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BIJ DE VOORPLAAT 

In de afgelopen maanden zijn bij IHC Gusto de nieuwe naamsvermeldingen op de gebouwen aangebracht. Op de voorgrond het 
portaal van een van de hellingkranen. Achter in de scheepsbouwhal is een fraai gebogen raam zichtbaar. 

MUTATIES RAAD VAN BESTUUR 
In verband met het bereiken van de pensioengerechtigde 
leeftijd heeft de President van de Raad van Bestuur, 
Mr. H. Smulders, na 40 jaar in de IHC Holland groep werkzaam 
te zijn geweest, de wens te kennen gegeven per 31 december 
1972 van zijn mandaat als President en Lid van de Raad van 
Bestuur ontheven te worden. 
De Raad van Commissarissen van IHC Holland heeft hiermee 
ingestemd. In een Buitengewone Vergadering van Aandeelhou
ders, die gehouden wordt op 29 november 1972, zal deze be
slissing worden medegedeeld. De Raad van Commissarissen 
heeft besloten per 1 januari 1973 de heer D. L. H. Smit tot Presi-

Mr. H. Smulders D. L. H. Smit 
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dent van de Raad van Bestuur te benoemen. Tevens heeft d 
Raad van Commissarissen besloten in deze Buitengewone Ver 
gadering van Aandeelhouders de heer B. Schuil voor te drage 
tot Lid van de Raad van Bestuur per 1 januari 1973. 
De heer Schuil zal in deze functie belast worden met de IW 
van de Bagger Divisie. De heer P. J. M. Verschure blijft •s 
met de leiding van de Offshore Divisie. 

De Raad van Commissarissen heeft eveneens de beslissing ge 
nomen de heer Mr. H. Smulders voor te dragen tot benoemin 
van commissaris van IHC Holland. 

P. J. M. Verschure B. Schuil 
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IHC SMIT HEEFT EEN 
INFORMATIE-CENTRUM 

'Ik open dit informatiecentrum en hoop niet alleen, dat het aan 
e verwachtingen zal voldoen, maar dat deze verwachtingen 
elfs zullen worden overtroffen". Met deze woorden opende 
HC Smit directeur, de heer A. J. Bouman, eind augustus het 
nformatie Centrum van IHC Smit. Het centrum is gevestigd in 
en pand in Kinderdijk, dat al een lange geschiedenis achter 
ich heeft. Het gebouwtje is al meer dan 100 jaar oud. Het 
wam in 1860 in gebruik bij "J & K Smit" als scheepsbouwloods. 

n de kelder was de smederij. Er achter werd in 1890 de eerste 
lektrische centrale van Nederland gebouwd. De fundamenten 
iervan zijn nog te zien. Na de verhuizing van "J & K Smit" 
leef het gebouwtje beurtelings leeg of werd het gebruikt voor 
erschillende doeleinden, o.a. de bouw van motoren. Naderhand 
wam het in handen van "L. Smit & Zn." en kreeg het nieuwe 
estemmingen. Geruime tijd was er de researchafdeling "TIP" 

gevestigd en toen kwam het weer leeg te staan. 
1971 werd de behoefte gevoeld te kunnen beschikken over 

en Informatie Centrum met als eerste doel: personeelswerving. 
esloten werd dit Centrum in het oude gebouwtje te vestigen. 
óórdat dat kon, moest er heel veel werk worden verzet. De heer 
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Bouman dankte dan ook iedereen, die aan herbouw en inrich
ting had meegewerkt. Het pand is onherkenbaar veranderd! 
Op de bovenverdieping wordt met foto's, modellen en onderdelen 
getoond wat IHC Smit doet en maakt. Ook wordt er een over
zicht gegeven van de opleidingen, die in het bedrijf worden ge
geven. 
De kelder - eens een donkere, vochtige ruimte - is herschapen 
in een plezierige ontvangstruimte met bar en een vergader/film
zaaltje. Hoewel in eerste instantie bedoeld een actieve rol te 
spelen bij de werving van nieuw personeel, staat het Informatie 
Centrum óók open voor privébezoekers, groepen als scholen 
etc., medewerkers van andere IHC bedrijven, enz. 
iedereen is van harte welkom, maar komt u "met veel" dan 
graag een telefonische afspraak maken met de beheerder, de 
heer Karsdorp (tel. 010-117600 - toestel 493). 

De openingstijden zijn: 
Maandag 13.00-16.30 uur; 
Dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.00 en 13.00-16.30 uur. 



Cutterzuiger "BRABO" 

Bij Verschure werd op 28 juli jl. de cutterzuiger Brabo te water 
gelaten. Wij bouwen dit baggervaartuig voor de firma Ackermans 
& Van Haaren N.V. te Antwerpen. Het ponton van de zuiger heeft 
een lengte van 52 meter en een breedte van 15 meter. Om te 
kunnen baggeren tot op de flinke diepte van 28 meter, wordt in 
de cutterladder een hydraulisch aangedreven zuigpomp gemon
teerd. In het ponton staan nog twee pompen, die beide - of één 
van beide - in serie met de zuigpomp werken. De Brabo, die 
wordt voorzien van stapspuds, krijgt een geïnstalleerd vermogen 
van ruim 7000 paardekrachten. Het is al met al dus een grote 
cutterzuiger, waarvan het ponton op die julidag te water ging. 
De doopplechtigheid werd verricht door Mevrouw Jacques Borin. 
Zoals gebruikelijk bij Verschure, kreeg zij als doopvrouwe bloe
men aangeboden door het dochtertje van een der werknemers. 
Ditmaal was dat Erna de Koning. Haar vader is constructieplaat-
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werker. Wij vroegen Erna haar indrukken van de dag op papier, 
te zetten en kregen toen het volgende briefje. 
"Ik was met mijn ouders op vakantie in Hierden, toen werden wij1

1
' 

's morgens om 9 uur door een taxi naar Amsterdam gebracht. 
Dat was het begin van een leuke dag. Toen wij in Amsterdam 
waren, mocht ik aan de doopvrouw, de bloemen geven. Toen 
gingen wij met een heleboel mensen naar het schip toe. Er werd 
gesproken en toen haalde de doopvrouw een hendel over. Toen 
spatte een fles champagne tegen het schip stuk. Het schip was 
gedoopt en vloog toen gauw het water in. Alle mensen gingen 
terug naar het gebouw, waar kelners rond liepen met dranken 
en lekkere hapjes. Dat was heel lekker. Toen mocht ik bij mijn
heer Bax komen, en toen kreeg ik een heel mooi horloge, dat 
vond ik reuze fijn. Toen ging ik met mijn ouders weer terug naa 
Hierden. Wij kregen onderweg nog pech met de taxi en hebben 
een uur langs de weg gestaan. 
Toch was deze dag voor mij een feestdag." 
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Sleepzuiger "WADO" 

Een maand later, om precies te zijn op 25 augustus, wapperden 
de vlaggen bij IHC Smit. Om een uur of vier loeide de fabrieks
sirene en weldra dromden vele, vele mensen, werknemers, fa
milieleden en belangstellenden samen rond de helling, waarop 
het casco van de sleepzuiger Wado lag te wachten op de tewa
terlating. De naam van het schip herinnert aan een figuur uit de 
Germaanse mythologie. De Wado is de zesde uit een "familie" 
van sleepzuigers, waarvan de eerste de P.C.S. van Hattem, zes 
jaar geleden van stapel liep. Kenmerkend voor deze reeks is o.a. 
een machine- en pompkamer in het achterschip; twee hoofd
motoren, die zowel dienen voor de voortstuwing als voor de aan
drijving van de twee baggerpompen; twee zuigbuizen aan het 
achterschip; brugdekhuis midscheeps; cilindervormige kegel
kleppen voor het lossen van de lading; accommodatie voor de 
bemanning op en in het voorschip. 
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Ook de Wado vertoont deze "familietrekken". De laadruiminhoud 
bedraagt 6000 m3, het aantal geïnstalleerde paardekrachten be
draagt bijna 11000. Het merendeel hiervan wordt geleverd door 
twee, 16 cilinder Smit-Bolnes dieselmotoren van 5000 pk elk. 
Opdrachtgever van dit schip is Hochtief, Aktiengesellschaft für 
Hoch- und Tiefbauten vorm. Gebr. Helfmann te Essen. De echt
genote van de President van de Raad van Bestuur van dit con
cern, Mevrouw Charlotte Meysenburg, verrichtte de doopplech
tigheid. 
Kort daarop stoof de bijna 127 m lange en bijna 19 m brede 
Wado van de helling het water in. Erg veel ruimte is er niet op 
De Noord, maar in de ban van ankers en peuren maakte de Wado 
een keurige zwaai in de lengterichting van de rivier. Toen kon
den de sleepboten vastmaken om het schip naar de afbouwkade 
te brengen. 

Deze afbouw moet half november voltooid zijn. 

Foto 1: Heel charmant bood 
Erna de Koning 
Mevr. Jacques Borin 
het boeket aan. 

Foto 2: Daar gaat de fles .. . 
Foto 3: .. daar gaat de zuiger. 
Foto 4: De doop van de 

.,WADO" 
Foto 5: Even een duwtje 

geven. 
Foto 6: De eerste meters 

glijden. 
Foto 7: Jeugdige belangstel

ling voor het boeket 
van de doopvrouwe. 

C BOUWT DERDE BOOREILAND IN DE USA 

Een Amerikaanse dochteronderneming 
van de bekende Deense reder A. P. Mol
Ier heeft IHC Holland-LeTourneau Fabri
cators Ltd. (waarin IHC Holland voor 75% 
geïnteresseerd is) opdracht gegeven tot 
de bouw van een zogenaamde new gene
ration booreiland ter waarde van meer 
dan 30 miljoen gulden. De bouw zal 
plaatsvinden op haar lngleside werf in 

De "new generation" booreilanden van 
IHC Holland onderscheiden zich van an

ere typen booreilanden, doordat het 
onton, met een volle belading van 3000 

on, langs de poten omhoog kan klimmen 
et een constante snelheid van 21 meter 

er uur. Dit is vooral belangrijk wanneer 
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er gewerkt moet worden in gebieden 
waar zware weersomstandigheden heer
sen. 

De boortoren van deze eilanden is zoda
nig geconstrueerd, dat zij tevens dienst 
kan doen als kraan. Het is dan mogelijk 
om de bovenste delen van de poten van 
het eiland, die een lengte hebben van elk 
27,5 meter, te demonteren en aan dek te 
plaatsen. Zijn deze delen van poten een
maal gemonteerd, dan kan het eiland tot 
op een waterdiepte van meer dan 90 me
ter werken. Daarbij kan dan nog geboord 
worden tot meer dan 7600 meter diepte. 
Het booreiland zal eind 1973 worden af
geleverd en op de Noordzee aan het 
werk gaan. 



Foto 1 Een overzicht van een zwembad met een 
scharnierende verstelbare DMN-tussenvloer 
Foto 2 Hoogste stand DMN-tussenvloer (speciaal ge 
schikt voor llchameliJk gehandicapten) 
Foto 3 Mtddelste stand. ideaal voor Instructie 
Foto 4 DMN-tussenvloer In zijn laagste stand, bassin 
geschikt als wedstr1Idbad 
Foto 5 Beweegbare tussenvloer van Polymarin 
Foto 6 Trekwerk tussenvloer Polymarin 
Foto 7 Een Polymarln tussenvloer in de schoonmaak
stand 

2 4 

3 5 

DMN EN POLYMARIN 6 

THUIS IN 
ZWEMBAD WERELD 
IHC is thuis in het water. Dat is voor u geen nieuws. Althans 
dat IHC in het gróót thuis in het water is. De vele soorten bag
gervaartuigen, de drijvende booreilanden, het éénpunts-meersy
steem en andere produkten spreken nationaal en internationaal 
een duidelijke taal. Maar dat er IHC-bedrijven zijn, die ook op 
kleinere schaal met betrekking tot het water van wanten weten, 
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• 
zal minder bekend zijn. Zo zijn er twee IHC-bedrijven, die zich 
geheel thuis voelen in de zwembadwereld: Polymarin (het vroe
gere "Polyboat"), thans gevestigd te Heerhugowaard en DMN,
Noordwijkerhout. Zij bouwen namelijk verstelbare tussenvloe
ren voor zwembaden. 

Vruchtbaar terrein 
Zeker een vruchtbaar terrein, zwembaden. Er is vrijwel geen 
gemeente in Nederland zonder zwembad-plannen. Jammer dat 
veel enthousiaste bouwplannen getorpedeerd worden door het 
tekort aan financiën. Polymarin en DMN kunnen echter een aan
zienlijk deel van de financiële lasten verminderen. De verklaring 
hiervoor is eenvoudig. De zowel door DMN als door Polymarin 
uitgebrachte systemen voorzien in het aanbrengen van een 
verstelbare tussenvloer in een bestaand of nieuw zwembassin. 
Hierdoor kan hetzèlfde zwembassin zowel als echt zwembad 
als in de functie van instructiebad worden benut. Twee in één 
dus. Hierdoor is het niet meer noodzakelijk een apart instructie 
bad aan te leggen. Dat dit kostenbesparend werkt ten aanzien 
van kostbare bouwgrond en van zowel bouwkundige als tech 
nische voorzieningen zal niemand ontkennen. 
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Meer functies 
De functie van een verstelbare tussenvloer is hiermee eigenlijk 
al duidelijk geworden. In de hoogste stand is het bad geschikt �i de kleinste peuters, in de laagste stand kan een ervaren

trijdzwemmer er zijn baantjes boven trekken én, als die 
laagste stand voldoende waterdiepte geeft, kan het bad zelfs 
gebruikt worden om het waterpolospel te beoefenen. Verder 
maakt een tussenvloer het zwembad zeer geschikt voor licha
melijk gehandicapten. Doordat bovendien de IHC-tussenvloe
ren, in tegenstelling tot vele andere typen veelal een schuine 
stand kunnen innemen, kan van de kleinste tot de grootste be
ginner ieder een plaats met de voor hem of haar geschikte 
diepte opzoeken. 

Eenvoudige systemen 
Eenvoud is het kenmerk van het ware en zonder nu chauvinis
tisch te willen zijn kunnen we zeggen dat het systeem van de 
tussenvloer van zowel Polymarin als DMN uitmunt door een
voud. Beide vloeren zijn namelijk zelfdrijvend. Dat brengt met 
zich mee dat er geen ingewikkeld en kwetsbaar hydraulisch 
systeem of mechanisch bewegingswerk ànder water noch een 
gevaarlijk en lelijk kabelsysteem bàven water behoeft te worden 
toegepast. Hoe dat in zijn werk gaat vertellen wij u zo. 
De eenvoud van het systeem is de belangrijkste gezamenlijke 
eigenschap van de Polymarin en DMN tussenvloeren. Een ander 
-Amenlijk aspect is dat het loopdek van beide vloeren uit
s-f gemaakt polyester bestaat.
Er zijn ook een aantal verschillen tussen de beide tussenvloeren
en deze komen tot uiting in de hierna volgende korte beschrij
ving van de tussenvloeren.

De Polymarin tussenvloer 
De tussenvloer van Polymarin bestaat geheel uit met glasvezel 
gewapend polyester, is samengebouwd uit U-vormige secties, 
elk met een breedte van 1,5 meter en ongeveer 12,5 lang, ver
bonden door middel van roestvrij stalen bouten. Het oppervlak 
van deze secties bestaat uit twee lagen met glasvezels gewa
pend polyester, waartussen zich een laag polyurethaan schuim 
bevindt. Deze laag schuim zorgt niet alleen voor een verstevi
ging van de vloer, maar geeft deze tevens zijn drijvend vermo
gen. De aldus gevormde drijvende vloer wordt door roestvrij 
stalen kabels naar beneden getrokken. Deze kabels worden 
via schijven en doorvoeringen in de bodem of de zijwand naar 
een ruimte gebracht, waar zich de hydraulische apparatuur be
vindt. Deze hydraulische apparatuur zorgt voor het halen of vie
ren van de kabels. Het geheel kan eenvoudig bediend worden 
vanuit een bedieningskast, die zich in een ruimte bevindt, van 
waaruit het gehele bad kan worden overzien. De geheel traploze 
verstelling kan men door een zichtbaar of hoorbaar signaal aan 
het zwempubliek kenbaar maken. 
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Er worden door Polymarin drie typen tussenvloeren gemaakt, 
die wij hier niet alle uitgebreid kunnen behandelen, omdat dit 
artikeltje anders te uitvoerig zou worden. Over de eigenschap
pen van het type dat de meeste mogelijkheden biedt willen wij 
echter graag nog iets zeggen. Dit type vloer is verstelbaar aan 
beide einden en daardoor in iedere stand instelbaar. Dit brengt 
tevens met het oog op het schoonmaken het voordeel met zich 
mee, dat, wanneer de tussenvloer in het water drijft, de dan 
spanningloos geworden trekdraden van één eind kunnen wor
den losgekoppeld, waarna het tegenover liggende einde naar 
beneden getrokken kan worden. Het losgekoppelde eind komt 
dan boven water en wel zo ver, dat de helft van het oppervlak 
van de vloer uit het water steekt. Ideaal om dat gedeelte van 
de tussenvloer aan de onderkant te reinigen en te inspecteren. 
En daarmee ook de ruimte van het bassin ànder dat gedeelte 
van de tussenvloer. 

De DMN tussenvloer 
De verstelbare tussenvloer van DMN bestaat uit een stalen 
hoofdframe waarop een loopdek van kunststof platen is be
vestigd. Het profielstaal wordt volledig beschermd tegen het 
water door een voor jaren gegarandeerde proefondervindelijke 
oppervlaktebehandeling, terwijl naast het polyester dek de ove
rige materialen bestaan uit niet door het water aan te tasten 
roestvrij staal. De gehele vloer bestaat, afhankelijk van de 
breedte van het bassin, uit 3, 4 of 5 gelijke delen, die ter plaatse 
per vrachtauto worden aangevoerd en door middel van bouten 
aan elkaar worden verbonden. De vloer scharniert aan de zijde 
die naar het diepe gedeelte van het bassin is gekeerd. De schar
nierstoelen vormen dan ook samen met een in de zwembodem 
aangebrachte drempel de grens tussen het diepe gedeelte van 
het zwembad en het ondiepe deel. De andere zijde van de tus
senvloer is aan de onderkant voorzien van een tank. Het om
laag of omhoog brengen van de tussenvloer gebeurt eenvoudig 
door de tank, via een leiding vanaf de ruimte waar de pompset 
is opgesteld, te vullen met water of dit water uit de tank te pom
pen. In de laagste stand rust de tussenvloer met voldoende op
legdruk op de bassinbodem, terwijl in de hoogste "zwem"-stand
de vloer wordt begrensd door aanslagen en bovendien ver
grendeld wordt door elektrisch gedreven borgpennen vanuit de 
bassinwand. Laat men de vloer nog hoger komen dan is deze 
geschikt om zittend op de bassinrand te worden bereikt. Voor 
lichamelijk gehandicapten een uitkomst. In het polyester dek 
bevinden zich diverse grote luiken. Een duikeruitrusting en een 
onderwaterstofzuiger zijn dan voldoende om de onderkant van 
de tussenvloer te inspecteren en eventueel ook de bassinruimte 
eronder grondig schoon te maken. Alleen het schoonmaken kan 
overigens doeltreffend via de luiken plaatsvinden, terwijl men 
zich boven de tussenvloer bevindt. De bediening van de vloer 
en de borging ervan vinden geheel elektrisch en automatisch 
plaats vanaf het bedieningspaneel; de bediening is eenvoudig: 
een knop zorgt voor de gewenste standen van de vloer en 
rode en groene lampen geven aan wanneer de gewenste stand 
is bereikt. 

Niet alleen tekenkamerontwerp 

Dat beide tussenvloeren niet alleen maar tekenkamerontwerpen 
zijn gebleven, moge blijken uit het respectable aantal toepas
singen in de praktijk. Polymarin heeft reeds vloeren geleverd 
in Assen, Hendrik Ido Ambacht, Krimpen a/d IJssel, terwijl 
Heemskerk, Leiderdorp, Stadskanaal en Veendam er binnen
kort een krijgen. DMN leverde in de plaatsen Heerenveen, Velp, 
Terneuzen, Deurne, Groenlo, Oostburg en Gemert aan de hui
dige uitstekende mogelijkheid voor zweminstructie daar een 
bijdrage. Beide vloeren hebben hun bestaansnut dus wel bewe
zen. Er staan meer vloeren op stapel en als de belemmeringen 
door de thans vrij beperkte financiële middelen van de gemeen
ten zullen zijn weggenomen, zullen er ook zeker in de toekomst 
meer van stapel lopen. 



Rood-wit-groen zijn de kleuren van de vlag van Hongarije. Deze 
vlag wappert al op zéven standaardzuigers van het type "IHC 
Beaver". Een is een King, de andere zes zijn Masters. Een van 
de Masters is de FK 131. Deze zuiger heeft nog niet zo lang ge
leden een job voltooid bij Mohács in het zuiden van het land, in 
een zijtak van de Donau. Z'n taak: het winnen van grond voor de 
aanleg van een nieuwe dijk. Dit werk is onderwerp van een film, 
die in opdracht van FOKA (het staatsrivierverbetering - en grind
winning bedrijf) door MAFILM is gemaakt. Onze Beaver speelt er 
de hoofdrol in, maar ook andere beelden komen er in voor, zo
als bv. van De Klop. Onze medewerkers in Sliedrecht herinneren 
zich nog wel, dat begin van dit jaar een Hongaarse filmploeg op
namen maakte op hun bedrijf. 
Het werk is klaar, de film ook. Hij is onlangs met veel succes ver
toond op een bijeenkomst van Waterstaatsfunctionarissen uit de 
"Gordijn-landen". En dat betekent goede reclame voor onze pro
dukten! 
Van de film krijgen wij twee kopieën, met Engelse tekst, omdat 
die wat gemakkelijker te begrijpen is dan het Hongaars. 

Uw redacteur, die van het begin af nauw betrokken was bij de 
produktie van de film, vertoefde onlangs opnieuw in het land 
van rood-wit-groen. 
Nu om mee te helpen bij het maken van de Engelse versie van 
de nieuwe Beaverfilm. Maar niet alleen dat, met pen en fototoe
stel zocht hij de "Hongaarse bevers" op. 

De grote stilte 
De hoofdrolspeler in de film, de Master FK 131, had inmiddels 
werk gevonden in de Tisza, een van de twee grote rivieren, die 
Hongarije van noord naar zuid doorkruisen. De tocht er heen 
was erg boeiend. De chauffeur wist "ongeveer" waar de zuiger 
lag en stuurde op een gegeven ogenblik onvervaard een landweg 
in, langs velden vol grote zonnebloemen. De landweg werd al 
spoedig een landpad, waarover de auto zich hobbelend en kreu
nend voortbewoog. Na enige tijd konden wij niet verder, maar wij 
hoorden het vertrouwde Beavergebrom in de verte. Ons een weg 
banend tussen zonnebloemen, gras en struiken bereikten wij de 
rivieroever. Daar, in de diepte, lag de FK 131, bezig met het op-
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ruimen van zandbanken in de traag voortstromende Tisza vol 
melkchocoladebruin water. 
Omdat de baggerbaas met onze gastheer begeleider enkele din
gen wilde bespreken, zette hij de Beaver stil. Meteen viel de 
"Grote Stilte" om ons heen. Bijna onwezenlijk, dit helemaal niets 
horen! Toch was er wel leven. In de verte, op de woonboot van 
de zuigerbemanning, bewoog een figuurtje. En naast ons in het 
gras begon ineens een krekel z'n rasperig lied. Je kon je af
vragen: moet hier eigenlijk gebaggerd worden, laat deze onge
repte natuur ongerept. Toch zal hier, wanneer het sluiscomplex 
bij Kisköre gereed is, weer scheepvaart komen. En dus moet de 
rivier op diepte worden gehouden. De specie, veel scherp zand, 
wordt via een korte persleiding op de oever gestort. 

Meer-werk 
Een andere Beaver, de lkva, had z'n werkterrein in het öreg-tó 
(Oude Meer) in Tata. Deze oude stad ligt zo'n 70 km ten westen 
van Budapest. Rondom het meer zijn ook een paar campings. De 
taak van de lkva is het opspuiten van meer terreinen voor de re-

HET ROOD WIT - GRO 

Foto 1 Het rood-wit-groen siert zeven 
Bevers Foto 2 De Hód 1, de 
Master-die-tegen-heel-slecht-weer kan, 
aan de slag op het Balatonmeer. Fo
to 3 Aan de noordkant van het n,euwe 
stuwcomplex bIJ Kiskore baggerde de 
King F.K. 132 de nieuwe riv1erbedd1ng 
van de T1sza Foto 4 Aan de zuid• 
kant werkten de Masters Duna en Tls• 
za om de loop van de T1sza te ver
leggen. 

• SIERT ZEVEN BEVERS 
creatie. Jammer genoeg werkte de zuiger niet, toen wij er op 
bezoek kwamen. Na vele, vele uren draaien moest een reparatie 
aan de zuigleiding worden uitgevoerd en daarom lag de zuiger 
aan de kant. De baggerbaas verzekerde ons echter met klem, dat 
er verder niets aan de hand was. Een best ding deze zuiger, zei 
hij. 
Tata is, behalve door enkele fraaie herinneringen aan vroeger 
tijden, bekend door het Olympische trainingskamp. Wanneer 
Hongarije bij de Olympische Spelen dus goed uit de bus komt, 
weet u waar dit sporttalent gekweekt is. 
Ook andere Beavers doen in Hongarije werk in een meer. De 
Master Hód I zagen wij - net als drie jaar geleden - in het Bala
tonmeer bij Keszthely. 
Het hotel, dat toen nog alleen een betonskelet was, is klaar en 
in vol bedrijf. Vlak in de buurt baggert de Hód I ten behoeve van 
terrei nopspuiti ng. 
De zuiger is er net mee begonnen, na veel werk te hebben verzet 
bij Siófok om het strand daar te verbeteren. Deze Bever kreeg 
extra voorzieningen om tegen een stootje te kunnen bij slecht 



weer. Want àls het slecht weer is op dit grootste meer van Mid
den-Europa, nou, dan is het ook slecht weer! 
In elk geval beviel deze zuiger zo goed, dat nu een "broer", de 
Hód Il in dienst is genomen. 

Veel afwisseling 
Wie van afwisseling houdt, krijgt in Hongarije het volle pond. Er 
zijn prachtige bossen en bergen, met soms op een bergtop de 
ruïnes van een oud kasteel. 
Er zijn wegen, die telkens opnieuw zorgen voor plezierige door
kijkjes of vergezichten. Voorzichtigheid bij het rijden is wel ge
boden. Achter elke bocht kan een verrassing opdoemen in de 
vorm van een langzaam voortsukkelende paarde- of ezelwagen. 
Of een ander bijzonder transport, zoals die oude man met een 
badkuip op een tweewielig handkarretje. Romantisch aandoende 
dorpjes en stadjes zijn er vele. Met huizen in gele, oranje of rode 
pasteltinten geschilderd. En bloemen, veel bloemen in tuintjes 
en op balkons. 
Wij reden langs velden vol zonnebloemen en bijna rijpe mais . 

• 2 4 

3 

och kan het hier ook anders zijn. Stapels houten "hekken" 
angs de wegen bewijzen dat. Het zijn "hekken", die men 's win
ers scheef langs de kant van de wegen plaatst om daarmee een 
rek te forceren zodat de wegen niet dichtsneeuwen. 

ie vanuit Budapest naar het oosten rijdt komt weldra in een 
eel ander landschap. Het is de "Grote Vlakte", een gebied van 
0.000 km2, zo plat als een pannekoek. Ons land is voor een 
root deel vlak, maar deze vlakte is toch heel anders. Kaler en 
ngenaakbaarder. Eens, heel lang geleden was hier een enorme 
innenzee. Er zijn in de grond restanten van zeedieren en schel
en gevonden. Het is niet de rijkste streek van Hongarije, maar 
r gloort een nieuwe toekomst als gevolg van de uitvoering van 
et grote project bij Kisköre. 

ieuwe bloei 
isköre aan de Tisza is een klein dorp, dat vroeger niet eens op 
e kaart stond. Nu wel, er is zelfs een nieuw "stadsdeel" verre
en. Het zijn de flats voor de werkers aan het stuwmeerproject. 
en is hier al enige jaren bezig. In die tijd is er in een enorme 
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bouwput een geweldige betonconstructie gebouwd. Het complex 
bestaat uit een krachtcentrale voor de opwekking van elektrici
teit, vijf "poorten" met schuiven voor de waterbeheersing en een 
sluis voor de scheepvaart. Het is een van de projecten om de 
Tisza te reguleren. Vooral in het voorjaar - als de sneeuw in de 
bergen smelt - is deze rivier een brede, woeste stroom. Maar 
's zomers is het een "kabbelende" modderbeek. Ten noorden 
van het stuwcomplex zal een groot meer ontstaan met een op
pervlak gelijk aan een vijfde van dat van het Balatonmeer. 
Voor de recreatie openen zich dan nieuwe mogelijkheden, maar 
door de betere waterbeheersing zal vooral de landbouwgrond tot 
in de verre omgeving profiteren. 
Met de bouw van het complex is men nu zo ver gevorderd, dat 
druk wordt gewerkt aan het omleggen van de rivier. 

Een King, twee Masters 
Bij het baggeren van de nieuwe rivierbedding - zowel aan de 
noord- als aan de zuidkant van het stuwcomplex - heeft de King 
FK 132 al veel werk verzet. Voor het uitvoeren van de laatste fase 

van deze baggerarbeid was echter meer materieel nodig. En dus 
troffen wij aan de zuidkant twee Masters aan: de Ouna van het 
"waterbeheersdistrict" Baja en de Tisza van het "waterbeheers
district" Szolnok. Aan beide kanten van het stuwcomplex heerste 
grote activiteit. De bovenlaag werd met behulp van draglines en 
vrachtwagens verwijderd. De cutterzuigers deden de rest. En dat 
viel niet mee, want de grond is taai en hard! De King had een 
totale persleiding van ruim 1½ km; die van de Masters bedroeg 
zo'n 1000 meter. 

Er werd door de drie Bevers dag en nacht doorgewerkt aan het 
voltooien van de rivierverlegging. Aan het eind van het jaar moet 
de krachtcentrale gaan werken en de binnenscheepvaart wacht 
met ongeduld op het gereedkomen van de nieuwe sluis. 
In de week na ons bezoek zouden de laatste "happen" grond 
met feestelijk vertoon worden verwijderd. Dit gebeuren zou veel 
aandacht van pers, radio en televisie krijgen, omdat het een be
langrijk moment is in de uitvoering van een van de gróte water
staatsprojecten, die in Hongarije onder handen zijn. 



WEDEROM: MODERNISERING TINMOLENS 
Misschien hebt u het in uw krant gelezen, maar misschien is het 
u door de vakanties toch ontgaan: wederom gaan wij enkele tin
molens in Indonesië moderniseren. Begin augustus kwam deze
opdracht los.
Zoals u wellicht nog weet voltooide de Mijnbouw & Transport
Divisie eind 1971 de modernisering van de tin-emmermolens
Rambat en Tempilang. Dit geschiedde in opdracht van de Indo
nesische regering.

Enige jaren daarvóór bracht een team experts van IHC een uit
gebreid rapport uit aan de Indonesische regering over de toe-

cursus 
'pneumatiek-
hydrauliek' 
Reeds in de eeuwen voor het begin van onze jaartelling was men 
bekend met allerlei apparaten, die, zij het natuurlijk verbeterd, 
heden ten dage nog steeds toegepast worden. 
In de derde eeuw vóór Christus was het de Griek Archimedes, 
die de hydraulische schroefpomp uitvond of in ieder geval sterk 
verbeterde. 

Dit is de inleiding van de cursus 'Pneumatiek en Hydrauliek', 
die voor IHC Verschure georganiseerd is door de Stichting Bij
zondere Cursussen. 

Aangezien hydrauliek op vele objecten van de IHC wordt toege
past, was de belangstelling voor deze cursus bij de Verschure
technici groot en kon zij in het eigen bedrijf gehouden worden. 

Bij de cutterzuiger voor Ackermans en Van Haaren, die momen
teel op de nieuwbouwwerf onderhanden is, kan de opgedane 
theorie aan de praktijk getoetst worden. 
Deze cutterzuiger heeft namelijk een geheel hydraulische aan
drijving. 
Bij die toetsing is duidelijk naar voren gekomen, dat de theore
tische kennis een welkome steun vormt, maar dat de apparatuur 
steeds aan technische verbeteringen onderhevig is. Zo is bij
voorbeeld de proportionele regeling, waarbij het uitgaande sig
naal evenredig is met het ingaande signaal een systematische 
verbetering, welke nog niet zo lang toegepast wordt. 
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stand waarin haar tinwinningsvloot verkeert. Aan dit rapport wa
ren rehabilitatie adviezen verbonden. 

Nu gaan wij dus opnieuw Indonesische tinmolens moderniseren' 
en wel: de Klantji, de Lais en de Rajah.

Verschure zal hiervoor 3 centrale lieren, 3 cribleurs of zeeftrom-j 
mels en 3 grote bedieningslessenaars maken. 

Voor de modernisering van de Klantji, de Lais en de Rajah is een 
bedrag van 6 miljoen gulden uitgetrokken. Dit bedrag wordt ge
financierd uit gelden, die door de Nederlandse regering beschik
baar zijn gesteld in het kader van de ontwikkelingshulp. 

Diploma-uitreiking aan 2 van de 21 candidaten. 

Sinds het begin van de zestiger jaren is een geheel nieuwe tech 
niek ontstaan - die der fluidies en logische elementen. .a.Hierdoor is het mogelijk geworden pneumatische machinW"'t
besturen, zonder dat de afmetingen van de besturingseenhei 
bezwaarlijk worden. 

In de cursus is de hydrostatica, dat is de leer van het evenwich 
der vloeistoffen, behandeld; de hydrodynamica, of wel de lee 
van de beweging der vloeistoffen, is buiten beschouwing ge 
bleven. 

Het enthousiasme, waarmede de 21 Verschure-technici aan d 
cursus hebben deelgenomen, heeft ertoe geleid, dat het examen 
dat ter afsluiting op 27 april van dit jaar gehouden is, door alle 
met goed gevolg is afgelegd. 

Bij de diploma-uitreiking op 25 mei 1972 betuigde het hoofd va 
de constructiebureaus van IHC Verschure, de heer Ir. J. B. Ben 
nekers, zijn tevredenheid met het behaalde resultaat. 
Hij hoopte, dat de opgedane theorie in de praktijk winst zou be 
tekenen, want zei hij: 'In de moderne industriële ondernemin 
zijn wij meer dan ooit gebonden om tegen zo laag mogelijke prij 
zen te produceren.' 



De nieuwe 
IVUBE Tekenkamer 
Op 28 augustus jl. is de nieuwe numerieke besturingstekenka
mer van Gusto in de voormalige kantine van het hoofdgebouw 
irAdrijf gegaan. De inrichting van deze tekenkamer bestaat 
u�n grote Kongsberg Kingmatic 1830 numeriek bestuurde te
kentafel, een besturingseenheid van Kongsberg bestaande uit
een SM 94 computer en een schakelkast, een ponsbandlezer,
een ponsband ponser, een regeldrukker, een schrijfmachine
voor de operator, een bedieningslessenaar voor de tekentafel
en een bandponsapparaat, gekoppeld aan een schrijfmachine.

Zoals u al eerder in het Zeskant heeft kunnen lezen, zullen met 
behulp van de Autokon computerprogramma's de ponsbanden 
oor de numerieke brandsnijmachine vervaardigd worden. Het 

gebruik van de installatie is als volgt. 
Wanneer op één van de tekenkamers een invoerprogramma ge

chreven is in de Autokon-taal wordt dit door een ponstypiste 
p het bandponsapparaat uitgeponst. Als dit gereed is wordt de 

nstallatie geschikt gemaakt om samen te werken via een tele
oonlijn met een grote snelle computer die in Groningen staat. 
et programma wordt dan ingelezen via de tapelezer en door 
e installatie langs een normale telefoonlijn, na hiervoor door 
en speciaal schakelapparaat geschikt te zijn gemaakt, naar de 
rote computer opgezonden. Deze grote computer is een 
-c 1106 van de Gasunie. In deze computer zijn de Autokon
i'!l!!Jll"amma's en gegevens van het schip waaraan men werkt
pgeslagen, zodat het invoerprogrammaatje verwerkt kan war
en. Als dit is gebeurd, worden de resultaten via de telefoonlijn

an 
BC Gusto 
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naar Gusto teruggezonden, waar ze op de regeldrukker worden 
afgedrukt en op de snelle bandponser worden uitgeponst. 
Na ontvangst van alle gegevens wordt de installatie geschikt 
gemaakt voor het uittekenen van de zojuist ontvangen pons
band. De ponsband wordt dan via de ponsbandlezer gelezen en 
uitgetekend. 
Deze installatie is uniek in de wereld. Weliswaar heeft de fabri
kant de tekentafel en de terminal apart al enige malen geleverd, 
de combinatie van de twee met de regelafdrukker erbij is nog 
niet eerder geplaatst. 
Voor de liefhebbers volgen hier nog enige gevens. 
De ponsbandlezer merk Digitronics heeft een leessnelheid van 
400 tekens per seconde. 
De bandponser merk Facit ponst 75 tekens/seconde. De regel
drukker merk Centronix kan 165 tekens per seconde afdrukken. 
De SM 4 computer van Kongsberg heeft een geheugen van 
16000 woorden van 16 bits, dat wil zeggen dat er 32000 tekens 
in het geheugen kunnen staan. De computer kan in 1 seconde 
of 14000 keer een vermenigvuldiging maken of 66000 keer op
tellen of aftrekken. De tekentafel heeft een bladmaat van 1800 
x 3000 mm, de tekensnelheid is 15 meter/minuut. 
De snelheid is te groot voor een gewone ballpen zodat er spe
ciale ballpennen gebruikt worden van het soort dat de Ameri
kaanse astronauten op hun maanreizen gebruiken. 
En wie het nu nog niet snapt, moet maar eens gaan praten met 
Ir. Koopmans of een van zijn medewerkers. Zij kunnen het niet 
alleen haarfijn uitleggen, maar ook laten zien. 



40JAAR BIJ IHC DE KLOP 

Op zondag 13 augustus jl. was 
het precies 40 jaar geleden, dat 
de heer W. Brandwijk als bank
werker de eerste schreden in 
onze machinefabriek zette. 
Daags daarop werd hij met zijn 
echtgenote in de directiekamer 
ontvangen voor een welverdien
de huldiging. 
In een ongedwongen toespraak 
releveerde Ir. De Groot de ver
diensten van de jubilaris, die nu 
een moderne zaagbank bedient 
die onlangs in de scheepsbouw
loods is geplaatst. Hij bracht 
hem dank voor de bewezen 
diensten en de trouw aan het 
bedrijf. 
Natuurlijk kwam ook ter sprake 
de belangstelling van de jubi
laris voor de sport, voornamelijk 

25JAAR BIJ 
IHCGUSTO 

Op 29 juni was het de grote dag 
voor de heren H. van Vliet (bank
werker-monteur a/b MB), J. Vlug 
(scheepsbeschieter SB) en T. N. 
Schotman (bankwerker-monteur 
a/b MB). 

H. VAN VLIET 

W. BRANDWIJK 

het voetballen. Hij is namelijk 
al vele tientallen jaren bestuurs
lid van de vv. ,,Sliedrecht", ter
wijl hij zich ook op ander ge
meenschapsgebied verdienste
lijk maakt. 
Een belangrijk evenement in z'n 
leven is geweest het recente fa
miliebezoek aan de Verenigde 
Staten. Als we ons oor goed te 
luisteren gelegd hebben, is hij 
van plan dit spoedig te herhalen. 
Aan het slot van zijn toespraak 
overhandigde Ir. De Groot de ju
bilaris het bekende getuigschrift 
van de Mij. v. Nijverheid en Han
del, alsmede een gratificatie. 
Na een dankwoord van de jubila
ris, dat het officiële gedeelte af
sloot, bleef men nog enige tijd 
gezellig bijeen. 

J. VLUG 

Ter gelegenheid van hun 25-ja
rig jubileum werden zij door de 
directie ontvangen in de grote 
zaal van het hoofdkantoor. 
Tijdens de feestelijke bijeen
komst op deze jubileumdag, was 
de directie bepaald niet zuinig 
met zijn waardering voor de drie 
jubilarissen. 
De Maatschappij voor Handel en 
Nijverheid overhandigde de ju-
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bilarissen het vererend getuig
schrift met legpenning. 
Het officiële gedeelte werd afge
sloten, zoals te doen gebruike
lijk, met een kopje koffie én een 
bezoek aan de modellenzaal. 

T. N. SCHOTMAN 

25JAARBIJ 
IHCSMIT 

Het was op 22 augustus weer 
een gezellige drukte in de dak
salon van het kantoorgebouw. 
De heren A. J. van Dam, sous
chef afd. Expeditie, M. Hakke
steeg, koperslager en M. Paar
dekoper, laboratorium-assistent, 
vierden die dag hun 25-jarig 
dienstverband. 
Onze directeur, de heer A. J. 
Bouman, sprak de jubilarissen 
op hartelijke wijze toe en bedan
te hen voor hetgeen zij voor ons 
bedrijf hebben gedaan, waarna 
hij het gouden firmaspeldje op 
de revers schroefde en een ju
bileumgeschenk, bestaande uit 
een enveloppe met inhoud, over
handigde. 

De heer A. J. van Dam trad in 
onze dienst op 28 juli 1947. Hij 
startte toen als hulp op de licht
drukkerij om na korte tijd reeds 
op de afdeling Correspondentie 
te worden geplaatst als jongste 
bediende. Hij is natuurlijk geen 
jongste bediende gebleven. In 
de loop van de jaren werd hij 
de man die alles afweet van bin
nen- en buitenlandse Expeditie. 
Enige jaren geleden werden de 
werkzaamheden voor de expe-

A. J. VAN DAM 

1 

ditie los gemaakt van de afde- · 
ling Correspondentie. De heer 1 
Van Dam heeft nu de leiding en 
de zorg over de afdeling Expe
ditie. 

M. HAKKESTEEG 

De heer M. Hakkesteeg kwam 
als 17-jarige terecht in de."'!
ling Scheepsbouw als ma 1-
per om opgeleid te worden voor 
IJzerwerker/ Afschrijver. Dat is 
niet doorgegaan, want na een 
jaar werd hij voorlopig "uitge
leend" aan de Koperslagerij om 
daar een handje mee te helpen 
bij het aanbrengen van pijplei
dingen aan boord van een schip. 
Kennelijk is dat zo goed gegaan 
dat ze hem daar in de afdeling 
gehouden hebben om er een Ko 
perslager van te maken. Vóór de 
fusie is hij een aantal jaren de 
man geweest voor het onder 
houd en de reparatie van gas 
en zuurstofmaterialen. 
De heer M. Paardekoper heef 
er al meer dan 30 jaar opzitten 
Bij ons gesprek bleek dat hï 
van 1937 tot 1942 in dienst i 
geweest als nagelheter waarva 
de laatste twee jaar als hulp i 
de Luchtcentrale van J. en K 
Smit. Op 30 juni 1947 trad hi 
in dienst van L. Smit en ":1
nadat hij van 1942 af stokt9'i 
geweest bij een stoombootrede 
rij, en kwam ook daar terech 
in de luchtcentrale als machi 
nist. In 1970 kwam er voor d 
heer Paardekoper een hele ver 
andering, toen hij werd overge 
plaatst naar het MTI in de aide 
ling Research, voornamelijk voo 
het beproeven van afsluiters enz 

M.PAARDEKOPER 



Op de vraag of hij nog terug 
verlangde naar zijn vroegere
werk, kregen wij als antwoord:
"Niks hoor, het bevalt mij hier 
best". 

Op 15 augustus waren de heren
W. van den Berg, G. de Jong en 
C. Stam 25 jaar in dienst. 
's Morgens werden de jubilaris
sen ontvangen om door de heer 
A. J. Bouman te worden toege
sproken. 

De jubilarissen werd elk afzon
derlijk dank gebracht voor al 
hun activiteiten in de voorbijge
gane jaren, in welke dank ook 
de resp. echtgenoten werden be
trokken. 
De heer Bouman schroefde hen
het gouden firmaspeldje op de 
revers en overhandigde hen als 
jubileumgeschenk een envelop
pe met inhoud. 

De heer W. van den Berg is 
-achef op ons bedrijfsbureau JIIIIIP Eer het echter zover was
,,,é.-::St er eerst heel wat water 
door de rivier stromen. Hij startte
op 11 augustus 1947 als LTS-er
om te worden opgeleid voor het 
vak Bankwerken. Men heeft eerst 
geprobeerd om hem aan een 
zaagbankje te zetten, maar dat
lukte niet erg. Hij heeft het dan
ook maar korte tijd vol gehou
den, waarna hij werd overge
plaatst naar de buitenmontage, 
waar hij zijn Bemeteldiploma
Bankwerken behaalde. Na terug
keer uit de militaire dienst 
kwam hij als werkvoorbereider 
op het bedrijfskantoor, eerst 
voor de Bankwerkerij, later voor 
de Koperslagerij voor het ma
ken van arbeidsstudies. Na de 
fusie werd hij aangesteld als 
chef van het Bedrijfsbureau voor 
Aan- en Afbouw. Na reorganisa
tie van de werkzaamheden kreeg
hij speciaal de zorg voor de af
deling Werkvoorbereiding voor 
- Inbouw. 

De heer G. de Jong trad in onze 
dienst op 1 augustus 1947 als
tijdschrijver bij baas Van Es in
de Ketelmakerij. Reeds na een 
half jaar kwam hij op de afdeling
Loonadministratie terecht. Daar 
kreeg hij in de loop der jaren te
maken met diverse veranderin
gen in de verwerking van de 

W. VAN DEN BERG 

loongegevens. Eerst werd alles
met de hand geschreven en be
rekend. Een doorschrijfsysteem 
bracht een flinke verbetering in 
de bewerking die met het jaar 
steeds ingewikkelder werd. 

G.DEJONG 

Later moest men overgaan tot 
de boekhoudmachine. Na de fu
sie kreeg onze jubilaris te ma
ken met het zogenaamde Holle
rith-systeem wat uitgegroeid is
tot een volledige verwerking per
computer. Door al die verande
ringen werd er nogal wat ge
vergd van het aanpassingsver
mogen van de mensen van de 
loonafdeling en zeker van de 
heer De Jong, die zich steeds 
opnieuw heeft ingezet om het 
werk zo goed en vlot mogelijk te
laten verlopen en steeds alles
op tijd gereed te hebben. 

De heer C. Stam trad in onze
dienst op 11 augustus 1947. Hij
begon als bankwerkersleerling
in de afdeling Onderhoud, waar 
hij het Bemeteldiploma voor 
Bankwerken behaalde. Toen
werd hij overgeplaatst naar de
Draaierij, waar hij het Bemetel
diploma Draaien heeft behaald. 
Daar zat dus nogal vaart in.
Reeds in 1951 werd hij aange
steld als assistent bedrijfsleider 
in de Machinefabriek. In 1960 
volgde zijn aanstelling als Chef 
van het Bedrijfsbureau. Na de 
fusie werd hij Chef van het Cen
traal bedrijfsbureau, totdat de 
heer Stam een jaar later de zorg
kreeg voor de Interne Organi
satie in ons bedrijf. 

C. STAM 
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Wij feliciteren de jubilarissen 
met hun jubileum en wensen
hen voor de toekomst heel veel 
goeds toe. 

25JAAR BIJ 
IHC VERSCHURE 

Een jubileum in volledig Amster
damse stijl en naar de snit van 
het gilde der elektriciens was op
vrijdag, 28 juli 1972 voor de heer 
W. Blanken en diens echtgenote
opgetrokken. Op zijn lauweren
rustende baas Beek was komen 
opdraven om zijn gewezen pupil
te feliciteren en zodoende wa
ren, met de heren Floor en Kra
mer als secondanten, ernst en 
luim nauwelijks van elkaar te on
derscheiden. 
De tewaterlating van de cutter
zuiger Brabo vormde de apo
theose van een zeer geslaagde 
dag, niet in het minst voor het
echtpaar Blanken. 

W. BLANKEN 

M. H. TJERKS 

Een dubbeljubileum vierden we 
op vrijdag, 18 augustus 1972. Op 
die dag herdachten we met de
heren M. H. Tjerks, transport
manager en J. S. Termars, tim
merman, het feit, dat zij 25 jaar 
geleden bij onze firma in dienst 
waren gekomen. 
Voor beide jubilarissen was er
met de gezinsleden een afzon
derlijke ontvangst, waardoor de 

ceremonie protocolaire in de ei
gen vertrouwde kring kon plaats
hebben. 
Wij wensen de beide jubilarissen 
en hun gezinnen toe, dat er nog
vele goede en gezonde jaren bij
IHC Verschure mogen volgen. 

De laatste Veco-jubilaris van de
ze reis was de heer C. v.d. Bent, 
optisch tekenaar, thans inge
schakeld bij ALKON en AUTO
KON '71. Van leerling plaatcon
structie tot de huidige baan, is 
voor de jubilaris een rijke bron 
van ervaring geweest. 
Daarvan werd door chefs en col
lega's getuigd op vrijdag, 25 au
gustus 1972, toen de heer v.d. 
Bent in aanwezigheid van vrouw
en kinderen gehuldigd werd. 
Ook voor deze jubilaris nog ve
le goede en gezonde jaren bij 
Veco. 

J. S. TERMARS 

C. v. d BENT 

Voordat ik aan Jubileren toe ben 1 



BOOTTOCHT 
Dinsdag 27 juni j.l. zaten 's morgens ±400 
gepensioneerde medewerkers van IHC 
Gusto aan boord van de Erasmus gereed 
voor hun jaarlijkse boottocht. 
Het stralende weer beloofde een fijne 
dag, waarop heel wat afgepraat kon wor
den. 
De vreugde werd wel even getemperd 
toen de heer F. E. M. Smulders in zijn 
openingswoord mededeelde, dat Mevr. 
Smulders-Reichlin dit jaar niet met de 
boottocht kon meegaan. 
Zij was opgenomen in het ziekenhuis te 
Montreux, maar had er toch aan gedacht 
"haar" gepensioneerden een hartelijk 
woord toe te sturen, voorgelezen door de 
heer Smulders. 
Onmiddellijk werd besloten Mevr. Smul
ders een telegram te sturen om de goede 
wensen van alle aanwezigen over te 

Zo zag de Moshulu er uit in glorierijke dagen! 

brengen, terwijl het adres in Montreux in 
grote getalen werd opgevraagd door de 
gepensioneerden. 
Ook dit jaar voerde de Erasmus het ge
zelschap langs bekende en mooie plek
jes, terwijl een gezellig muziekje bijdroeg 
tot een geweldige sfeer. 
Want dat is het ieder jaar weer aan 
boord! 
Oude herinneringen werden opgehaald, 
een heel jaar "niet gezien" weer bijge
praat en de inwendige mens van tijd tot 
tijd versterkt. 

Veel te snel kwam een einde aan deze 
dag, maar welgemoed sprak iedereen de 
wens uit: "tot volgend jaar". 
Dat gold ook voor de dames Van Hou
selt, Sjouke en Smulders. 
Zij hadden een plezierige dag te midden 
van onze gepensioneerden doorgebracht. 

P.S. Mevr. Smulders-Reichlin ontving zo
veel kaarten, dat zij onmogelijk daarvoor 
ieder persoonlijk kan bedanken. A.
Zij doet dit langs deze weg en b� 
allen haar hartelijke groeten over. 

De Moshulu met nieuwe masten en tuigage 

VIERMASTBARK4' 
WORDT 

MUSEUMSCHIP 
Onlangs heeft de romp van de viermastbark Moshulu, na een 
dokbeurt bij de ADM te hebben gehad, bij Verschure gelegen in 
verband met het plaatsen van de masten. Een niet alledaagse 
verschijning, dit schip en daarom vertellen wij er graag wat meer 
over. Onze collega's, de redactie van "Ons bedrijf", het perso
neelsorgaan van de ADM, verschaften ons gegevens en illustra
ties, waarvoor onze dank. 

Erikson, die de naam van het schip veranderde in Moshulu. Deze 
reder geniet vooral bekendheid door zijn pogingen, om met klei
nere bemanningen en enige mechanisatie (zoals het plaatsen 
van winches en stoomhulpwerktuigen) grote zeilschepen econo
misch te laten varen. In de jaren '30 had hij op die manier nog 
9 andere zeilschepen in de vaart, w.o. de Pamir. Elk jaar streden 
zijn schepen mee in de beroemde "Graanraces" van Australië 
naar Engeland. Deels voer men om Kaap Hoorn, deels om Kaap 
de Goede Hoop. 68 jaar oud 

Voor een firma in Hamburg werd in april 1904 op de werf van 
William Hamilton & Co in Glasgow de bark Kurt te water gelaten. 
Het geklonken schip had een lengte van 103 meter en een breed
te van 11 meter en was bestemd voor het vervoer van nitraat. 
Begin 1935 werd de Kurt verkocht aan de Finse reder Gustaf 

130 

De Moshulu - een windjammer - was een van de grootste vier
mastbarken, die ooit heeft gevaren. Met alle zeilen bij voer het 
schip zo'n 4200 m2 zeil! Bij gunstige wind en zeegang liep de 
Moshulu 15 à 16 knoop. Nog in 1939 werd, met 59000 zakke 
graan, een "graanrace" naar Engeland gewonnen in 91 dagen 



Toch was toen het einde van deze gloriedagen al in zicht. Mo
derne en snellere schepen gingen de prachtige barken van de 
zeeën verdringen. De oorlog verhaastte het einde van de Mos
hulu. Toen het schip, met een lading graan uit Argentinië, op 10 
april 1940 in Noorwegen kwam, werd het door de Duitsers in be
slag genomen. De lading werd gelost in Kristiansand. Het schip 
werd later afgetuigd en als opslagplaats voor mijnen gebruikt. 

Nieuw leven 
De na-oorlogse periode begon voor de Moshulu weinig hoopvol. 
Eind 1945 werd het schip in Narvick opgelegd. In september brak 
het los en strandde. Het werd verkocht, vlot gebracht en naar 
Narvick terug gebracht. Jaren lang deed het casco dienst als 
graanopslag, het laatst in Finland. Toch zou de Moshulu niet 
naamloos ten ondergaan. Nieuw leven gloorde voor het schip met 
de aankoop door een Amerikaanse firma, die het als museum
schip annex restaurant wil gaan exploiteren in Los Angeles. 

Daarvoor was echter een grote opknapbeurt nodig, al was het 
alleen maar om het casco veilig over de Oceaan te kunnen sle
pen. Dit was de reden voor de komst van het schip naar Amster
dam. Bij de ADM ging de Moshulu in dok. Verschillende firma's 
waren bij de opknapbeurt betrokken. Een van hen was Scheeps
werf Boot in Leiden, die voor de masten, de ra's en de stengen 
zorgde. Het plaatsen van de lange masten kon niet in Leiden 
gebeuren en daarom genoot de Moshulu korte tijd de gastvrij
heid van Verschure. 
Onze medewerkers, de heer J. Lont en zijn mannen assisteerden 
bij het plaatsen van de masten en het aanbrengen van tuigage. 
De stengen en de ra's worden pas in Amerika opgezet. Binnen
kort gaat de bark op weg naar haar nieuwe bestemming. 
Hoewel de Moshulu dus nooit meer prestaties als het winnen 
van een "graanrace" zal kunnen vertonen, zal iets van de glorie 
van deze grote viermast bark bewaard blijven in het nieuwe le
ven als museumschip. 

WAAR WERK(T)EN ZIJ 
l.e Pijler", de personeelskrant van de Ballast-Nedam Groep
N.V., wordt o.m. regelmatig verteld over de werkzaamheden van
de sleepzuigers "Willemstad, "Oranjestad" en "Humber River".
Onlangs werd een kort overzicht gegeven van hetgeen deze
schepen deden en doen. Omdat wij menen, dat het ook veel van
onze lezers zal interesseren hoe het gaat met deze, door ons ge
bouwde, sleepzuigers, vroegen wij en kregen wij van de Pijler
redactie toestemming dit verhaal over te nemen.

Zuid-Amerika vormt een belangrijk werkgebied voor onze hop
pervloot. De landen Brazilië en Argentinië verschenen het afge
lopen anderhalf jaar regelmatig in de Pijler-kolommen als een 
nieuwe opdracht kon worden gemeld. Maar ook in Australië, Ita
lië en Indonesië zijn zuigwerkzaamheden uitgevoerd. Hieronder 
een overzichtje van de activiteiten van de hopperzuigers sinds 
begin 1971. 
De Oranjestad is vooral in Italië actief geweest. In La Spezia 
heeft het schip een vaargeul verdiept ten behoeve van olietan
kers. Nadat deze opdracht was voltooid, vertrok de hopperzuiger 

aar Cagliari op Sardinië om een bestaande vaargeul te verdie
,An te verbreden. Januari van dit jaar kwam de Oranjestad 

e� naar Nederland en verrichtte enige tijd onderhoudswerk te 
Jmuiden. Op het ogenblik bevindt het schip zich in Brazilië waar 
et, samen met de hopperzuiger Siete van Vianini, havens en 

oeleidingskanalen in Paranagua en Santos op diepte moeten 
rengen. 
oor dit werk - waarmee een grondverzet van 11,8 miljoen ku-
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bieke meter gemoeid is - sloot onze dochtermaatschappij Samco 
een charterovereenkomst met de Braziliaanse autoriteiten. 
De Willemstad heeft van januari tot september 1971 in Mar del 
Plata en Quequen (Argentinië) gewerkt. Deze opdracht werd uit
gevoerd in combinatie met Bos & Kalis, die de zuiger Tradeway 
inzette, en Vianini. De Willemstad heeft tussentijds nog enkele 
weken in Puerto Belgrano gezogen. Na voltooiing van deze klus, 
trok de Willemstad naar een ander continent. In Botany Bay bij 
Sydney (Australië) moest een toeleidingskanaal worden gebag
gerd voor een nieuw havengebied. Deze opdracht werd uitge
voerd samen met de HAM. Zoals gemeld verricht het schip op 
het ogenblik zuigwerkzaamheden in de Indonesische wateren. 
De Humber River kreeg eind vorig jaar haar eerste grote op
dracht: het uitbaggeren van een toegangsgeul in Tubarao (Bra
zilië), waarmee een grondverzet van meer dan 3 miljoen kubieke 
meter was gemoeid. 
Na een werkje in Spanje begon het schip in november de over
steek naar Brazilië. Na het werk in Tubarao te hebben volbracht, 
kon de Humber River doorvaren naar Sao Sebastiao, eveneens 
Brazilië, waar een toegangskanaal naar oliesteigers moest wor
den gebaggerd (grondverzet: 6 miljoen kubieke meter). Het schip 
heeft het werk niet kunnen afmaken. Begin mei liep het aanzien
lijke schade op toen het over een niet in kaart gebrachte rots 
voer. Op halve kracht heeft de Humber River de thuisreis naar 
Holland gemaakt, waar zij op 13 juni arriveerde. Teneinde de 
Humber River gedurende de reparatieperiode te vervangen in 
Sao Sebastiao werd van Bos & Kalis de Prins der Nederlanden 
gehuurd. 
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�llllN'S (W)ERF 
Plak ze, de Rode Kruis postzegels! Aldus kon men in het 
vorige Zeskant lezen. Ja, ja, maar pas wel even op. Begin 
deze maand zijn de posttarieven verhoogd. De Rode Kruisze
gels vermelden echter nog de "oude" frankeerwaarden. De PTT 
heeft dit overigens al gemerkt en dus kunt u een "vijfcents-Rode
Kruis-postzegel-zónder-toeslag" kopen om er bij te plakken. 
Zo helpt u tóch het Rode Kruis, maar vermijdt u strafport! 

Wij blijven nog even in ons vorige Zeskant neuzen. In het verslag 
over de jubileumviering van een draaier bij IHC Smit lazen wij: 
"De laatste tijd bedient hij niet minder dan 4 banken. Het verhaal 
deed wel de ronde dat hij ze soms allemaal tegelijk bedient, 
maar dat is iets wat niemand wil of kan geloven." 
Het zou anders wat zijn, een "simultaan-draaier" .... 

In het Zeskant-artikel, getiteld "Grind halen bij Engeland" von
den wij deze zin: " .. en toen begonnen de grote grijpers gulzig 
met het opgraaien van het grind". 
Gruttegrut .... 

In het julinummer van "Domino", het personeelsblad van en voor 
onze collega's bij DMN, stond een verslag van de vakantie
speech van DMN directeur, de heer C. P. J. Timmer. De laatste 
woorden waren een opwekking om nu eens echt van de vrijheid 
en de rust te gaan genieten. 
De redactie van "Domino" dacht daarbij ook aan dagen met 
minder mooi weer en zette deze illustratie in het blad: 

• • • • •• •• • • • • 
• • • • • • • 

Iets voor in de vakantie als het regent? 

Een gewaarschuwd mens telt voor twee: een gewaarschuwd 
DMNer telt dominopunten .... 
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Over het algemeen kun je met vele dingen niet voorzichtig ge
noeg zijn. Het mooie nazomerweer ten spijt, lazen wij onlangs in 
het IHC Gusto Nieuws deze mededeling van de Gusto Auto iiib: 
"Het bestuur is er wederom in geslaagd een partij anti--::. 
voordelig in te kopen". 
Om koud van te worden, zo'n vóórbericht! .... 

Toch zullen wij er nog maar niet te zwaar aan tillen. Dat deed 
men overigens wèl met de onlangs door Gusto gemaakte 800-
tons kraan, die in de Waalhaven werd getest. Het IHC Gusto 
Nieuws vertelde er over: "Ook deze kraan bracht de vereiste last 
van 800 ton omhoog, hoewel nog enkele zaken dienen te worden 
geregeld." 
Hangt het er dan nog? 

"Gevraagd; herenfiets voor jongen van 12 jaar, met handrem 
men". Aldus een advertentie in het IHC Gusto Nieuws. 
Hope(n)lijk weet iemand iets voor deze jonge(n)-heer"? 

Onder de kop "Visconcours" meldde het IHC Smit Nieuws: 
"Het door de Personeelsvereniging georganiseerde visconcour 
moest, doordat het gemaal in werking was en daardoor een t 
grote stroming ontstond, worden afgelast. Wij zullen dit nu hou 
den op zaterdag 9 september." 
Als wij vissen waren, niet astrologische maar èchte, dan -
wij het wel: àànzetten dat gemaal .... 

Er gebeurt heel wat in onze bedrijven waar wij geen weet va 
hebben. Zo lazen wij in het IHC Verschure Nieuws: "De lichtaf 
schermende "tent" voor de optaf is verwijderd, de projector za 
alleen nog incidenteel voor mallenwerk worden gebruikt (en da 
niet bij daglicht)". 
Ja, ja, mal doen en dan nog wel in het donker .... 

Soms zijn er van die echte doordenkertjes te vinden in de regio 
naleberichtenblaadjes. Zoals die zin in het IHC Gusto Nieuws: 
"Er wordt getracht het dak van de Timmerwinkel volgend jaar o 
de investeringen te zetten" . 
Alles goed en wel, maar die arme timmerlui dan? .... 


