrië pijpleiding. Deze wordt door een Euro
pees consortium, waarin wij als partner optreden, gebouwd 
in opdracht van de Egyptische overheid. 

Ter versterking van haar technologische inbreng op dit 
speciale gebied nam SBM een aandeel in de Franse duik
maatschappij Cocéan, Parijs. 

IHC Holland-LeTourneau Marine Corporation ontving dit 
jaar haar eerste opdracht voor de bouw van een hefeiland 
voor een Amerikaanse boormaatschappij. Dit hefeiland 
wordt gebouwd op een montageplaats die voor dit doel 
wordt ingericht in de nabijheid van Corpus Christi, Texas. 



De 'MOT Dredge /Il', een standaard sleepzuiger, 

bestemd voor India 
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Ook R. J. Brown & Associates had een gunstig jaar. Het 
was mede aan de speciale know-how van dit ingenieurs
bureau te danken, dat wij van het Russische Ministerie voor 
de Petroleum Industrie de opdracht kregen voor de bouw 
van een grote pijpenlegger. Dit schip zal een gasleiding 
gaan leggen dwars door de Kaspische Zee tot op een maxi-
4 waterdiepte van 195 m. 

Forasol en Foramer, de Franse boormaatschappijen, waar
in wij een belangrijke deelneming hebben, blijven zich gun
stig ontwikkelen. Begin 1972 zal het zelfvarend boorschip 
Pélican, waarvan Foramer de 'operator' is, in gebruik wor
den genomen. Aan het einde van het verslagjaar werd be
sloten tot aankoop van een 'drilling tender', die na omge
bouwd te zijn zal worden gebruikt voor de uitvoering van 
een inmiddels met een Franse oliemaatschappij gesloten 
boorcontract. 

Onze voortdurende zorg om betrokken te blijven bij de ver
dere technologische ontwikkeling in de offshore petroleum 
industrie deed ons besluiten een aandeel te nemen in de 
Franse ontwikkelingsmaatschappij "Groupement pour Ie 
Développement de l'Exploration et de l'Exploitation Pétro
lière en Eau Profonde (DEEP)", welke maatschappij op haar 
b. 20 % van de aandelen bezit van een internationaal
consortium, Subsea Equipment Associates Limited (SEAL),
waarin naast DEEP deelnemen:
British Petroleum, Compagnie Française des Pétroles, Mo
bil Oil en Westinghouse, U.S.A.

MTE: WERK IN BUITENLAND 

In het verslagjaar werd door onze dochteronderneming 
Mining and Transport Engineering (MTE) goede voort
gang gemaakt met de bouw van een grote tinbaggermolen 
in Maleisië. In dat land werd eveneens een cutterzuiger 
voor het verwijderen van bovenlagen in een tinmijn in be
drijf gesteld. 

Een cutterzuiger voor offshore tinwinning, waarvoor MTE 
de engineering heeft verzorgd, ging in bedrijf in Thailand. 
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De modernisering van twee tinbaggermolens voor Indone
sische rekening werd voltooid. 
Verder werd opdracht ontvangen voor de levering van een 
ertswasserij voor een tinbaggermolen voor Maleisische re
kening en een aantal IHC-Cleaveland jigs voor Brazilië. 
Ook werd een aantal studie-opdrachten van kleinere om
vang uitgevoerd. 

Wij maken voortgang met theoretische studies voor trans
portsystemen voor massagoederen via pijpleidingen alsook 
voor systemen voor onderwater mijnbouw tot diepten van 
100-200 m.

De Machinefabriek Noordwykerhout (DMN) was gedurende 
het verslagjaar over het algemeen behoorlijk van werk 
voorzien. Als gevolg van de veranderde conjunctuur in de 
laatste maanden is de hoeveelheid binnenkomende op
drachten, zowel in de sector eigen produkten als in die der 
toeleveringen echter wat afgenomen. 

Met de licentiegever Westinghouse Brake & Signa! Com
pany werden de contacten verstevigd. Naast de roterende 
vacuüm- en doseersluizen worden andere produkten in de 
lijn der automatisering en mechanisering ontwikkeld. Zij 
zullen onder hetzelfde licentie-contract worden vervaardigd 
en in de E.E.G. worden verkocht. Er werd gestart met de 
opbouw van een eigen verkooporganisatie. 

Door een krachtige acquisitie zal worden getracht het or
derpakket in de eigen produkten te vermeerderen om min
der afhankelijk te zijn in de toeleveringssector. 

MEER COLLEGA'S 

Op 31 december 1971 waren in onze groep 5.101 personen 
werkzaam tegenover 4.490 op 31 december 1970. 
Bij IHC Verschure nam het aantal personeelsleden toe met 
104, voornamelijk door het aantrekken van Joegoslavische 
werknemers. 
Bij IHC Gusto breidde het personeelsbestand zich uit met 
203 werknemers; bovendien steeg het aantal personeels
leden met 214 door overneming van het constructiebedrijf 
De Kleijn te Sliedrecht. Met het oog op de ontwikkelingen 



op lange termijn werd een aantal functionarissen aange
trokken voor hogere leidinggevende functies. 

Er bestaat goede hoop, dat in 1972 in alle IHC bedrijven 
de geïntegreerde Collectieve Arbeidsovereenkomst in de 
Metaalindustrie (CAO-C) zal kunnen worden toegepast. 
Hiermee is dan ook formeel een eind gekomen aan de his
torisch gegroeide, maar inmiddels als niet meer passend 
erkende, verschillen tussen handarbeiders en beambten. 

PENSIOENEN EN INTERN OVERLEG 

In de loop van het jaar vonden besprekingen plaats, die er 
toe hebben geleid, dat per 1 januari 1972 de verzekering 
van alle pensioenen tot de voor de bedrijfstak verplicht 
gestelde salarisgrens is ondergebracht bij het Bedrijfspen
sioenfonds. Het IHC Pensioenfonds blijft in stand om be
staande rechten te kunnen garanderen en om het salaris
deel dat niet onder de BPF-regeling valt te kunnen verzeke
ren. 

Het regelmatig overleg met de ondernemingsraden en de 
vakbonden was vruchtbaar. Het vond in het algemeen in 
een goede verstandhouding plaats. In verband met de 
nieuwe Wet op de Ondernemingsraden werden nieuwe re
glementen voorbereid, die in 1972 in werking zullen treden. 
De oprichting van een centrale ondernemingsraad wordt 
voorbereid. Ook dit jaar werd een aantal cursussen voor 
het middenkader georganiseerd, gericht op de ontwikkeling 
van leidinggevende capaciteiten. In de bedrijfsscholen 
werd aan de opleiding van toekomstige vaklieden veel aan
dacht besteed. 
De inflatie gedurende de afgelopen jaren heeft met name 
gepensioneerden, weduwen en wezen sterk getroffen. Wij 
zijn van mening, dat onze uitkeringen aan deze groep die
nen te verbeteren. Daartoe hebben wij uit het resultaat 1971 
een bed rag van f 1.000.000 afgezonderd. 
De resultaten, die vermeld zijn in dit verslag, zijn bereikt 
door inzet en inspanning van al onze medewerkers. Wij zijn 
hen hiervoor erkentelijk en wij vertrouwen ook in de ko
mende jaren op hun medewerking te kunnen rekenen. 
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Conform de voor ons gehele personeel geldende winstde
lingsregeling werd dit jaar een bedrag gelijk aan het divi
dend ad f 4.453.000 als winstuitkering aan onze werkne
mers uitgekeerd. De op deze uitkering drukkende sociale 
lasten worden, voor zover deze voor rekening van de werk
gever komen, door de vennootschap betaald . 

• 

VOORUITZICHTEN 

"Op grond van de uitbreiding van de activiteiten binnen 
de divisies spraken wij reeds eerder de verwachting uit, dat 
de resultaten zich gunstig zullen blijven ontwikkelen. Bij 
het persklaar maken van dit verslag vertrouwen wij deze 
verwachting ook voor 1972 te kunnen waarmaken." 
Aldus besluit de Raad van Bestuur het Verslag over 1971. 
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De olie uit het Ekofisk veld op het 

Noorse Continentale Plat wordt verladen via een 

tweetal SBM systemen, die wij bouwden 

en op de Noordzee installeerden 



Wat wij maakten 

De belangrijkste in 1971 afgeleverde objecten zijn 
de volgende: 

BAGGER DIVISIE 

Humber River sleepzuiger 10.000 m3 Engeland 
Siete sleepzuiger 6.000 m3 Panama 
MOT Dre_dge 111 sleepzuiger 3.100 m3 India 
Eendracht cutterzuiger 3.300 pk Nederland 
IHC Giant cutterzuiger 1.800 pk Taiwan 
IHC Giant cutterzuiger 2.300 pk Irak 
Boschmolen cutterzuiger 2.300 pk Nederland 
IHC Giant cutterzuiger 4.600 pk Taiwan 
IHC Giant cutterzuiger 3.300 pk Z. Korea 
Engineering werkzaamheden en baggerinstallaties 
voor in het buitenland gebouwde of te bouwen 
schepen of werktuigen. 
Reparatiewerkzaamheden. 
Gestandaardiseerde splijtbakken van het type 
IHC Omnibarge. 
Gestandaardiseerde cutterzuigers van het type 
IHC Beaver. 
Baggeronderdelen en baggerinstrumenten, pers
pijpen, schroefaskokerafdichtingen van het type 
Sublime. 
Tweetakt dieselmotoren van het type Smit-Bolnes. 
Polyester en aluminium produkten. 
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OFFSHORE DIVISIE 

Onderdelen voor drie hefeilanden, bestemd voor 
Brazilië. 
SBM-systemen ten behoeve van het laden en 
lossen van tankers op zee voor Saudi-Arabië, 
Brazilië, Australië, Nigeria, Noorwegen, Taiwan, 
Borneo, Japan, Chili, Ecuador, Trinidad en 
Indonesië. 
Bruggen. 
Jackets en dekken voor de olie- en gaswinning 
op zee. 
Installatie van een dek voor produktieplatform 
op de Noordzee. 
Staalconstructies en montagewerk voor de 
Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staal
fabrieken (bouw Hoogoven 7) en voor chemische 
en petro-chemische bedrijven. 

MIJNBOUW EN TRANSPORT DIVISIE 

Ertsscheidingsapparatuur (jigs) voor Brazilië en 
Thailand. 
Engineering werkzaamheden voor Thailand. 
Verstelbare stalen tussenvloeren voor zwembaden. 
Roterende vacuüm en doseersluizen. 
Krimpovens voor palletverpakking. 
Machines voor de golfkartonindustrie. 

•

• 



Waar wij aan bezig zijn 

• 

Per 31 december 1971 waren onder meer de 

volgende orders onder handen: 

BAGGER DIVISIE 

Deepstone 

Marinex Il 

Kao Ching 

• 

grindsleepzuiger 3.900 m3 Engeland 

grindsleepzuiger 1.605 m3 Engeland 

sleepzuiger 1.600 m3 Azië 

sleepzuiger 6.000 m3 Europa 

emmermolen 835 1 Polen 

cutterzuiger 6.820 pk België 

IHC Giant cutterzuiger 1.800 pk Congo 

Dong Hae Ho cutterzuiger 6.000 pk Z. Korea 

IHC Giant cutterzuiger 3.300 pk België 

IHC Giant cutterzuiger 2.300 pk Maleisië 

Engineering werkzaamheden en baggerinstallaties 

voor in het buitenland te bouwen schepen of werk-

tuigen. 

Reparatiewerkzaamheden. 

Gestandaardiseerde cutterzuigers van het type 

IHC Beaver. 

Baggeronderdelen en baggerinstrumenten, pers

pijpen, schroefaskokerafdichtingen van het type 

Sublime. 

Tweetakt dieselmotoren van het type Smit-Bolnes. 

Polyester en aluminium produkten. 
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OFFSHORE DIVISIE 

draai kraan 

draai kraan 

boorschip 

pijpenlegger 

boorschip 

veerboot 

1200 ton 

800 ton 

15.500 ton 

100 X 25 m 

16.000 ton 

1200 pass. en 

300 auto's 

veerboot 1200 pass. en 

Nederland 

Panama 

Frankrijk 

Rusland 

Noorwegen 

Engeland 

300 auto's Engeland 

SBM-systemen ten behoeve van het laden en los

sen van tankers op zee voor Nigeria, Denemarken, 

Tanzania, Egypte en Spanje. 

Fabricage en montage van Hoogoven 7. 

Drie platforms. 

Een jacket en packages voor olie- en gaswinning 

op zee. 

Verdamperinstallatie. 

Koelwaterleiding voor de Flevo-centrale. 

Diverse werkzaamheden voor de Koninklijke 

Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken. 

Staalconstructies en montagewerk voor chemische 

en petro-chemische bedrijven. 

MIJNBOUW EN TRANSPORT DIVISIE 

Tinbaggermolen met ertswasinstallatie voor 

Maleisië. 

Ertsscheidingsinstallatie voor Maleisië. 

Ertsscheidingsapparatuur voor Brazilië en Thailand. 

Verstelbare stalen tussenvloeren voor zwembaden. 

Roterende vacuüm- en doseersluizen. 

Krimpovens voor palletverpakking. 

Machines voor de golfkartonindustrie. 



Belangrijke groepsgegevens over vijf jaren (x 11.000) 

1971 1970 1969 1968 

Waarde van de produktie 374.000 292.000 243.000 242.000 

Orders in portefeuille 545.000 378.000 336.000 272.000 

Hiervan nog te verwerken 383.000 267.000 220.000 179.000 

Bruto winst 29.119 24.951 21.237 19.923 

Winst voor verdeling beschikbaar 9.431 7.807 6.372 5.532 

Cash flow 18.689 15.341 13.135 12.267 

Aanschaffingen duurzame produktiemiddelen 26.984 17.576 7.773 5.824 

Dividend 4.453 3.742 3.243 2.994 

Cash flow in guldens per aandeel van f 100 71 61 53 49 

Netto winst in guldens per aandeel van / 100 36 31 25 22 

Dividend in guldens per aandeel van/ 100 17 15 13 12 

Geplaatst aandelenkapitaal 26.192 24.943 24.943 24.934 

Reserves 72.549 65.418 60.436 56.372 

Eigen vermogen 98.741 90.361 85.379 81.306 

Eigen vermogen per aandeel van f 100 377 362 342 326 

Aantal werknemers aan het einde van het jaar 5.101 4.490 4.402 4.450 

Lonen, salarissen en overige personeelskosten 113.508 89.389 75.861 70.022 
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1967 

214.000 

279.000 

166.000 • 1 

17.819 

4.796 

11.185 

8.053 

2.495 

45 

19 • 
10 

24.932 

53.002 

77.934 

313 

4.401 

61.263 



1 Een van de Omnibarges In Dordrecht op weg naar Moerdijk 2. Vullen met prutl 
3. Met volle snelheid op het Haringvliet. 4. Aandacht voor de log tijdens het varen 
op de Noordzee. 

PROEFVAREN MET 

1 C OMNIBARGES 
In het kader van onze betrekkingen met de Poolse Volksrepu
bliek - wij bouwen voor dat land momenteel een tweede grote 
emmermolen - zijn er dáár voor ons een aantal IHC Omnibarges 
gebouwd. Bij IHC Smit werden in de afgelopen tijd twee van die 
bakken afgebouwd voor de firma Van Hattum en Blankevoort. 
Deze Omnibarges hebben een laadruiminhoud van 600 m3 en 
ze worden voortgestuwd door twee Schottelinstallaties van zo'n 
300 pk elk. Opvallend aan deze Omnibarges is het grote dek-

2 3 
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huis. Erin bevinden zich twee 3-persoonshutten, plus pantry, 

messroom en toiletruimte, zodat de bakken geschikt zijn voor 

continubedrijf. Het dekhuis staat - behalve natuurlijk op een 
"schaarconstructie" om bij het opengaan van de bak rechtop te 
blijven - op rubber doppen. Hierdoor worden trillingen en lawaai 
voor de opvarenden tot een minimum beperkt. 
Met de twee Omnibarges werd onlangs proefgevaren. 

Op binnenwater 

Eerst was de vH en 8 5605 aan de beurt. Op een nevelige och
tend vertrokken wij uit Moerdijk-haven. Koers: westwaarts om 
ergens bij een zuiger de hopper te kunnen laten vullen. Voor de 
Haringvlietbrug was er even tijd voor de ankerproef. Toen lichtte 
de brug de klep en sprong het licht op groen voor onze door
vaart. Verder ging het weer, met de Kil van Rijkswaterstaat en 
Eerland's Lekstroom I als trouwe secondanten. Bij de Assistent

- een oude tot steekzuiger omgebouwde Belgische rijnsleep

boot - werd de Omnibarge vol prut geladen. In een uur was dat
karwei gefikst. Volle kracht vooruit maar weer voor de snel

heidsproeven. Intussen had onze trouwe proeftocht-metgezel
Leo het gepresteerd om in het piepkleine Omnibarge keukentje
voor zo'n 25 man een lunch te maken, die er wezen mocht. De
soep, de boerenkool met worst en vlees en het fruit gingen er in
als - nou ja, u weet wel.
Op een door Rijkswaterstaat aangewezen plek mocht de lading
worden gelost. Toen iedereen gewaarschuwd was, werd op de

knoppen gedrukt en spleet de bak zich langzaam open. Zoals
bij een bak als de Omnibarge gebruikelijk is, gaf het lossen
geen enkel probleem. In een paar tellen was het laadruim leeg.
Met een leeg schip werd het varen voortgezet. Jammer genoeg
was een onvolkomenheid in de overbrenging er de schuld van,
dat de motoren niet op normale wijze de bak die snelheid kon

den geven die was overeengekomen.

Op zee 

Met de tweede bak, de vH en 8 5603 werd korte tijd later zee 
gekozen. Vanaf de Parkkade in Rotterdam. Op het beproevings
programma stonden o.m. stilliggen dwars op zee, varen met zee 
schuin voorin, varen met zee achteroplopend en achteruitvaren 
tegen zeegang in. Eenmaal buitengaats zijnde bleek er echter 
heel weinig zee te staan. Eigenlijk te weinig om de bak eens 
goed uit te proberen. Door het met volle snelheid varen met leeg 
schip, werden wij af en toe wat heen en weer geschud. ,,Net de 
tram die over een wissel gaat" - merkte iemand op. Ook nu weer 
een geslaagde ankerproef. Leo was op dit type schip nu hele
maal ingewerkt en verzorgde feilloos ons natje en droogje. 
Toch een prestatie waarvoor hij ons aller dank verdient. 
Jammer, dat ook nu moest worden geconstateerd, dat de snel
heid niet gehaald kon worden. In de uiteindelijke aflevering van 
de bakken betekende dit een vertraging. 
Beide IHC Omnibarges zullen dienst gaan doen in het grote 
karwei, dat nog steeds in volle gang is: het verbreden en uit
diepen van de vaarroutes bij Wilhelmshaven in Noord-Duitsland. 

4 
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SMIT-BOLNES 
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SMIT & BOLNES PRESENTEERDE 

Eind verleden jaar werd bij Smit & Bolnes de nieuwe 12 cilinder 
motor op de proefstand in bedrijf gesteld. Daarmee begon 
een periode van proefnemingen om te zien hoe de nieuwe 'kar' 
het er af zou brengen. Het nieuwe motortype in de "medium 
speed range" is een herzien ontwerp van de bestaande twee
takt kruishoofdmotor. Bij het nieuwe ontwerp kan een pe van 
15 pk/cm2 worden bereikt en iedereen, die wat van motoren af
weet, zal beamen, dat dit voor een twee-takt zeer hoog is. Door 
het toerental te verhogen tot 375 omw/min wordt een vermogen 
bereikt van maar liefst 485 pk per cilinder. Natuurlijk ging dit 
niet zo maar. Daar ging veel denk- en speurwerk aan vooraf 
van ingenieurs en constructeurs. 

Om de thermische belasting in de hand te houden was meer 
spoellucht nodig en deze moest extra worden gekoeld. Hogere 
spoeldrukken en lagere spoellucht-temperaturen konden worden 
bereikt door de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van 
drukvulgroepen. Daardoor is er bij het begin van de compressie
slag veel meer gewicht aan lucht in de cilinder beschikbaar voor 
de verbranding van meer brandstof. Daarmee krijg je een ver
mogensverhoging zonder verhoging van onderdeeltemperaturen. 

De compressiedruk en de verbrandingsdruk lopen daarbij op 
tot resp. 100 kg/cm2 en 125 kg/cm2 • Verschillende delen van de 
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motor moesten met het oog hierop versterkt worden. Toc.n 
de cilinderafstand gelijk blijven. 

De nieuwe motor is geschikt voor schroefaandrijving of pomp
aandrijving via een tandwielkast. Ook generatoraandrijving is er 
mee mogelijk. Of - bij een lager toerental van 250 omw/min -
directe aandrijving van een schroef. 
In lijnuitvoering is de nieuwe motor leverbaar met 5 t/m 10 cilin
ders; in V-uitvoering met 10 t/m 20 cilinders. 

Door de lucht 

Na een paar maanden van proefnemingen vond men bij Smit & 
Bolnes de tijd gekomen om de nieuwe motor aan de buitenwe
reld te presenteren. Dit gebeurde tijdens ontvangstdagen op 20 
en 21 maart jl. Om het een gedeelte van de gasten extra gemak
kelijk te maken de afstand naar Zierikzee te overbruggen, werd 
KLM Noordzee Helicopters ingeschakeld. Op beide dagen maak
te de PH-NZC een retourvlucht Rotterdam-Zierikzee. In een 
kwartiertje ben je dan 'over'. 

Vlak bij Smit & Bolnes was in het weiland met een paar Stelcon
platen een 'vliegveldje' geconstrueerd. Méér heb je voor zo'n 
helicopter niet nodig om te landen en op te stijgen. 



Foto 1. Landing op een paar stelconplaten in de wei. 
Foto 2. De commissie van ontvangst, de heren L. C. M. Tiebout, 
ass. verkoop afdeling en B. G. Tammes, verkoper, gaan de gas
ten begroeten. 
Foto 3. Alle aandacht voor de technische- en commerciële uit
eenzettingen over de nieuwe motor. 
Foto 4. Monteur Jan Bal voert het toerental van de nieuwe 
motor op. 
Foto 5. Er komt niet vaak een helicopter in Zierikzee en daar
om wilde telefoniste/receptioniste Gien Quaak-Hopmans best 
even poseren als pilote! 
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5 

NIEUWE MOTOR 

In de kantine werden de gasten welkom geheten door de nieuwe 
Smit & Bolnes directeur, Ir. W. A. Terwogt. Ir. G. B. Beeftink en 
Drs. G. W. Dreijer belichtten hierna respectievelijk de techni
sche en economische kanten van de nieuwe motor. 

Vervolgens toog men naar de fabriekshal, waar de motor kalm
pjes met 150 omw/min en geringe belasting stond te brommen. 
Onder leiding van de heer K. Pannekoek, baas van de afd. Eind
montage, werd de motor gestopt en weer gestart. Toen voerde 
men langzaam het toerental op tot 375 omw/min. Bij het berei
ken van de vollast-toestand - 485 pk per cilinder, dus voor de 
hele motor 5820 paardekrachten! - werden drie korte stoten op 
de alarmsirene gegeven. Ongevoelig voor het machtige geweld 
liepen de gasten om de motor en beklommen de bordessen 
om het allemaal eens nauwkeurig te bekijken. Na een paar mi
nuten werd de belasting afgenomen en liet men het toerental 
zakken. In de hal was een kleine expositie ingericht van onder
delen en ook hiervoor had men grote belangstelling. 
Een groot aantal gasten uit de kringen van rederijen, werven, en 
technische pers stelden zich zo op de hoogte van een nieuw 
produkt, waar men veel van verwacht. 

En de medewerkers van Smit & Bolnes zorgden voor een per
fecte presentatie van hun nieuwe motor. 



AUTOKON 71 
Computersysteem 

Ir. Van Berkel en zijn gehoor 

Het vragenuurtje van de heer Schwagermann 

In ons januari-nummer werd door de redactie aandacht besteed 
aan de nieuwe numeriek bestuurde brandsnijmachines, die bij 
IHC Guste, IHC Smit en IHC Verschure reeds in bedrijf zijn of 
binnenkort in bedrijf gesteld worden. Ook werd iets verteld over 
het AUTOKON Computersysteem waarvan wij in verband hier
mee de gebruiksrechten verworven hebben. 

Door een aantal cursussen bij SRS in Oslo, waar het AUTOKON 
systeem ontwikkeld is, wordt een aantal !HG-medewerkers met 
het gebruik ervan vertrouwd gemaakt. 

Ir. Van Berkel is bij Verschure met de coördinatie van de invoe
ring belast, terwijl de heer Schwagermann met zijn BTK-mede
werkers daar het systeem reeds dagelijks toepast. 
Over het AUTOKON systeem en de voeding van de nieuwe 
brandsnijmachine hebben beide heren op donderdag 2 en vrij
dag 3 maart een inleiding gehouden voor leidinggevend perso
neel, werkvoorbereiders van de afdeling produktie nieuwbouw 
en voor het personeel van de constructiebureaus. 
Aan de hand van een eenvoudig schema zette de heer van 
Berkel uiteen, dat in de verschillende fasen van voorbereiding 
tot de bouw van een schip er telkens gegevens worden vastge
legd om ze in een volgende fase te kunnen gebruiken. Dit ge
beurt op tekeningen, lijsten en tabellen. 
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De vorm waarin de gegevens zijn vastgelegd is echter niet altijd 
direct bruikbaar, zodat omwerken dikwijls nodig is. Dit leidt tot 
herhalingen en vergroot de kans op fouten. 

Er is daarom gezocht naar een systeem waarbij: 

1. Resultaten van werkzaamheden zodanig worden vastgelegd
dat ze in een volgende fase in de gewenste vorm beschik
baar komen, zodat omwerken overbodig wordt.

2. Berekening van benodigde gegevens min of meer automa-
tisch wordt uitgevoerd op grond van enkele basisgegevens.

Een oplossing hiervoor is gevonden in het AUTOKON systeem. 
Het bestaat uit een serie computerprogramma's, waarmee aller
lei berekeningen kunnen worden uitgevoerd. Deze variëren van 
het stroken van een lijnenplan tot het bepalen van de brandsnij
lengte van diverse onderdelen. De berekeningsresultaten wor
den bewaard in het geheugen van de computer, waar men van 
een bepaald schip steeds meer gegevens verzamelt. Dit noemt 
men de DATABASE. Voor bepaalde berekeningen worden de 
benodigde gegevens aan deze database ontleend en aangevuld 
met een aantal gegevens, dat de gebruiker van de programma's 
er aan toevoegt. De berekeningsresultaten worden weer i.t 
geheugen bewaard. 

Het AUTOKON systeem is schematisch weergegeven in fig. 1. De 
daar genoemde namen van de verschillende programma's zult u 
in de toekomst steeds vaker tegenkomen. 

De heer Van Berkel wees erop dat veel van de oude werkzaam
heden geleidelijk aan zullen verdwijnen als we geleerd hebben 

TBHI'LATE 

FAIR 

/ AUTOKON - 71 PROGRA.'1.".A 'S 

Figuur 1 

de mogelijkheden van dit systeem optimaal te benutten. Voor
lopig zal er van iedereen, die er mee te maken krijgt, wat extra 
inspanning gevergd worden. Misschien ook wel wat consideratie 
met kinderziekten die ongetwijfeld zullen optreden! 

Tot slot vertelde hij iets over de apparatuur, die voor het werken 
met dit systeem is of wordt aangeschaft. U ziet dat schematisch 
weergegeven in figuur 2. 

Daarna vertelde de heer Schwagermann met behulp van een 
uitgebreide collectie basisdocumenten, ponskaarten, papertapes, 
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Figuur 2 

tekeningen enz. hoe de B.T.K. nu reeds met het AUTOKON sys
te- werkt.

De aanvullende programmering, die de computer nodig heeft om 
een onderdeel van een schip te beschrijven, wordt door de 
B.T.K.-man op een basisdocument ingevuld. 
Deze gegevens worden overgebracht op ponskaarten, zodat ze 
ook voor de computer leesbaar zijn. 

Samen met de gegevens uit de DATABASE weet de computer 
nu genoeg om een ponsband te produceren in een geschikte 
taal voor de besturingseenheid. Deze taal is de ESSI taal, waar
mee elke willekeurige vorm wordt opgebouwd uit stukjes rechte 

25JAAR BIJ 
IHC VERSCHURE 

s9et jubileum op vrijdag 
3 maart 1972 van de heer J. 
Slinger, 53 jaar, van beroep 
platenbuiger, was het een 
uitermate gezellige bedoe
ning. 
Wie over herscholing praat, 
denkt in termen van het hui
dige tijdsbestek, waarin een 
aantal mensen naar een an
der beroep moeten uitzien 
omdat het beroep dat zij uit
oefenen van de lijst wordt af
gevoerd en niet meer zal te
rug keren. 
De heer J. Slinger blijkt z'n 
tijd ver vooruit te zijn ge
weest. Hij heeft zich 25 jaar 
geleder, bij Verschure des
kundig laten herscholen in 
de leerschool. 
In de scheepsbouwloods 
werkt hij nu voornamelijk aan 
de rollenschaar. 

Voor zijn huiselijke verzor
ging heeft hij veel te danken 
aan de familie Kort en in het 
bijzonder aan de vrouw des 
huizes. 
Met de steun van zulk een 
verzorgende achterban ver
wachten wij dat de jubilaris 
het bij deze 25 jaar trouwe 
plichtsbetrachting niet zal 
willen laten. 

J. SLINGER 
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lijnen, cirkels en parabolen. 
Op de band zien we dan instructies staan om een onderdeel uit 
plaat te branden. 

Als het om kleine onderdelen gaat, wordt er eerst nog 'genest', 
waartoe meerdere stukjes zodanig uit een plaat worden gebrand 
dat er een minimum aan afval overblijft. Hiervoor wordt een 
nieuwe ponsband gemaakt. 

Na het controle-tekenen kan de brandsnijmachine aan het werk. 
Het gaat er daarbij feodaal toe, want van de vier branders is er 
één de meester en zijn de andere slaven. 

Het plaatsje Emmeloord speelt bij dit alles een voorname rol. 
Daar worden onze kaarten geponst. 
Zo ziet u maar eens hoe wij gewild of ongewild toch de sprei
ding van werkzaamheden nastreven. 

Als wij u dan tenslotte vertellen, dat de benodigde dosis zuur
stof door codering aan de branders wordt toegevoegd, kunt u 
wel begrijpen, dat wij tijdens de inleidingen het gevoel hadden 
bij de cardioloog te zijn beland, in plaats van bij de schepen
bouwer. 

Hoe het ook zij: we hebben vernomen, dat 'fini' het einde van 
zo'n programma betekent. 
Dat willen we ook nu zeggen van ons verhaal. 
Over één ding kunnen we ons nu al verheugen: de toezegging 
dat we over een half jaar nog eens alles gaan recapituleren en 
bezien hoe de resultaten zijn. 

Intussen mag u vragen stellen. 
Dat mag rechtstreeks bij de heren Koopmans bij IHC Gusto, Van 
Berkel bij IHC Verschure of Doornink bij IHC Smit. 

25JAAR BIJ 

IHCSMIT 

Op dinsdag 14 maart j.l. ging 
de vlag met het cijfer 25 
weer in top. Nu voor onze 
boorder, de heer A. A. den 
Boon, die om ongeveer 11 
uur met zijn vrouw en kinde
ren op het kantoor arriveer
de om in de daksalon door 
onze directeur, de heer A. J. 
Bouman te worden toege
sproken. Hierbij waren aan
wezig de heren A. v. d. Ende, 
C. v. d. Put, L. Blonk en J.
Bakker. 
De heer Den Boon is nu ook
drager van het gouden firma
speldje. Als jubileumge
schenk ontving hij een enve
loppe met inhoud. 
Wij wensen de heer Den
Boon nog vele gelukkige ja
ren toe met vrouw en kinde
ren. 

A. A. OEN BOON 



,-----------------------------------------

HOGER KAN HET NIET 
Op woensdag 15 maart werd het hoogste punt van het boor
schip Pélican bereikt. Het laatste deel van de 62 meter hoge to

ren, een 15 meter hoge staalconstructie, werd toen met grote 

precisie geplaatst. Voor deze operatie moest Europa's grootste 
drijvende bok, de Ajax, worden verlengd tot 74 meter. 

Op de foto's ziet u hoe nauwkeurig er gewerkt moest worden 

om het laatste deel van de toren op z'n plaats te krijgen. Adem
loos keken velen toe hoe Franse montagewerkers halsbrekende 

toeren uithaalden. 

Dat alles goed was gepland, bleek wel toen het deel binnen een 
half uur vast op de toren stond. 

ROSARIO • 

Nr 3 van "ons" blad heb ik in dank ontvangen en met belang
stelling gelezen, in enkele gevallen met bijzondere aandacht. 
Zo trof mij het werkverhaal, dat dhr Costerus voor zijn Volker
mensen in Groepsnieuws schreef. 
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Bij het zien van de naam Rosario en het lezen van het artikel 
kwam in mijn herinnering, hoe L. Smit & Zoon jaren lang plezier 

van die Rosario de Sante Fe gehad heeft. Dat plezier eindigde 
pas in de eerste jaren van mijn verblijf bij LSZ, waar jaar op jaar 



geaccepteerde wissels vernieuwd moesten worden, telkens ver
hoogd met een jaar nieuwe onbetaalde rente. 
Dat kwam zo. Dezelfde Argentijnse autoriteiten als dhr. Costerus 
bedoelt, hadden zo tegen 1902 besloten de enorme aanslibbing 
van de 

"
Paraná" bij Rosario aan te pakken en meteen de haven

zone te vergroten met 3600 m kaden en andere installaties. Dat 
werk werd na inschrijving opgedragen aan een splinternieuwe 
_aanneming maatschappij, met deelneming van Schneider & Cie 
en van H. Hersent & Fils Parijs, als gezaghebbende deskundigen. 
Die Fils (Jean et Georges) wisten, wat ze nodig hadden, en waar 
ze de mosterd moesten halen. Er werden bij L. Smit & Zoon 
twee gepatenteerde zelfleegzuigende hopperzuigers besteld, 
atm. 60 x 9,80 x 4,10 m, elk met een buninhoud van 500 m3

, en 
een machine van 800 PK. Prijs / 222.000,- per stuk. De 

"
Rosa

rio 02" vertrok 20-1-1904, de 
"

Rosario 03" vertrok 2-2-1904. 
Helaas overviel hun in de Golf van Biskaye een geweldige storm 
waardoor een van de twee (ik meen de 02) roerschade kreeg 
en in de buurt van Finisterre op de rotsen verdaagde en zonk. 
Uit de verzekeringspenningen werd prompt de 

"
Rosario 04" be-

• 

IN MEMORIAM 

Na een kortstondige ziekte en na het ondergaan van een tweetal 
operaties, overleed op 5 februari jl. op 45-jarige leeftijd in het 
gemeenteziekenhuis te Sliedrecht onze medewerker bij IHC 
De Klop, de heer Struijk. 
Sinds 1941 heeft hij als ijzerwerker zijn beste krachten aan ons 
bedrijf gegeven en wij zullen hem node missen. Ook bij zijn 
collega's laat hij een lege plaats achter. Moge het de achterblij
venden tot troost zijn, dat zijn nagedachtenis bij ons allen zal 
blijven voortleven. 
Onze deernis gaat uit naar zijn vrouw en kinderen en wij spre
ken de hoop uit, dat zij kracht mogen vinden om in dit voor hen 
zo smartelijke verlies te berusten. 

B. STRUIJK 

P. J. KEIRSGIETER 

Op 16 maart jl. overleed de heer P.J. Keirsgieter. De heer Keirs
gieter kennen de meeste van ons bij IHC Verschure als leer
meester in de Koperslagerij en later op het bedrijfsbureau waar 
hij de schakel was tussen tekenkamer en werkplaats. 

Nadat het bedrijfsbureau gedecentraliseerd was werkte de heer 
Keirsgieter nog enige tijd op de administratie waar wij hem ook 
als een prettige collega en accuraat werker leerden kennen. 

ij eren de nagedachtenis van de overledene en wensen me
vrouw Keirsgieter de nodige kracht om het verlies te kunnen 

ragen. 

W. F. Morriën 
(Administrateur). 
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steld, die zelfs nog 5-9-1904 kon vertrekken. Die twee "ouder
wetse" hopperzuigers hebben met andere werktuigen de 

"
fis

cale" haven van Rosario tot genoegen der Argentijnen in orde 
gekregen. Daarbij kon LSZ nog al eens reservedelen leveren, 
vooral waaiers (de echte drie-poten), waaierbladen en voering
platen. Dat ging allemaal goed tot de wereldoorlog uitbrak, en 
alles nog lang niet betaald was. 
Na de oorlog, zo 1919/1920, werd de rekening eens opgemaakt. 
Maar Frankrijk was uitgeput en Hersent niet minder, en ook 
Rosario had 't kwaad. Maar geld zou er wel komen, straks bij 
verder herstel. Alles wat LSZ gedaan kreeg, was geaccepteerde 
wissels, die echter heel wat keren vernieuwd zijn. In plaats van 
herstel, kwam al gauw een verschrikkelijke malaise. Totdat ein
delijk Hersent kans gezien heeft, de aangegane verplichtingen 
geleidelijk na te komen. Het ging wel eens vervelend, maar ze 
hébben betaald. Medunkt, LSZ en Hersent hebben er uiteindelijk 
nog eer mee behaald. Al hebben Jean & Georges dat niet meer 
beleefd. 

J. Koutstaal.

Tot ons leedwezen ontvingen wij bericht dat onze medewerker 
uit de bankwerkerij machinefabriek, de heer J. E. Brouwer, op 
vrijdag 3 maart 1972 op de leeftijd van 57 jaar is overleden. 
Het was hem niet gegeven na een zware operatie weer te mid
den van zijn collega's terug te keren. 
In onze herinnering zal hij blijven voortleven, zowel door zijn 
grote mate van vakmanschap, alsook door zijn persoon. 
Wij hopen dat de nabestaanden kracht en steun zullen ontvan
gen om dit verlies te dragen. 

J. E. BROUWER 

P. A. van der Vlies. 
Machinefabriek Oranjewerf 

A. VOERMAN 

Het bericht van het plotseling overlijden van onze 51-jarige 
werkmeester de heer A. Voerman op 18 maart jl. heeft in onze 
kringen, zowel als in die van IHC Verschure grote ontsteltenis 
en droefheid teweeg gebracht. 
De heer Voerman was sedert 1952 bij IHC Verschure in dienst 
als timmerman. 
Door zijn bekwaamheid en toewijding behoorde hij bij Polymarin, 
waarvoor hij zich de laatste jaren met al zijn kunnen heeft inge
zet, al spoedig tot het kader. 
Wij zullen zijn werkkracht node missen. 
Wij wensen zijn vrouw en de kinderen heel veel sterkte. 

J. Bos
POLYMARIN 
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�IIMIN'S(W) ERF 
De rubriek, die wij nooit overslaan is die van de Jubilea. Gewel
dig, hoe je daarin de mensen nader leert kennen. Zo lazen wij 
onlangs over een Verschure-collega, waarover werd verteld, 
dat hij "ook na zijn jubileum verder zingend door het leven 
wenst te blijven gaan". Een vrolijke boel, daar op de Tekenka
mer Scheepsbouw ... ! En dan was er een andere jubilaris, een 
machinaal brander bij IHC Smit. Over hem werd verteld: ,,Hij 
begon als koud-buiger. Na ongeveer drie jaar was hij behulp
zaam bij het strekken ... " 
Om te beginnen van zijn eigen rug zeker .. .  ! 

Bij IHC De Klop hebben ze eens uitgerekend, hoeveel ton 
gewicht aan materieel in 1971 het bedrijf heeft verlaten. Wij 
willen u deze cijfers niet onthouden. ,,In het afgelopen jaar werd 
670 ton meer naar het buitenland uitgevoerd dan in 1970. In to

taal werd er 3.652.694 kg geëxporteerd. Het betrof zowel com
plete zuigers als onderdelen". 
Toch tillen ze er niet zwaar aan, daar in Sliedrecht. Wat hen be
treft mag het dit jaar nóg meer zijn. 

"Wil degene" - aldus meldde ons het IHC Gusto Nieuws - ,,die
in de periode van 4 t/m 22 februari een radio van het merk 
Philips van de tekenkamer Bedrijfsbureau M.B. heeft geleend 
deze terugbezorgen?" 
Zonder de Arbeidsvitaminen kunnen ze moeilijk werken, zo 
schijnt het. Als het toestel niet terugkomt, moeten ze de "zin
gende tekenaar" van Verschure maar in dienst nemen ... 

Met vakanties en vrije dagen in het vooruitzicht, moest het IHC 
Smit Nieuws vertellen, dat "per abuis door het Rekencentrum
bij het produktiepersoneel op de salarisslip van periode 3 een 
extra vakantiedag in het tegoed werd bijgeteld. Deze dag zal in 
periode 4 weer van het saldo-tegoed worden afgetrokken". 
Eerlijk is eerlijk, maar sneu is het wel, zo'n "ontdekte vergis
sing" ... 

Nu wij het toch over de komende vakanties hebben: de organi
satie Veilig Verkeer Nederland, die wij natuurlijk een zeer goed 
hart toedragen, voert deze weken een actie. Het gaat om de 
aandacht te vestigen op de gevaren van oude auto's. Cijfers 
van de politie in enkele grote steden liegen er niet om. Er wor
den steeds meer gebreken geconstateerd aan motorvoertuigen. 
Omdat het zo duur wordt, probeert men noodzakelijke reparaties 
op de lange baan te schuiven. Dit geldt in hoofdzaak auto's, 
maar met bv. bromfietsen is het vaak niet beter gesteld. Op de 
technische staat, waarin de voertuigen verkeren, zal voortaan 
scherper worden toegezien. Men is dus gewaarschuwd. Boven
dien is het zo, dat door het duurder worden van het autorijden, 
er méér tweedehands auto's op de weg komen. Nu is er tegen 
een goede tweedehands auto weinig in te brengen, maar ge-
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vreesd moet worden, dat er meer en meer "kneuzen" aan het 
verkeer gaan deelnemen. En daar wil deze actie iets aan doen, 
onder het motto "Laat u niet bij de (k)neus nemen".

Een van onze trouwe lezers in Kinderdijk, de heer K. G•r
blom, schreef de redactie een brief. Hierin filosofeerde h�n
der meer over ons beeldmerk: 

"Ja, die 1, zou die zich achtergesteld en wat eenzaam voelen bij
de H en de C die nu zo innig verbonden zijn? Het valt mee. Want 
als het er op aankomt voelen zij zich niet als twee die samen
spannen tegen de eerste, maar de I wordt beschouwd als deel 
uitmakend van het trio IHC. Want de H en de C weten dat zij 
zich zonder de I niet happy voelen en de I kan ook niet zonder 
de andere". 
Bovendien, zouden wij willen opmerken, zitten ze gedrieën ge

vangen in een rode rechthoek, die het samengaan bestendigt. 

Wie bij Gusto werkt, moet wel eens héél snel kunnen reageren. 
Onder de kop Winstdelingsspaarregeling schreef IHC Gusto 
Nieuws onlangs: ,,Wanneer u wilt profiteren van deze toeslag 
en van de extra hoge rente dient u uiterlijk vrijdag 17 maart a.s. 
uw opgave verstrekt te hebben aan de afdeling Personeelsad
ministratie." 
Dit stond in het IHC Gusto Nieuws van . .. 17 maart 1972! ... 

,,Rectificatie" luidde een kop en dus lazen wij nieuws-g: 

"Onder het hoofd "Premie sociale verzekeringswetten" z'IWl'in
het vorige IHC Smit Nieuws de premies voor deze wetten en 
de maximumbedragen per jaar opgenomen. Daarin werd abu
sievelijk een jaar gesteld op 360 dagen. Dit moet zijn 260 da
gen, zijnde het aantal WERKdagen per jaar". 
Nu stellen wij een jaar nog steeds op 365 dagen. Met 260 werk
dagen volgens de wet, betekent dit jaarlijks 10 5 dagen niets 
doen. Extra feestdagen en vakantie nog niet eens meegerekend. 
Had u zich dát gerealiseerd? ... 

Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn, dacht de redactie van het 
IHC Gusto Nieuws, toen ze schreef: ,,Woensdag jl. is, onder 
haast ideale weersomstandigheden de boortoren op de Pélican

geplaatst, wanneer er op het laatste ogenblik niets fout is gegaan. 
Woensdag 22 maart zal het schip gaan proefvaren, wanneer alle 
werkzaamheden vlot blijven verlopen." 

Om in stijl te blijven: eind april kunt u deze bijdrage van ons 
lezen, wanneer de kopij niet op het laatste ogenblik verloren is 
geraakt .... 


