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BIJ DE VOORPLAAT 

De CO 835 was de eerste van de tien 1500 m3 sleepzuigers voor de Volksrepubliek China die onlangs ging proefvaren. Fotobureau 
Kramer nam dit gloednieuwe schip onder schot toen het de Waterweg afvoer op weg naar zee. 

DE VIERDE "KLEINE" CHINEES TE WATER
Van de tien sleepzuigers met elk een laadruiminhoud van 1500 
m3 voor de Volksrepubliek China, was nummer vier op 8 maart 
j.l. aan de beurt om te water te gaan. Het gebeurde bij B.V.
Scheepswerf en Machinefabriek "De Biesbosch Dordrecht" in

Bloemen voor de doopvrouwe 
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Dordrecht. Op deze werf worden drie van de tien gebouwd. De 
CO 837 is de tweede van dit drietal. De doopplechtigheid werd 
verricht door mevrouw A. W. Boterenbrood-ter Kuile, echtge
note van de heer Ir. D. Boterenbrood, lid van de raad van be
stuur van ons concern. 
Zo gaat de bouw van de vele schepen voor China gestadig 
voort! 

De fles gaat aan scherven Op weg naar het water 

Wie de vele opdrachten bekijkt, die bij 
ons onder handen zijn, ziet dat ze nage-
noeg allemaal bestemd zijn voor he 
buitenland. Dat wil niet zeggen, dat oo 
wat betreft het gróte materieel de Ne-
derlandse en Belgische klanten en rela
ties ons onverschillig laten. Om de ken
nismaking te verstevigen en zo nodig te 
vernieuwen werd bij IHC Smit een "Dag
voor de Baggerindustrie" gehouden. Een
groot aantal vertegenwoordigers van Ne-
derlandse en Belgische Aannemingsbe-
drijven verzamelden zich in de grote kan
tine van het Ontspanningsgebouw. Ir. D. 
Boterenbrood sprak als Hoofd van de 
Bagger Divisie een welkomstwoord. Het 
verheugde hem dat zo velen aan de uit
nodiging gevolg hadden gegeven en hij 
hoopte, dat vooral ook in de persoonlijke 
contacten met de verschillende IHC ver
tegenwoordigers men elkaar beter zou 
leren kennen. 
Na de vertoning van de film over de 
Marinero Rivas - voor het eerst in 'groot
beeld' projectie in deze zaal! - stortte 

DAG VOOR DE BA 
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Ir. S. E. M. de Bree, hoofd van het MTI, 
de aanwezigen in een brok techniek. 

De titel van zijn lezing was "De theorie 
van de baggerpomp onder water, het toe
passingsgebied en de uitvoering als com
pacte elektrisch gedreven inbouw unit." 
Met behulp van grafieken-op-dia's wer
den algemene kenmerken van bagger
pompen en het verpompen van mengsels 
uit de doeken gedaan. En werden de 
voordelen uiteen gezet van de elektrisch 
aangedreven onderwaterpomp, waarvan 
de ontwikkeling bij het MTI onder han
den is. 

Om de benen te strekken en nader met 
het bedrijf kennis te maken konden ver
volgens het MTI, de schepenhal, de 
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noeg allemaal bestemd zijn voor het 
buitenland. Dat wil niet zeggen, dat ook 
wat betreft het gróte materieel de Ne
derlandse en Belgische klanten en rela
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drijven verzamelden zich in de grote kan
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Boterenbrood sprak als Hoofd van de 
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verheugde hem dat zo velen aan de uit
nodiging gevolg hadden gegeven en hij 
hoopte, dat vooral ook in de persoonlijke 
contacten met de verschillende IHC ver
tegenwoordigers men elkaar beter zou 
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Na de vertoning van de film over de 
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Ir. S. E. M. de Bree, hoofd van het MTI, 
de aanwezigen in een brok techniek. 

De titel van zijn lezing was "De theorie 
van de baggerpomp onder water, het toe
passingsgebied en de uitvoering als com
pacte elektrisch gedreven inbouw unit." 
Met behulp van grafieken-op-dia's wer
den algemene kenmerken van bagger
pompen en het verpompen van mengsels , 
uit de doeken gedaan. En werden de · 
voordelen uiteen gezet van de elektrisch 
aangedreven onderwaterpomp, waarvan 
de ontwikkeling bij het MTI onder han
den is. 

Om de benen te strekken en nader met 
het bedrijf kennis te maken konden ver
volgens het MTI, de schepenhal, de 

sleepzuiger CO 826 en de machinefa
briek worden bezichtigd. 
Een bijzondere gast op deze dag was 
Ir. C. van der Burgt, Hoofdingenieur, Di
recteur van de Directie Noordzee van 
Rijkswaterstaat. Hij sprak 's middags over 
het onderwerp "Onderzoek in de Noord
zee, gezien vanuit Overheidsstandpunt".
De directie Noordzee werd in 1971 op
gericht en is dus een nog jonge tak aan 
de Rijkswaterstaatsstam. Toch werden al 
in de jaren '30 studies uitgevoerd naar 
de zandbewegingen voor onze kust, met 
name waar rivieren en kanalen in zee 
uitmonden. Kennis omtrent de zee is in
tussen steeds belangrijker geworden. 
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Voor de scheepvaart, voor de visserij, 
voor de exploratie en exploitatie van de 
bodem, voor het bouwen op zee (boor
platforms e.d.), maar ook voor kwesties 
die met de bescherming van het milieu 
verband houden. Dat hiermee hoge kos
ten zijn gemoeid is een duidelijke zaak. 
Gezien de grote belangen is internatio
nale samenwerking onontbeerlijk. In de 
onlangs opgerichte Raad voor de Ocea
nologie worden activiteiten internationaal 
geleid en begeleid. Overheid en bedrijfs
leven werken nauw samen. Er is nog erg 
veel te doen, maar ook hier geldt dat de 
overheidsmiddelen niet onuitputtelijk 
zijn! 
Ir. T. P. de Jooden had als onderwerp 
voor zijn lezing gekozen "De plaats van
IHC Holland in de Baggerindustrie". Ge
ïllustreerd met cijfers gaf hij een over
zicht wat met name op het gebied van 
de sleepzuiger door IHC is gebouwd - of 
in samenwerking - en door "de concur
rentie". Gebaseerd op een aantal erva
ringsfeiten werd in de discussie de ver
houding tussen IHC en haar klanten 
openhartig onder de loep genomen. En 
dát tenslotte was het doel van deze "Dag 
voor de baggerindustrie"! 

1. Overzicht van de grote kantine bij IHC Smit 
2. Ir. C. van den Burg!: ,,Overheid onderkent grote 

belang van onderzoek van de Noordzee" 
3. Ir. T. P. de Jooden vertelt over onze plaats In de 

baggerindustrie 
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De vergadering van de COR, die op 7 februari j.l. bij IHC Ver
schure werd gehouden, begon met een uitgebreide discussie 
over de verslaggeving van hetgeen in deze vergaderingen wordt 
besproken. De leden zouden de notulen graag wat eerder onder 
ogen krijgen. Over het onderwerp is ook een gesprek gewenst 
tussen de agendacommissie en de voorzitter. De verslaggeving 
dient op drie manieren te geschieden: 
ten eerste: duidelijke notulen over wat er is besproken; 
ten tweede: zo snel mogelijk een kort verslag als eerste bericht

geving naar buiten; 
ten derde: een uitgebreider verslag voor publicatie in het be-

drijfsblad "Het Zeskant".
De vorm waarin dit laatste zou dienen te gebeuren, zal nog 
moeten groeien. De COR heeft duidelijke bezwaren tegen een 
al te vrije nieuwsgaring en redactionele vrijheid. Het Zeskant
verslag kan daarom het beste gebaseerd zijn op de notulen. Het 
dient vóór publicatie de goedkeuring te krijgen van voorzitter en 
secretaris. De publicatie zal dan onder hun verantwoordelijk
heid geschieden. 

Ziektekostenverzekering 
De begeleidingscommissie betreffende Ziektekostenverzekering 
uit de COR ontving over dit onderwerp een nota van de afdeling 
Concern Personeelszaken. Deze nota vormde punt van bespre
king op het Hoofdkantoor. De commissie had waardering voor 
de duidelijkheid van de nota en de erin naar voren gebrachte 
gegevens en cijfers. In de er op volgende discussie kwamen 
de standpunten dichter bij elkaar. 
De commissie herhaalde nogmaals de wens, dat in het advies 
aan de COR de noodzaak wordt gesteld om te komen tot één 
collectieve ziektekostenverzekering voor àlle IHC medewerkers 
die vrijwillig verzekerd zijn. Deelneming dient verplicht te wor
den, behalve voor hen die gewetensbezwaren hebben. Een keu
ze tussen "VZVZ" en "ENZICO" werd nog niet gemaakt, aange
zien een juiste vergelijking van de verzekeringspakketten {nog) 
niet goed mogelijk was. Wèl bestaat er al een duidelijke voor
keur, gezien het aanmerkelijke premievoordeel bij ENZICO. 
Een aantal punten zoals b.v. werkgeversbijdrage in de premie, 
het meeverzekeren van dokters- en medicijnkosten, werden 
nog aangehouden. Concern Personeelszaken zegde toe vóór 
1 maart de bijgewerkte detailgegevens te zullen verschaffen, 
zodat de commissie de COR vóór de vergadering van 4 april 
verslag en advies kan doen. 

Proefvaartregeling 
De Interne Accountantsdienst (IAD) kreeg de opdracht een on
derzoek in te stellen naar de verschillende proefvaartregelingen, 
die bij de daarvoor in aanmerking komende bedrijven worden 
gehanteerd. Naar de mening van de voorzitter was dit onderzoek 
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niet volledig. Met name het afwijken van de toepassingen van 
de diverse regelingen werd niet in het onderzoek betrokken. 
Ook de COR was al tot de conclusie gekomen, dat er verschil
len bestaan tussen wat over proefvaartregelingeo op papier 
staat en wat er in feite gebeurt. De IAD zal daarom een uitge
breider onderzoek doen. De resultaten ervan zullen eerst de 
Commissie voor Proefvaartregelingen worden voorgelegd en dan 
pas in de COR worden behandeld. Besloten werd om tot dan de 
regelingen te laten gelden zoals ze bestaan. 

Onjuiste berichtgeving 
De voorzitter deelde mede, dat er in de rubriek "Beursberich
ten" in De Telegraaf onlangs een bericht stond over IHC, dat
een samenraapsel was van feiten die deels niet en deels wel 
onjuist waren. Omdat hetgeen door genoemde krant gepubli
ceerd werd een totaal verkeerd beeld gaf van de werkelijkheid, 
besloot de raad van bestuur er iets aan te doen. Een uiterst 
zorgvuldig opgesteld persbericht was het gevolg. 
De noteringen IHC aan de Amsterdamse Beurs werden voor 
enige tijd stop gezet. Daarna kreeg de koers een deuk. Later 
trad echter herstel op. Van de kant van de Beurs is naderhand 
medegedeeld, dat men het De Telegraaf kwalijk heeft genomen 
dit verhaal over IHC in de rubriek "Beursberichten" te hebben
gepubliceerd. 
Over het "geval Telegraaf" werd nog enige tijd gediscussieerd.
De COR zou het op prijs stellen te worden ingelicht over wat de 
raad van bestuur in zulke gevallen doet. De voorzitter zegt, dat 
de COR zo goed mogelijk wordt ingelicht, maar dat geen be
paalde beloftes kunnen worden gedaan. Het kan nl. wenselijk 
zijn om plotsklaps zeer snel te reageren! 
Uiteraard vroeg men zich af, wáár zo'n gerucht ontstaat en 
waar de bron ervan is. IHC kan zich dergelijke berichten niet 
permitteren en daarom moet alles worden gedaan om "lekken"
op te sporen. Anders kunnen er bijvoorbeeld dingen in de krant 
komen, waarover de COR-leden geheimhouding is opgelegd! 
Als in zo'n geval dan aan de COR-leden vragen worden gesteld, 
zitten zij in een moeilijk parket. De secretaris stelde dat over , 
bepaalde zaken toch wel de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
in acht moet worden genomen. 

COR conferentie 
Doel van een dergelijke conferentie zou moeten zijn het kweken 
van een betere samenwerking tussen de COR-leden onderling, 
en het diepgaand behandelen van een aantal onderwerpen die 
met de COR als instelling te maken hebben. Hierdoor zou de 
raad van bestuur een beter inzicht kunnen krijgen in bepaalde 
COR problemen, aldus de secretaris. Het wanneer, waar, hoe
lang en hoe van zo'n conferentie zal nog nader worden beke
ken. De agendacommissie werd gemachtigd een en ander uit 
te werken. 

Vijf jaren plannen 
Een der leden wilde graag ingelicht worden over de vijf jaren 
plannen, die er gemaakt zijn en waarmee investeringen zijn ge
moeid. In het afgelopen jaar is er immers een behoorlijke rem 
gezet op de investeringen. Worden deze plannen waar gemaakt? 
De voorzitter antwoordde, dat er naar zal worden gestreefd om 
de noodzakelijke investeringen zo snel mogelijk uit te voeren. 
De rem is het gebrek, of liever gezegd de beperktheid, van de 
middelen. Het was moeilijk om hierover tijdens de vergadering 
gedetailleerde gegevens te verschaffen. 

lnformatienota Gusto / Gusto Staalbouw 
De secretaris sprak er zijn verontrusting over uit, dat de inhoud 
van deze nota om een of andere reden is "uitgelekt". Hierdoor
wist een aantal werknemers in Slikkerveer wat er ging gebeu
ren, terwijl bijvoorbeeld de vakverenigingen nog niet waren in
gelicht. Dit is te betreuren, omdat het gaat over maatregelen, 
die ingrijpen in de belangen van meer dan 200 medewerkers. 
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Bovendien dient de hand te worden gehouden aan de bepalin
gen die de CAO stelt ten aanzien van reorganisaties e.d. 
De voorzitter merkte op dat de raad van bestuur zich natuurlijk 
regelmatig afvraagt of de bestaande situatie de meest econo
mische is en de best mogelijke voor onze onderneming, ook 
vanuit het oogpunt van de werkgelegenheid. Soms zullen er 
maatregelen nodig zijn in het belang van ons voortbestaan. 
Ideeën daarover moeten aan alle kanten bekeken worden. Dit 
betekent dat méér mensen er kennis van moeten kunnen ne
men. Dit betekent óók dat er dan meer risico bestaat op "uit
lekken". De secretaris was van mening dat als de raad van be
stuur iets .overweegt, daar niets op tegen is, maar de CAO 
schrijft de procedures keihard voor en aan die CAO moeten wij 
ons houden. De heer Schuil merkte op dat het onderwerp al
leen in kleine kring was besproken. Toen een en ander uitlekte 
is door de raad van bestuur besloten om er grotere bekendheid 
aan te geven. Dat in zulke gevallen wel eens van de geijkte 
paden moet worden afgeweken, ligt voor de hand. De heer 

DE ,,ALMERBID" TE WATER 

De laatste beletselen worden weggenomen 

Ook al in het verleden hebben wij baggermaterieel geleverd 
aan Irak. Dat waren de sleepzuiger Hil/ah, de grijperbagger Al 
Mosu/ en een aantal demonteerbare standaardzuigers. 
Verleden jaar werden, zoals de meesten van u weten, door de 
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Schuil vindt dat het betreffende CAO-artikel in dit geval hele
maal niet van toepassing is. Enkele COR-leden stellen dat zij er 
begrip voor op kunnen brengen dat de directie de inhoud van 
de nota bekend maakte aan de ondernemingsraden toen er ge
ruchten waren en de zaak dreigde "uit te lekken". 
Opvallend is overigens wel dat van een dergelijk soort berichten
altijd de negatieve kanten uitlekken en niet de positieve kanten! 

Uitzend- en detacheringsregeling 
Er werd gevraagd hoe het staat met de uitzend- en detache
ringsregeling. Deze zou immers eind vorig jaar van kracht wor
den. De voorzitter antwoordde, dat op de lijst van onderwerpen, 
die onderzocht moeten worden dit onderwerp niet bovenaan 
staat. Het is dus nog niet in behandeling genomen. 
De COR komt opnieuw bijeen begin april bij Smit & Bolnes in 
Zierikzee. 
De voorzitter De secretaris 

Ontmoeting met het IJwater 

lraqi Ports Administration in Basrah opdrachten verstrekt voor 
de levering van in totaal zes sleepzuigers. Twee met een laad
ruiminhoud van 4500 m3 en vier met een laadruiminhoud van 
elk 3000 m3• Van de vier 3000 m3 schepen werd de eerste, de 
Almerbid op 21 april j.l. bij IHC Verschure te water gelaten. 
De directeur generaal van de haven van Basrah, Sayed Abdul 
AI-Saadi, onder wiens beheer de zuiger komt te werken, gaf 
door het doorsnijden van een lint het sein dat het schip zijn 
element kon gaan opzoeken. Rustig en beheerst gleed het de 
helling af, nagestaard door een klein gezelschap genodigden, 
belangstellenden en de weinige werkers, die zich op het tijd
stip van de tewaterlating - half vijf in de namiddag - nog op 
het werfterrein bevonden. 
Ooggetuigen waren onder andere de chargé d'affaires voor Irak 
in Nederland, de heer AI-Kadhi, onze president-directeur, de 
heer D. Smit, het hoofd van de Bagger Divisie, de heer Ir. D. 
Boterenbrood en de werfdirecteur, de heer G. Fluit met enkele 
leden van zijn staf. 
Met het uitspreken van wederzijdse gelukwensen, het uitwisse
len van cadeaus en een oproep tot bestendiging en verdere uit
bouw van de hechte Irakees-Nederlandse samenwerking, die 
thans op ons gebied bestaat, werd deze informele tewaterlating 
besloten. 



1. Hier mondt de Tees In 
de Noordzee uit 

2. De "Cleveland County" 
op weg naar de zulgplaats 

3. Aan het werk op de 
"Tees". Langs de kaden Is 
het grljperbaggervaartulg 
"Seal Sands" In actie 

4. Op de brug van de 
"Cleveland County" tijdens 
het baggeren 

5. Lossen van de specie vla 
de walaanslultlng 

6. ,.Still golng strong" onder 
stoom op de Tees, de 
,,TCC Dredger No. 1" 

In het haven- en industriegebied bij de monding van de Tees in 
noord-oost Engeland bruist het de laatste jaren van activiteit. 
Weinig havens in het land kunnen aanspraak maken op een zo 
snelle groei als die aan de Tees en die van het nabijgelegen 
Hartlepool. De droge cijfers van de statistieken spreken wat dat 
betreft duidelijke taal. De totale hoeveelheid vracht, die in deze 
havens werd behandeld, bedroeg tien jaar geleden 9 miljoen 
ton. Nu is dit bijna 26 miljoen ton en men verwacht een verdub
beling daarvan rond de eeuwwisseling. De opvallendste stijging 
tonen de cijfers voor de import van ruwe olie. Ruim 1 miljoen 
ton in 1964 tot een forse 12 miljoen ton in 1973. En dat, terwijl 
de oliewinning op de Noordzee eigenlijk nog maar pas is be
gonnen. In het gebied, dat men met de naam "Teesside" pleegt
aan te duiden, zijn in de afgelopen jaren een aantal chemische 
industrieën verrezen, die werk bieden aan bijna 30.000 mensen. 
Van recente datum zijn ook: 
Een speciale terminal met opslag- en laadinstallaties voor de 
export van potasch, die in Boulby wordt gewonnen en per trein 
wordt aangevoerd; 
Een roll on/roll off terminal, die behalve voor de import in Enge
land van Japanse auto's ook gebruikt wordt voor de nieuwe 
veerverbinding met Holland; 
Een container-terminal voor het transport van en naar Europa, 
via Rotterdam; 
Een moderne losplaats voor ertstankers tot 150.000 dwt. 
De British Steel Corporation is intussen begonnen met de bouw, 
op de zuidelijke Tees-oever, van wat een van Europa's grootste 
staalfabrieken zal worden. Dit miljoenenproject zal in 1980 zijn 
voltooid. 
Zeer belangrijk voor de ontwikkeling van Teesside is de beslis
sing van de Phillips Groep om hier het eindpunt te vestigen van 
de meer dan 300 km lange oliepijpleiding. Door deze leiding 
zal vanaf 1975 de olie stromen, die wordt gewonnen in het Eko
fiskveld in de Noordzee. Het aan land pompen van deze olie in 
het veel dichterbij gelegen Noorwegen is nog niet mogelijk. Een 
zeer diepe trog voor de Noorse kust maakt het leggen van een 
onderzeese pijpleiding uiterst moeilijk. 

Een eeuw geschiedenis 
Wie de industrieële bloei van nu ziet, de landaanwinning en de 
bouw van steeds weer nieuwe installaties, kan zich moeilijk 
voorstellen, dat bv. een stad als Middlesbrough ruim een eeuw 
geleden nog maar een gehucht was, waar 25 mensen woonden. 
Verder stroomopwaarts langs de Tees was toen al wat meer ac
tiviteit; een paar textielfabriekjes in Yarm en wat houten 
scheepsbouw in Stockton. Vanuit Yarm werd trouwens al in de 
12e en 13e eeuw handel gedreven met Schotland, Frankrijk en 
Vlaanderen in wijn, wol, huiden, zout, katoen en landbouwpro
dukten. 
In het begin van de 19e eeuw nam Stockton de rol als haven 
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aan de Tees over. Er konden daar grotere schepen komen, voor
al voor de export van steenkool. De grillige loop van de rivier 
maakte overigens de navigatie moeilijk. Daarin kwam verbete
ring door het afsnijden van rivierbochten, door betere bebake
ning, enz. Van groot belang voor de streek was de aanleg van 
's werelds eerste spoorlijn, die tussen Stockton en Darlington. 
De opening in 1825 werd met veel vertoon gevierd! Al spoedig 
werd de behoefte gevoeld om het steeds stijgende kolenvervoer 
af te handelen op een plaats dichter bij de Teesmonding. Deze 
werd gevonden bij het gehucht Middlesbrough. In 1830 kreeg 
het een spoorverbinding met het achterland. Verdere uitbreidin
gen volgden, vooral in de jaren na 1850, toen in de Cleveland
heuvels ijzererts werd gevonden. Binnen een paar jaar stonden 
er verschillende smeltovens langs de Tees. De industrieële 
groei werd in het begin van de 20e eeuw verder gestimuleerd 
door de vondst van andere mineralen. 
Ook de scheepsbouw bloeide op. In de bloeiende geschiedenis 
van de havens aan de Tees en het iets noordelijk gelegen Harle
pool, is de datum van 1 januari 1967 van belang. 
Vanaf die datum is het beheer van de havens in handen van de 
Tees and Hartlepool Port Authority. 

Baggeren sinds 1853 
Voor het onderhoud van de vaarroute werd al in 1853 een bag
gervaartuig aangeschaft. En nog vóór het begin van de 20e eeuw 
was er al 100 ha. aan modderbanken drooggelegd. Natuurlijk is 
dit maar een fractie van de oppervlakten aan gronden, die de 
laatste paar jaar bouwrijp zijn gemaakt. Dit geschiedde met 
name op Seal Sands, aan de noordelijke oever, niet ver van de 
plaats waar de Tees in zee uitmondt. Op het nieuwe land ves
tigden zich een aantal industrieën op petrochemisch gebied. 
Aan de bouw van andere wordt gewerkt. Het is ook hier, dat het 
'eindstation' zal komen van de oliepijpleiding uit de Noordzee. 
In de nog te bouwen installaties zal 50 miljoen ton olie per jaar 
kunnen worden verwerkt. Het meeste daarvan zal naar andere 
landen worden geëxporteerd. 

Het enorme baggerwerk om al een deel van Seal Sands bouw
rijp te maken werd door grote cutterzuigers uitgevoerd. 
Van heel andere aard, maar zeker zo belangrijk is het onder
houdsbaggerwerk. Dit wordt door de "Tees and Hartlepool Port
Authority" in eigen beheer gedaan. Voor het werken 'boven
strooms' op de rivier beschikt men over de No. 1 Dredger. Dit 
is een in 1951 in Schotland gebouwde, door stoommachines 
aangedreven, hopperzuiger met een laadruiminhoud van 770 ml 

en met een zuigbuis in een beun in het achterschip. Dan is er 
de Sea/ Sands - een zelfvarende grijperbagger met een laad
ruiminhoud van 577 ml. De Cleveland County - een moderne 
sleepzuiger met een laadruiminhoud van 1530 m3 - werkt op de 
benedenstroom, voor de kust in zee en bij Hartlepool. 
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,,Cleveland County" 
De door IHC Holland in 1973 gebouwde C/eveland County heeft 
een lengte van 71,25 m en een breedte van 11,60 m. Met de zuig
buis aan stuurboordzijde kan tot een diepte van 29 meter wor
den gebaggerd. De baggerpomp in het voorschip wordt door 
elektromotoren aangedreven. Aan dieselvermogen is op het schip 
2300 pk geïnstalleerd. Het dubbelschroefschip is voorzien van 
een elektrisch aangedreven boegschroef. ·De opgebaggerde 
grond kan gelost worden door het openen van de 2 x 8 hydrau
lisch bediende, rechthoekige bodemkleppen, maar ook via de 
zelfleegzuig- en walpersinrichting naar de wal worden gepompt. 
De Cleve/and County heeft daarvoor een bijzondere voorziening. 
Daar waar de persleiding in de stortgoot uitmondt, kan hij wor
den losgekoppeld en hydraulisch omhoog bewogen. Op het dek 
is dit gedeelte van de persleiding gevat in een draaitafel. Aldus 
kan dit leidinggedeelte buiten het schip worden gedraaid om 
daar aan te sluiten op de walpersleiding. Deze begint op een 
steiger aan de noordoever van de Tees. De sleepzuiger meert 
aan de steiger, met klampen wordt de verbinding aangesloten 
en het naar de wal persen van de laadruiminhoud kan beginnen. 
De walpersleiding heeft een lengte van ongeveer 2 kilometer. 
Het leegzuigen en wegpersen van een hopperlading zand duurt 
ongeveer 1 ½ uur; van een lading slib: 45 minuten. 

Zestien uur per dag 
De Cleveland County werkt - in twee ploegen - zestien uur per 
dag. De opgebaggerde grond, die vooral uit slib bestaat, wordt 
hoofdzakelijk via de walpersinstallatie gelost. De mate van aan
slibben in de Tees is sterk afhankelijk van de weersomstandig
heden: veel of weinig regen, wind uit bepaalde richtingen, etc. 
Bij het werken op de rivier dient rekening te worden gehouden 
met een tijverschil dat maar liefst 5 meter kan bedragen. 
Behalve op de rivier wordt ook baggerwerk verricht in de vaar
geul, die de toegang vormt uit zee, om deze route op een diepte 
bij laag water van 15,8 meter te houden. De haven van Hartle
pool, waarin jaarlijks bijna 2 miljoen aan vracht wordt behan
deld, krijgt zo nu en dan bezoek van de Cleveland County. Ook 
hier geldt, dat weersomstandigheden plotseling aanslibben be
vorderen. Die plekken die dan ten spoedigste te worden opge
ruimd. Dat de bodem nog immer in beweging is, bewijst de sa
menstelling van de opgebaggerde grond. Behalve de gebruike
lijke slib en wat klei komen er boomstronken mee en stukken 
veen. Ook brokken steenkool worden wel in de specie gevonden. 
In de grond, die men in de rivier baggert, komen eveneens 

"vreemde voorwerpen" voor: stenen, staaldraad, etc. Dit maakt 
het openen van de baggerpomp nogal eens noodzakelijk. Onder 
de vlag van de "Tees & Hartlepool Port Authority" speelt de 
sleepzuiger Cleveland County aldus een bescheiden, maar be
langrijke rol in de ontwikkeling van het haven- en industriege
bied "Teesside". De toekomst hier is pas begonnen! 



VOER VOOR TECHNICI: 
DE SMIT-BOLNES MOTOR 
NADER BEKEKEN 
De Smit-Bolnes motor is een tweetakt kruishoofd dieselmotor in 
het vermogensgebied van 2.500 - 10.000 pk en met toerentallen 
van 250 - 375 omw/min. 
Omdat de Smit-Bolnes tweetakt per cilinder slechts één klep 
heeft - de uitlaatklep - is het aantal motordelen geringer dan 
bij viertakt-motoren. Dit geeft een enorme besparing aan reser
vedelen en onderhoudsuren. Het inlaten van de lucht vindt plaats 
door inlaatpoorten in de cilinderwand. 

Kruishoofd constructie 
De kruishoofd constructie heeft tot doel de leibaandruk niet 
door de hete werkzuiger te laten opvangen, zoals bij de trunk
zuigermotor, doch door het koude kruishoofd. Bovendien resul
teert dit in een beter te beheersen smeerproces, dat langere 
standtijden en lager smeerolieverbruik ten gevolge heeft. 
Door de kruishoofd constructie wordt tevens een volledige schei
ding tussen de cilinder en de krukkast mogelijk. De cilinder 
wordt door een apart systeem gesmeerd. De cartersmeerolie 
wordt niet vervuild omdat ze niet in aanraking komt met de ci
lindersmeerolie-residuën. De standtijd van cartersmeerolie kan 
daarom meer dan 30.000 uur bedragen. 
Het verbruik van de cilindersmeerolie is zeer laag. Deze olie 
wordt gedoseerd toegediend, namelijk evenredig met het toe
rental en/of afhankelijk van de motorbelasting. Omdat de ver
brandingsprodukten en de gebruikte afdruipende cilindersmeer
olie niet in aanraking kunnen komen met de smeerolie van het 
carter, is de motor bij uitstek geschikt voor gebruik van ruwe 
en zware olie. De vorm van het kruishoofd is cylindrisch, om 
het tevens als spoelpomp te gebruiken. Hierdoor is compressie 
van de spoellucht in twee trappen mogelijk. Eenmaal door de 
drukvulgroep en eenmaal door de spoelpomp. De overvloed aan 
spoellucht maakt de motor uitermate geschikt voor sterk wis-
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selende belastingen. Door de karakteristiek van de spoelpomp 
is de motor in staat de volle belasting tot relatief lage toeren
tallen vast te houden. Weinig onderdelen, lage onderhoudskos
ten, geringe slijtage, geen verbruik van cartersmeerolie, geschikt 
voor ruwe en zware olie, lage toerentallen bij volle belasting. 
Ziedaar een greep uit de vele voordelen die de Smit-Bolnes
tweetakt kruishoofdmotor biedt. • 

Over twee- en viertakt 
Voor de geïnteresseerden volgt hier nog een "schotel" techniek! 
Bij de viertaktmotor onderscheidt men vier slagen (per 2 om
wentelingen): 
De inlaatslag: de zuiger gaat naar beneden, waarbij lucht wordt 
toegelaten in de verbrandingsruimte (inlaatklep open). 
De compressieslag: de inlaatklep is gesloten. De zuiger gaat 
naar boven. De lucht wordt gecomprimeerd en bereikt door de 
compressie een hoge temperatuur. Vlak voor de maximum druk 
wordt brandstof ingespoten. 
De krachtslag: het gecomprimeerde brandstof-luchtmengsel 
komt tot ontbranding; de hete verbrandingsgassen expanderen 
zodat de zuiger met kracht naar beneden wordt gedrukt. 
De uitgaande slag: de uitlaatklep gaat open en de verbrandings
gassen worden door de omhoog gaande zuiger uitgedreven. 
De zuiger heeft nu vier slagen gemaakt; de krukas 2 omwen
telingen. Per vier slagen is er slechts één krachtslag welke ar
beid levert. 
Bij de tweetakt motor onderscheidt men slechts twee slagen, 
nl. de ingaande slag en de uitgaande slag in één omwenteling: 
Uitgaande slag: in het 1e gedeelte van de uitgaande slag vindt 
de verbranding en de expansie plaats, met gesloten spoelpoor
ten en uitlaatklep. 
In het voorlaatste gedeelte van de uitgaande slag wordt de uit
laatklep geopend, en verlaten de verbrandingsgassen de cilin
der. In het laatste stuk van de uitgaande slag worden de spoel
poorten geopend en begint de spoeling. 
Ingaande slag: in het 1e gedeelte van de ingaande slag wordt 
de spoeling voortgezet, terwijl de zuiger weer omhoog gaat tot 
dat de spoelpoorten weer worden afgesloten. De uitlaatklep 
wordt nu ook gesloten. De cilinder is nu gevuld met spoellucht 
welke wordt gecomprimeerd. In het laatste gedeelte van de in
gaande slag vindt de injectie met brandstof plaats waardoor de 
verbranding wordt ingeleid. 
Nu is één omwenteling voltooid, waarin één arbeidsslag heeft 
plaatsgevonden. Bij de viertakt motoren dus één arbeidsslag per 
vier slagen of twee omwentelingen, bij de tweetakt motoren één 
arbeidsslag per twee slagen of 1 omwenteling. 

Meer arbeid 
Een eerste voordeel van een tweetakt motor is dat zij meer ar
beid levert dan een viertaktmotor met hetzelfde slagvolume en 
toerental. Hierdoor zijn haar afmetingen relatief kleiner en haar 
gewicht minder. Een tweede voordeel van de tweetaktmotor is, 
dat de inlaat door de zuiger wordt geregeld door middel van 
poorten in de cilinder. 
Bij viertaktmotoren zijn zowel in- als uitlaatkleppen nodig met 
de bijbehorende klephefmechanismen. De Smit-Bolnes motor 
heeft een dubbele drukvulling door middel van een drukvulgroep 
en door het cylindrisch kruishoofd dat als spoelpomp wordt ge
bruikt. Verder kan nog worden opgemerkt, dat de tweetaktmo
tor een gelijkmatiger draaimoment heeft dan de viertaktmotor. 
De momenteel verkrijgbare viertaktmotoren hebben meestal een 
hoger toerental. Dit brengt echter een grotere slijtage van de 
bewegende delen met zich mede. De tweetaktmotor vindt toe
passing bij grote vermogens, of wanneer een eenvoudige con
structie, bediening en onderhoud wordt verlangd. 
De Smit-Bolnes motor bezit alle bovengenoemde eigenschap
pen van een tweetaktmotor, daarnaast dragen het gelast stalen 
frame en de bijzondere kruishoofd-spoelpompconstructie ertoe 
bij deze goede eigenschappen nog te accentueren. 

In de afgelopen weken gingen wederom 
een aantal schepen proefvaren. Het wa
ren de CO 835, de MOT Dredge VI en de 
Azovskoje More. De CO 835 is een van 
de tien 1500 m3 sleepzuigers voor de 
Volksrepubliek China en een van de drie, 
waarvan de bouw werd uitbesteed aan 
Vuyk's Scheepswerven in Capelle a/d 
IJssel. Het lag in de bedoeling om de be
proevingen uit te voeren op de Noordzee 
bij het lichtplatform Goeree. De slechte 
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ZIJ GINGEN PROEFVAREN 
weersomstandigheden maakten echter 
het uitwijken naar een andere beproe
vingsplaats noodzakelijk. Maar bij Texel 
ging het dan ook uit de kunst! 
Ongeveer tezelfder tijd was hier een an
dere sleepzuiger bezig; de MOT Dredge 
VI, bestemd voor India en gebouwd door 
onze collega's van Verschure. Ook deze 
beproevingen verliepen geheel naar 
wens. Tot de schepen, waarvan de bouw 
werd uitbesteed, behoort de voor de Sov-

jet Unie bestemde Azovskoje More. On
der de vlaggen van de bouwwerf P. Smit 
en Verschure ging deze sleepzuiger be
gin april op de Noordzee proefvaren. 

Met de regelmaat van de klok worden 
baggerschepen te water gelaten. Met de
zelfde regelmaat volgen de proeftochten, 
waarbij de IHC produkten grondig op al 
hun technische, nautische en baggerca
paciteiten worden getest! 

GEMEENTELIJKE BELANGSTELLING VOOR IHC VERSCHURE 
Heeft de gemeenteraad van het bruisende, 700-jarige Amster
dam nog wel tijd voor andere dingen dan metroproblemen, her
denkingen, e.d.? Ja zeker. 

IHC Verschure was een der bedrijven, die met een bezoek_wer
der1 vereerd. 
De ondernemingsraad van IHC Verschure was bij deze ontvangst 
vertegenwoordigd door zijn secretaris de heer J. Stocks. De ont
vangst-discussie-morgen werd besloten met een korte excursie 
over het terrein van de nieuwbouwwerf. 

De raad heeft onder andere levendige belangstelling voor de 
industrie in en rond de stad. 
Zo bezochten op donderdag 27 februari groepen functionaris
sen, samengesteld uit leden van de raad en takken van dienst 
van de gemeente, een aantal kleine, middelgrote en grote be
drijven. Het doel was om kennis te nemen van de problemen 
van het Amsterdamse bedrijfsleven door discussie met de lei
ding en vertegenwoordigers van die bedrijven. 
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Van beide zijden werden de contacten als nuttig gekenschetst 
en werd aangedrongen op een verdieping en versteviging van 
de relaties door regelmatiger contacten. 
De organisatie van deze dag was in handen van de A.I.V. (Am
sterdamse Industrie Vereniging). 



- ---- -- - --- --

VIER SLEEPZUIGERS ZEVENTIG MILJOEN M3 ! 
Regelmatig doet de HAM een publicatie het licht zien, waarin 
een overzicht wordt gegeven van het werk, dat bij de HAM on
derhanden is. 

In de laatst verschenen editie lazen wij een interessant berichtje. 
"Zoals u weet is men al jaren bezig met het uitdiepen van de
Jade om grotere tankers in de gelegenheid te stellen de haven-

installaties van Wilhelmshaven te bereiken. Dit wer'k wordt ge
deeltelijk uitgevoerd door sleepzuigers, gedeeltelijk door bagger
molens. Wat de eerste betreft: sinds het project in 1964 startte 
hebben onder meer d� HAM 308, de PCS van Hattem, de HAM
306 en de HAM 305 in de monding van de Jade gewerkt. In die 
periode hebben ze in totaal meer dan 70 miljoen kubieke meter 
grond verzet." Da's een hele berg! 

LEERSCHOLEN IHC DE KLOP NAAR LONDEN 

Vijfenvijftig jongens en hun zes begeleiders van de leerscholen 
van IHC De Klop hebben een vijfdaagse reis gemaakt naar Lon
den. Met een DC-9 vertrok men van het vliegveld Rotterdam/ 
Zestienhoven. Na een vlucht van 45 minuten landde het toestel 
op het vliegveld Heathrow waar het gezelschap opgewacht werd 
door de gidsen de dames T. Smits en L. Denbigh. Met twee bus
sen ging het naar het imponerende Londen waar de groep in het 
,,London Park Hotel" ondergebracht werd. 

Een druk programma wachtte de Kloppers die week. Om te be
ginnen maandagmiddag een bezoek aan het Imperia! War Mu
seum en 's avonds sightseeing in Londen met bezoek aan een 
echte Engelse Pub. Na de eerste nacht slapen in Londen geno
ten de Hollanders van het Engelse Ontbijt! Het programma voor 
deze dag: Windsor Castle en Hampton Court. 
Windsor Castle, in 1078 door William the Conqueror gebouwd, 
was sindsdien residentie van het Engelse koningshuis. Het slot, 
omgeven door uitgestrekte parken en tuinen, dateert uit het 
midden van de 14e eeuw. De kapel, voltooid in de 19e eeuw 
als "Albert Memorial Chape!" bevat de graven van leden van 
het Engelse koningshuis. Verder staat er het kasteel Frogmore 
met het koninklijk Mausoleum (graven van Koningin Victoria en 
Prins Albert). 
Hampton Court is het voormalig koninklijk paleis, gebouwd door 
kardinaal Wolsey in 1515, maar sedert 1760 niet meer als ko
ninklijk verblijf in gebruik. Het herbergt een wereldberoemde 
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schilderijenverzameling. In het fraaie, uitgestrekte park bevindt 
zich onder andere een prachtig doolhof, dat door 61 IHC-ers 
doorcrosst werd op zoek naar de uitgang .Dit bleek na ca. 20 
minuten hardlopen en wandelen de ingang te zijn.
Terug in het hotel werden met veel smaak de "Engelse erwten"
verorberd. De bankwerkers in het gezelschap hadden nog nooit 
zulke goede kogels voor kogellagers gezien. Een zelf geleide 
Bingo-avond besloot deze dag. 

Regen en mist 
Woensdag, echt een Engelse dag: regen en mist; de ochtend 
was voor shopping bestemd. Het bleek echter al gauw dat voor 
winkelen in Londen een ochtend veel te kort is! Na de lunch 
ging het per bus naar het sportcomplex Clapham Common, 
waar een balletje geschopt werd. De jongens kregen hier een 
mooie gelegenheid om hun begeleiders met een Engelse sliding 
tegen de grasmat te werken. Gedoucht, gekapt en met wel drie 
truien over elkaar aan stonden we tegen 17.00 uur klaar voor 
de reis naar het Wembley stadion. Dat bleek niets te vroeg want 
,,filevorming" is in Engeland ook geen onbekend woord. 
Over een afstand van 20 km deed onze bus 2¼ uur. Bij het be
treden van het stadion werden wij al gauw vergast op het zingen 
van liederen, roepen (in koorverband met ca. 100.000 actieve 
leden) -Engeland-Engeland-Engeland. Vergeefs probeerden en
kele IHC-ers te antwoorden met "Hand in hand . .  " of "Ajax heeft 
de wereldcup". Na een geweldige muziekshow werden wij met 
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het voetbalspel Engeland-West Duitsland geconfronteerd. Als 
Hollander hoorde je er niet bij! 
De donderdag bracht ons naar Brighton. Brighton behoort tot 
de meest stijlvolle badplaatsen aan Engelands zuidkust. Het 
wordt wel eens Londen-aan-Zee genoemd. Het is een feit dat 
heel wat veeleisende Londenaren hier zijn gaan wonen. Oor
spronkelijk een onbekend vissersdorpje, werd Brighton in de 
18e eeuw door een zekere Dr. Russell aanbevolen vanwege de 
opwekkende lucht en het veilig baden in zee. Prins George 
maakte het in 1787 tot een modieuze badplaats. Hier was vol
doende gelegenheid om te winkelen. Tegen 17.00 uur arriveer
den wij in de stromende regen weer in het hotel. 

Muzikaal geweld 
Uitgerust voor een bezoek aan Londens grootste discotheek 
brachten de bussen ons die avond naar Charing Cross-Sundown. 
Het geluid van - de jongens noemden het muziek - slaande 
klinkhamers met daarbij opzwepende lichtflitsen bracht zelfs de 
stilste IHC-er in beweging. Wat hebben wij toch een rustige 
stille werkplaats op De Klop!! 
Toen we tegen twaalf uur tot de laatste man toe van zingende 
oren voorzien waren brachten de bussen ons terug naar het 
hotel waar we allemaal tevreden van de nachtrust genoten. 
Vrijdagmorgen werd iedereen per telefoon en met gebons op 
de deur gewekt. Het laatste ontbijt in het hotel. Tegen half tien 
aankomst in de oostelijke voorstad van Londen Greenwich waar 
het National Maritime Museum bezocht werd. Met het bezichti
gen van het zeilschip de Cutty Sark sloten wij Greenwich af en 
op weg naar het vliegveld Heathrow genoten wij van een uit
stekende lunch. Afscheid van onze drivers, van de zeer kundige 
gidsen en via het inchecken en de passencontrole naar de tax
freewinkel; hier werden de laatste pennies besteed. Tegen 15.00 
uur (Engelse tijd) steeg onze DC 9 met 55 vermoeide jongens 
en 6 afgedraaide maar zeer tevreden begeleiders op. 
'n Veilige landing op Zestienhoven en daar stonden de bus en 
Maarten met het Klopbusje te wachten om ons naar Papen
drecht/Sliedrecht/Gorinchem en Arkel te brengen. Al met al een 
goed verzorgde en zeer geslaagde reis. 

25JAARBIJ 
IHCGUSTO 

STAALBOUW 
Bij de afdeling Geleen van IHC 
Guste Staalbouw B.V. waren in 
de maand februari weer twee ju
bilarissen. 
Op 13-feb.ruari herdacht de chef 
montage, de heer K. C. H. M. 
Noblesse, het feit dat hij 25 jaar 

K. C. H. M. NOBLESSE 

K. E. A. Schmidt 

geleden bij Guste Staalbouw in 
dienst trad. 
Vrijdag 14 februari was de grote 
dag voor de heer R. v.d. Molen, 
voorman lasser te Geleen. 
Beide heren zijn op 14 februari 
in het zonnetje gezet, resp. door 
de heer De Kleijn en de heer 
Mercx. 
Waarderende woorden gingen 
vergezeld van tastbare bewijzen 
voor de langdurige inzet die de 
jubilarissen hadden getoond voor 
een afdeling, die het niet altijd 

R. v.d. MOLEN 
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even gemakkelijk heeft gehad. 
Wij hopen dat de jubilarissen 
nog vele gezonde jaren mogen 
werken in een bloeiend bedrijf 
te Geleen! 

25JAARBIJ 
IHCSMIT 

Op dinsdag 4 maart j.l. herdacht 
de heer J. Tijssen het feit, dat 
hij op 27 februari 1950 in dienst 
trad van ons bedrijf als leerling
draaier. 
In 1954 overkwam hem echter 
een ongeval bij een week-end 
oefening van de Nationale Re
serve. Dit bracht een grote ver
andering in zijn leven teweeg. 
Na drie jaar thuis geweest te zijn, 
bleek dat hij het draaiersvak 
definitief vaarwel moest zeggen 
wegens een blijvend letsel aan 
één van zijn kniegewrichten. 
Toen in 1958 werd besloten om 
een verbandkamer in te richten, 
werd de heer Tijssen aangesteld 
tot verbandmeester. Deze func
tie vervult hij sedertdien met 
volle inzet en met grote dosis 
enthousiasme. 
Inmiddels is de EHBO-post uit
gegroeid tot een Bedrijfsgenees-

IN MEMORIAM 

J. TIJSSEN 

kundige Dienst, waarin hij onder 
leiding van onze bedrijfsarts, 
dokter H. L. Tan. en samen met 
zijn collega, de heer H. P. Vlieg, 
die eerste hulp verleent bij voor
komende ongevallen en andere 
lichamelijke mankementen. 
Wij feliciteren de heer Tijssen 
met zijn jubileum en vertrouwen 
er op dat hij zich zal blijven in
zetten voor het zo goed moge
lijk functioneren van onze Be
drijfsgeneeskundige Dienst. Na
tuurlijk uiten wij hierbij de wens 
dat hij in de toekomst zo weinig 
mogelijk hulp behoeft te verle
nen bij ongevallen of ziekte. 

Op dinsdag 25 februari j.l. overleed onze medewerkster mejuf
frouw 

CORNELIA GORT 
op de leeftijd van 51 jaar. 
De begrafenis vond plaats te Nieuw Lekkerland op zaterdag 
1 maart. Op 10 maart 1943 trad mej. Gort in dienst van ons be
drijf om de zorg voor de huishoudelijke dienst op zich te nemen. 
Gedurende bijna 32 jaar heeft zij ons bedrijf gediend en velen 
hebben haar in die jaren leren kennen als een plichtsgetrouw 
en nauwgezet medewerkster, waar men van op aan kon. Sedert 
15 april van het vorige jaar moest zij haar werkzaamheden neer
leggen om zich onder medische behandeling te stellen. Wij 
dachten met haar, dat het slechts voor korte duur zou zijn. Al 
spoedig begrepen wij dat voor haar een moeilijke tijd was be
gonnen. Het bleek dat genezing uitgesloten moest worden ge
acht. Wij denken met dankbaarheid aan haar terug en betuigen 
de familie Gort onze deelneming. 

Op 2 maart 1975 overleed onze medewerker 
KORSTIAAN DE BRUIN 

op de leeftijd van 63 jaar. 

J. Bakker

Bijna 30 jaar maakte hij zich op vele gebieden verdienstelijk 
voor IHC De Klop en werd door bazen en collega's gelijkelijk 
gewaardeerd. 
Midden december 1974 moest hij zich ziek melden en allengs 
werd het duidelijk dat wij hem niet meer terug zouden zien op 
het bedrijf. 
Wij wensen zijn vrouw en familieleden sterkte toe om dit verlies 
te dragen. J. van Dongen



Bij IHC Smit kan op' vrijdagavond door enthousiaste knutselaars 
gebruik worden gemaakt van de verschillende bewerkingsma
chines in de Timmerloods. Voor deze mogelijkheid bestaat altijd 
veel belangstelling. 
Jammer genoeg gingen steeds meer hobbyisten ook oud hout 
gebruiken. Dat hierin vaak "ongerechtigheden" voorkomen die
slecht zijn voor de machines spreekt vanzelf. Vandaar het be
richt in het IHC Smit Nieuws, waarin duidelijk werd gesteld: 

.. 

.,Vanaf 14 maart kan het n;et meer toegestaan worden, dat vr;j-

,,, A dagsavonds oud hout·.met de machine wordt bewerkt." 

� 

Ont-hout dat dus goed! . ... 

'IBlll'S (l)EIF 
In "Domino", het blad voor en van onze DMN-ers, deed de se
cretaris van de personeelsvereniging verslag over de activitei
ten in 1974. Er werd onder meer een kienavond gehouden met 
"evenals voorgaande jaren weer de verloting met vleesprijzen 
die allemaal gewonnen werden door de familie D.; daar deze 
zo sportief was een prijs nogmaals ter verloting aan te bieden 
en deze door de heer Z. werd gewonnen, had de familie Z. dank
zij de familie D. ook nog een lekkere hap." 
En zo was iedereen dan "happy"! ....

Een van de alleraardigste advertenties van de laatste tijd trof
fen wij aan in het IHC Gusto Nieuws: 
,,Te Koop: 1 antieke dichte gaatjespan. 
Vaste prijs:/ 300,-". 
Wij zien geen gat in zo'n koopje .... 

ZEEZIEKTE? ECHT IETS VOOR KINDEREN!! 
In een tot Europa behorend land leverde IHC haar eerste grote 
demontabele cutterzuiger af. Daarvoor was een sleepreis van 
enige dagen en nachten nodig. De bemanning was onervaren 
en bestond uit 14 man. Op de vraag van onze man of ze al eens
op zee waren geweest, was het antwoord: ,,neen". Op een twee
de vraag of ze dan niet bang waren zeeziek te worden, was het 
antwoord hoongelach. 
"Zeeziek, wat denk je wel, we zijn geen kinderen meer. Alleen 
kinderen worden zeeziek!" 
Er werd goed weer afgewacht. 't Kostte moeite om zwemvesten 
aan boord te krijgen. Dat was volgens de klant niet nodig, want 
iedereen kon goed zwemmen. Onze man ging mee omdat hij de 
zaak niet vertrouwde en geen roemloos einde van een mooi 
produkt wenste. Bovendien wilde hij het werktuig in bedrijf stel
len omdat daarmee de zuiger zou worden overgedragen en een 
betalingstermijn zou worden voldaan. Er waren twee sleepboten 
van elk zo'n 200 e.k. (ezelskrachten, want paarden stonden er 
beslist niet in). Verbinding was er niet. Gelukkig had onze man 
in een belastingvrije plaats waar hij eens moest overstappen, 
twee walkie talkies gekocht om tijdens de montage de commu
nicatie tussen kraanmachinist en hemzelf te vergemakkelijken. 
Bereik gegarandeerd 80 meter. Eén ervan werd op de eerste 
sleepboot gezet en de andere aan boord van de zuiger. Die 
eerste sleepboot stond zo'n 200 meter voor de sleep. 
Toch lukte het met elkaar te communiceren. 's Morgens om 4 
uur het zeegat uit bij mooi weer. Alles ging goed tot de avond. 
Toen werd de hemel bewolkt, er kwam wind en deining. De ene 
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Onder de titel "Jeugdavond" lazen wij in het Smit-Bolnes Nieuws
het volgende: ,,Getracht werd om in februari of maart een feest
avondje voor onze jeugdige gezinsleden te organiseren. Dat is 
helaas mislukt. Vijf personen uit vier families hebben zich op
gegeven. Bedankt voor deze opgave." 
En toen heeft men het verder maar opgegeven .... 

Onder de rubriek "Personalia" in het IHC Smit Nieuws lazen wij
dat op 10 maart in dienst waren getreden: 
"A. van Zwienen - pijpfitter 

A. van Zwienen - pijpenbuiger"
Tweelingbroers? Of iemand, fit genoeg om ook nog te bui
gen? .... 

na de andere zeeheld dook onder in een zijponton. Tenslotte 
lagen ze er alle veertien, tussen de overgegeven rijst met bij
gerechten. De zuiger begon water over te nemen en dit liep de 
machinekamers in, op de splinternieuwe motoren. De zeeheld 
die de meeste praatjes had, heb ik uit het vooronder gehaald. 
Samen met hem heb ik de motoren met zeildoek afgedekt. De 
lenspomp kon het water uit de twee machinekamers maar net 
bijhouden. De nu helemaal geen praatjes makende zeeheld hield 
ik boven voor communicatie, zeer tot zijn ongenoegen. 's Nachts 
eerst één sleepboot onklaar. Een uur later ook de-tweede, met 
averij aan machine. Ezels zijn nu eenmaal weerspannig. En daar 
dreef de sleep stuurloos, machteloos overgelaten aan de ele
menten. Na enige uren lukte het de sleepbootbemanning van 
één sleepboot de ezels weer aan de praat te krijgen. Besloten 
werd daarop een tussenhaven aan te lopen voor herstel van de 
schade. Dat sleepreisje duurde nog zo'n vier uur. Bij binnen
komst gooide de sleepboot de tros los, waar de zuiger prompt 
overheen dreef. Er was verwacht, dat de zuigerbemanning hem 
zou binnenhalen. Maar die was al blij dat ze nog leefde! 
Herstel van de schade zou ruim een dag duren. Onze man be
nutte die tijd om in een sjofel hotelletje te gaan slapen. Intussen 
was ook het weer verbeterd en werd de reis voortgezet. Dat 
laatste stuk verliep vrijwel precies zo. Eerst goed weer, later 
deining, waarbij de zeehelden hun vertrouwde plaats weer op
zochten. Gelukkig werd zonder averij toch het einddoel bereikt. 
Allen werden als echte zeehelden door, niet eens onaardige, 
meiskes verwelkomd met gedroogde vis, bier en bloemen. 

©Mees Boer 


