


BIJ DE VOORPLAAT 

Waar doet deze actiefoto uit de IHC Smit Schepenhal aan denken? Juist, aan het spetterende koudvuurwerk - de "sterretjes" - waarmee de
jeugd zich graag vermaakt. Vooral gedurende de feestdagen. Binnenkort is het weer zover! Luiden wij het oude jaar uit en het nieuwe jaar in. 
En dan denken wij even na over wat achter ons ligt. Ongetwijfeld doen wij dat "met gemengde gevoelens". Er is immers zó veel gebeurd in
1974! Hopelijk wordt 1975 beter. Gewoon, schouders eronder zetten en stug doorgaan. En wat de komende feestdagen betreft: verheug u in 
het stralende gezichtje van een kind, kijkend naar een knetterend, spetterend vuurwerksterretje! ....... . 

NIEUWE SLEEPZUIGER 

MEDEDELING 
Op 26 november werd door de Raad van Bestuur het volgende 
bericht aan de pers verstrekt: 
Het booreiland, dat IHC Holland Marine Corporation lngleside, 
de Amerikaanse dochtermaatschappij van IHC Holland, voor 
Petrobras te Rio de Janeiro heeft gebouwd, is aan de opdracht
gever afgeleverd. Het zal begin december naar Rio de Janeiro 
vertrekken. 
Voorts werd de onderneming overgedragen aan de koper, Baker 
Marine Corporation. Het bedrijf zal onder deze naam door de 
nieuwe eigenaar worden voortgezet. 
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Het weer werkte niet mee .•. 1 

de 

aan de beurt 
De vele werkzaamheden, verbonden aan de uitvoering van de 
grote opdrachten voor de Volksrepubliek China, verlopen in 
gestadig tempo. Van de veertien sleepzuigers behoren er vier tot 
de 4500 m3 klasse. Het eerste schip is intussen aangekomen in 
China. Het tweede werd eind november beproefd. Nummer drie 
werd op 15 november bij IHC Smit te water gelaten. De doop
plechtigheid werd verricht door mevrouw R. G. van Oorschot
Flemer, echtgenote van dr. W. P. H. van Oorschot, Directeur 
Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen van het Mi-
nisterie van Economische Zaken. 

Velen die niet regelmatig in de schepenhal komen keken met 
verbazing hoe ver de bouw van de CO 826 al was gevorderd! De 
zuigbuizen lagen al aan dek of de sleepzuiger meteen met bag
geren kon beginnen. 

Jammer genoeg sloeg de fles niet kapot, zodat de eigenlijke 
doop korte tijd later werd overgedaan. Maar, luid toeterend 
gleed de CO 825 de hal uit, het water van De Noord in. 

Daar gaat lel 

Zo compleet kwam de sleepzuiger naar bulten 

Nu sloeg de fles wel kapot! 
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Een IHC Omnlbarge te water; let op de waterdichte afslultlng van de bakhelften! 

Het overladen van de slakken In een Omnlbarge 

Op weg naar de stortplaats In de Oosterschelde 

SLAKKEN-TRANSPORT 
IN IHC OMNIBARGES 

Scherp spul, die slakken! 

Het is lang geleden dat wij iets vertelden over de IHC Omni
barges. Niet dat het er niet goed mee zou gaan! Integendeel, 
met de verkoop van deze splijtbakken gaat het heel goed. Dat ze 
uitstekend geschikt zijn voor tal van taken, bewijst het slakken
transport naar de Oosterschelde. Deze slakken zijn afkomstig 
van Hoechst in Vlissingen. 

Een schip brengt de slakken, die dan nog een temperatuur heb
ben van 300 graden C, naar de Sophiehaven. Daar worden de 
slakken overgeladen in een van de IHC Omnibarges. Hun tem
peratuur is dan tot lauw gezakt. Een sleepboot zeult de Omni
barge dan naar de Oosterschelde. Wat de resultaten van de 
verhitte discussies over "open of dicht of gedeeltelijk open" 
ook mogen zijn, er wordt gewoon doorgewerkt aan de voorbe
reidingen. Deze houden onder meer in het storten van een 
"slakkenbed". Proeven in het Waterloopkundig Laboratorium 
in De Voorst wezen uit, dat gezien de grote waterdiepte, het 
lossen van een lading slakken binnen 50 seconden moest kun
nen gebeuren. Met de IHC Omnibarge kan het in minder dan de 
helft van de tijd. Er werd zelfs eens een record-lostijd van 
9,2 seconden genoteerd! Dit lossen gebeurt terwijl de Omni
barge is afgemeerd naast het z.g. ,.vierponton" van Rijkswater
staat, waarmee een nauwkeurige plaatsbepaling wordt vastge
steld. Natuurlijk moet er wel gewacht worden op dood tij, voor
dat de lading slakken in de diepte verdwijnt. 

De prestaties van de Omnibarges bij het slakkentransport en het 
razendsnel dumpen ervan in de Oosterschelde, dwingen in vele 
kringen respect af voor dit IHC produkt. 

Razendsnel storten, zoals gewenst ..•. 

SLEE 
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Voor kapitein A. A. Mareychev was e 
klein, zwart, wollig viervoetertje e 
Braaf liet het hondje zich door de 
opnemen. 
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,,DIOKLES" 
SLEEPBOOT 

Nadat de avond te voren de handtekeningen waren gezet, vond 
op 20 november aan de Parkkade in Rotterdam de overdracht 
plaats van de bergingssleepboot Diokles. Het is de tweede sleep
boot voor de Sovjet Unie en de eerste die dienst gaat doen bij de 
visserij. 

OVERGEDRAGEN 
In zijn toespraak zei IHC Smit directeur, de heer A. J. Bouman 
onder meer: 
De "Dlokles" aan de Rotterdamse Parkkede Het hijsen van de Russische vlag 

Vol vreugde draagt R. de Jong het hondje "Clemen
tine" aan. Ook de tolk, mevrouw R. Bootz, had er 
veel plezier In 

.,De bouw is een soort hordenloop met hoge en lage obstakels. 
Met gezamenlijke inzet hebben wij toch het doel, .,de eind
streep", mogen bereiken. 
Dit moment is dan, dacht ik, ook het juiste om de velen die er 
aan hebben medegewerkt - de één heeft misschien een "hoge" 
en de ander een .,lage" horde moeten nemen - te bedanken 
voor hun inzet, hun uithoudingsvermogen en bovenal hun vak
manschap. Wij hopen dan ook, dat al çleze inspanningen van 
allen die ik heb genoemd beloond zullen worden door een ge
lukkige en voorspoedige vaart van dit schip en zijn bemanning, 
en dat het een waardevolle aanwinst zal blijken te zijn voor de 
Russische vissersvloot". 
Na de toespraak werden de Hollandse en de IHC vlaggen ge
streken en werd de vlag van de Sovjet Unie gehesen. 
Voor kapitein A. A. Mareychev was er nog een verrassing: een 
klein, zwart, wollig viervoetertje met de naam "Clementine". 
Braaf liet het hondje zich door de bemanning van de Diokles
opnemen. 

Kapitein A. A. Mareychev neemt verheugd het hondje In ontvangst! 
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De stand In alle rust! 

Telefoneren •.. 

••• confereren •.• 

•.. projecteren •.• 
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Technisch Illustrator Bert Hagebeuk aan het werk aan de 4 x 4 meter tekening 

En dat was het dan weer! ... 

In Amsterdam werd voor de 13e maal de internationale mari
tieme tentoonstelling "Europort" gehouden. 
Meer dan 1750 bedrijven uit 41 landen namen er aan deel. 
Zoals indertijd afgesproken, nam IHC ditmaal met een "be
perkte" inzending deel. Hoofdzaak was de presentatie van de 
nieuwe serie IHC Beaver Standaardzuigers. Dit gebeurde onder 
meer met twee grote panelen en twee fraaie schaalmodellen. 
Natuurlijk werd er ook aandacht besteed aan andere facetten 
van wat met name onze Baggerdivisie doet en te bieden heeft. 
Gedurende de vijf dagen van de tentoonstelling vonden vele 
klanten en relaties de weg naar de IHC stand. Voor de dames 
van de standbemanning betekende dat ontelbare consumpties 
verzorgen en een niet te tellen hoeveelheid kopjes en glazen 
afwassen! 
Allen, die die week in touw zijn geweest: hartelijk dank! 

..> 
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,,Dwarsliggen" aan dek van de "Regenstein" 

VERSCHEPINGEN 

IN VOLLE GANG 
Bij IHC De Klop blijven de verschepingen in volle gang. Zo af 
en toe is er een transport bij, dat om een of andere reden aan
dacht verdient. 
Met het ms. Regenstein werden onlangs twee IHC Giants 4600 
verscheept naar de Volksrepubliek China. Een hele vracht van 
in totaal 420 colli en met een totaal gewicht van 1350 ton. 
Niet minder dan 900 ton werd als deklading vervoerd. Dat was 
dan ook wel te zien. Cutterladders en gedeelten van de pon
tons staken. buiten boord uit. En dat was dan weer goed voor 
een paar indrukwekkende foto's. 

Wellicht niet zo indrukwekkend maar toch belangrijk waren de 
transporten van enkele "IHC Amphidredges

" 
naar Polen. Deze 

IHC produkten namen een "lange taxi" naar het station en toen 
de trein naar Polen. 

Een gedeelte van de 900 ton deklading 

Twee IHC Amphldredges klaar voor vertrek bij De Klop 

Het overladen op de spoorwagen 
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NIEUWS OVER SMIT & BOLNES 
Nieuwe opdrachten 
Van Karmsund Verft in Noorwegen werd de opdracht ontvangen 
voor de levering van drie 7-cylinder Smit-Bolnes motoren, type 
307 HDK, direct omkeerbaar, elk met een vermogen van 2500 pk 
bij 280 omw/min. 
De motoren zijn bestemd voor de voortstuwing van drie chemi
caliëntankers, die bij Karmsund Verft en Smedvik Verft in Noor
wegen worden gebouwd voor rekening van De Haas Tankvaart -
Rotterdam. Als vertegenwoordigers in Scandinavië van de Bolnes 
Motorenfabriek slaagde men erin tevens een order te boeken 
voor een Bolnes dieselmotor, type 3 DNL 150/600, 450 pk bij 
600 omw/min bestemd voor de technische school van Marie
hamn, Finland. 

Op bezoek in Scandinavië 
In de eerste helft van november heeft een team van Smit & 
Bolnes de Scandinavische landen bezocht. In samenwerking 
met de locale agenten werden introductiebijeenkomsten ge
houden voor scheepvaartmaatschappijen, scheepswerven, ont
werpbureaux, oliemaatschappijen, enz. 
Talrijke bezoekers gaven blijk van hun belangstelling. Er werd 
veel interesse getoond voor de technische en commerciële 
aspecten van onze motoren. 
Bij de inleiding werd de unieke constructie van de motor be
handeld: tweetakt, kruishoofdspoelpomp constructie, volledige 
scheiding tussen carter en verbrandingsruimte, het stijve, lichte 
betrouwbare gelaste frame. 
Daarop volgde een uiteenzetting over de lucht-, water- en 
smeerolie"huishouding". 
Veel aandacht werd ook besteed aan de besparingen, die het 
lage smeerolieverbruik opleveren, alsmede de besparingen bij 
gebruik van zware olie. Tot slot werden de toepassingsmoge
lijkheden besproken. 
De vertoning van de Smit-Bolnes diashow vond veel waardering. 
Naderhand ontstonden meestal levendige discussies over ver
schillende onderwerpen zoals o.a. onderhoud, inspectietijden, 
vervangingstijden, de lage prijzen van onderdelen, de directe 
aandrijving zonder tandwielkast, enz. 
De bijeenkomsten hebben ongetwijfeld bijgedragen tot een 

betere kennis en waardering van de Smit-Bolnes en Bolnes mo
toren in de Scandinavische landen. 

TH Eindhoven bracht bezoek 
Smit & Bolnes Motorenfabriek heeft altijd nauwe relaties onder
houden met de Technische Hogeschool te Eindhoven. Immers, 
de T.H. Eindhoven heeft, naast andere instituten, een belang
rijke rol gespeeld bij de ontwikkeling en research van onze 
motor. 
Op donderdag 10 oktober, hadden wij het genoegen een groep 
professoren en studenten van de T.H. Eindhoven op ons bedrijf 
te ontvangen, om hun kennis van de motor verder uit te diepen. 
Na de inleiding van onze research ingenieur, Ir. J. D. van der 
Baan, volgden de Smit-Bolnes diavoordracht en een rondleiding 
door de fabriek, waarbij veel technische informatie werd uitge
wisseld. Ook tijdens de ontvangst in de directiekamer vormden 
de Smit-Bolnes motor en zijn toepassingen onderwerpen van 
discussie. 
Een interessante dag, zowel voor de gasten als voor de gast
heren. 

Nieuwe Catalogus 
Op verzoek van Smit & Bolnes Motorenfabriek heeft de afdeling 
Publiciteit van IHC Holland een nieuwe catalogus ontworpen, 
die inmiddels is verschenen. In deze catalogus zijn de belang
rijkste eigenschappen, constructie- en technische details en 
een overzicht van de vermogensrange van onze motoren opge
nomen. Ook wordt een overzicht gegeven van onderhoudswerk
zaamheden, montage- en demontagetijden. Bovendien worden 
een aantal toepassingsmogelijkheden van de Smit-Bolnes motor 
uiteengezet. 
Op de omslag van deze aantrekkelijke folder is een doorsnede
tekening afgebeeld, welke is afgeleid van de bekende wand
plaat van de Smit-Bolnes dieselmotor. 
Tevens is een nieuwe editie van de referentielijst verschenen, 
waarin ook de onlangs geboekte orders zijn opgenomen. 
Het spreekt ·vanzelf, dat deze dokumentatie graag aan belang
stellenden ter beschikking wordt gesteld. 

��

SMIT-BOLNES 
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Werfbeeld op de dag van de tewaterlating. Op de voorgrond de "CO 835"; op de helling ligt de "CO 836" klaar 

Zaterdag 2 november was het weer zover: opnieuw een tewater
lating van een baggervaartuig voor de Volksrepubliek China. 
Ditmaal de tweede 1500 m3 sleepzuiger, de CO 836, die wordt 
gebouwd bij A. Vuyk & Zonen's scheepswerven in Capelle aan 
de IJssel. 

EN DE VOLGENDE • • • • •
De natuur heeft haar eigen onaantastbare wetten. Een hoge 
waterstand aan het eind van de middag betekent een late 
tewaterlating! Het begon al donker te worden toen men zich op 
het erepodium verzamelde. Doopvrouwe was ditmaal mevrouw 
E. Nagtegaal-Appelman. Nadat de fles was stukgeslagen, duurde

De doop van de "CO 836" door mevrouw E. Nagtegaal-Appelman 
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het even voordat het casco van de CO 836 zich in beweging 
zette. Was het de champagne? Het tijdperk van "weet je wetje, 
laat je rijden" was immers aangebroken! .... 
Fraai opgetuigd met lichtjes gleed de CO 836 in de donkere 
IJssel. 
In een kort toespraakje citeerde mevrouw Nagtegaal naderhand 
Orwell: ,,alle schepen zijn prachtig, maar sommige schepen zijn 
fraaier dan andere. Voor mij is dit schip van vandaag het 
mooiste en ik wens het daarom ook een lang leven toe." 
Ir. E. D. Vuyk vestigde in zijn toespraak nog eens de aandacht 
op het barre weer van de afgelopen periode. Door de vele regen 
was de hellingbouw geen pretje. Toch is alles goed gegaan en 
dat is een compliment waard aan alle werkers. 
De afbouw van de eerste, de CO 835, is bij Vuyk intussen in volle 
gang. 

Te water op een regenachtige late herfstmlddagl 



Nog ongeverfd proefbaggeren In Amsterdam 

Toen dertig jaar geleden een aantal samenwerkende bedrijven 
de handen ineen sloegen onder de naam IHC Holland, bete
kende dit ook een bundeling van krachten in de sector van de 
alluviale mijnbouw. Een speciale afdeling, Mining and Trans
port Engineering (MTE), behorende tot de Bagger Divisie, houdt 
zich hiermee bezig. Tot de jongste opdrachten voor MTE be
hoort de wellicht meest compacte tinbaggermolen met wasin
stallatie ter wereld. Opdrachtgever is de Mineraçao Oriente 
Novo in Brazilië. De afmetingen van het werktuig zijn: lengte 
19,25 m; breedte 10,00 m en holte 2,12 m. 
De bouw ervan geschiedde bij de werf Seymonsbergen in Am
sterdam. Met het oog op transport bestaat deze tinmolen uit zo 
weinig mogelijk zo groot mogelijke delen, die nog over de weg 
kunnen worden vervoerd. 

4000 km over land 
Na de technische beproeving is de tinmolen gedemonteerd voor 
het zeetransport naar Rio de Janeiro. Daar zullen de onderde
len op een groot aantal vrachtwagens worden geladen voor de 
verdere tocht. Die gaat over een afstand van niet minder dan 
4000 km naar de binnenlanden van Brazilië. Plaats van bestem
ming: Rondonia, waar men in maart 1975 hoopt te arriveren. Na 
de montage kan met het winnen van de tinerts worden begon
nen. 

Zig-zag werken 
In tegenstelling tot de meeste tinmolens, die in lengterichting 
van de rivier baggeren en dan "op hun schreden terugkeren", 
zal met deze molen zig-zag, dwars op de vallei, worden gewerkt. 
Een voordeel is, dat men geen last heeft van de "tailing" (het 
,,uitschot") bij het baggeren van de volgende "strook". De zig
zag wijze van werken maakte het wel noodzakelijk de installatie 
zo uit te voeren, dat de "tailing" beurtelings aan stuurboordzijde 
en bakboordzijde gestort kan worden. Dit kan door het simpel 
omzetten van een "wip" (Eng.: seesaw) in de goot. De primaire 
jigs staan hoog opgesteld, zodat de "tailing" door de zwaarte
kracht wegstroomt. Mocht dit storten verder weg nodig zijn, dan 
kan een pomp worden ingeschakeld. 

Vol-hydraulisch 
De tinbaggermolen werkt vol-hydraulisch. Zowel de emmerket
ting als de lieren worden door hydraulische motoren aangedre
ven. Het op en neer bewegen van de emmerladder geschiedt 
met hydraulische plunjers. De spudbediening geschiedt conform 
de eenvoudige, succesvolle wijze zoals op de kleine standaard 
cutterzuigers. De emmers hebben elk een inhoud van 85 1. (3 cu 
ft). Wanneer er gewerkt wordt met een snelheid van 30 emmers 
per minuut, bedraagt de gemiddelde, nominale capaciteit (em
mers¾ vol): 115 m3 per uur. 
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Na de overdracht: Ir. J. M. Donkers, de 
de opdrachtgever, de heer G. D. H. 
IHC produkt. 

Complete wasinstallatie 
Ondanks de beperkte afmetinge 
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IHC Verschure heeft een aantal 
drukke en gedenkwaardige jubi
leumdagen achter de rug. 
Vier van haar werknemers her
dachten in de periode 30 okto
ber tot eind november 1974 het 
feit, dat zij al dan niet in de 
korte broek en waarschijnlijk met 
een gemillimeterde haardos de 
eerste schreden zetten op het 
pad van de doorzetting en de 
volharding, twee eigenschappen, 
die op jubileumdagen zeer veel 
opgeld doen. 
De heer H. Westers, 54 jaar, van 
beroep koperslager, in 1934 als 
leerling - aankomend heette dat 
toen - in de plaatwerkerij aange
nomen op voorspraak van zijn 
grootvader, in die tijd natuurlijk 
ook een Verschure-werker, even
als 2 broers van de jubilaris e 
een gedeelte van de vrouwelijke 
tak van de familie. 
Daarmee komen we dan wél op 
de huidige dag tot een dienst-

H. WESTERS 
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Na de overdracht: Ir. J. M. Donkers. de heer M. Honders en de mljnmanager van 
de opdrachtgever, de heer G. D. H. • van Aanwolt, praten over dit bijzondere 
IHC produkt. 

Complete wasinstallatie 
Ondanks de beperkte afmetingen van deze tinmolen is er toch 
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IHC Verschure heeft een aantal 
drukke en gedenkwaardige jubi
leumdagen achter de rug. 
Vier van haar werknemers her
dachten in de periode 30 okto
ber tot eind november 1974 he 
feit, dat zij al dan niet in de 
korte broek en waarschijnlijk met 
een gemillimeterde haardos de 
eerste schreden zetten op het 
pad van de doorzetting en de 
volharding, twee eigenschappen, 
die op jubileumdagen zeer veel 
opgeld doen. 
De heer H. Westers, 54 jaar, van
beroep koperslager, in 1934 als 
leerling - aankomend heette dat 
toen - in de plaatwerkerij aange
nomen op voorspraak van zijn 
grootvader, in die tijd natuurlijk 
ook een Verschure-werker, even
als 2 broers van de jubilaris e 
een gedeelte van de vrouwelijke 
tak van de familie. 
Daarmee komen we dan wél op 
de huidige dag tot een diens -

H. WESTERS 

verband van om en nabij de 200 
jaar voor de gehele familie. 
Vóór de periode van koperslager 
is de jubilaris gedurende 23 jaar 
kopergieter geweest; z'n mooiste 
en tevens z'n gezelligste tijd. 
Het jubileum van de heer Wes
ters viel op woensdag 30 okto
ber 1974. 
De heer R. Verbruggen, 56 jaar, 
thans leermeester bij de afdeling 
opleidingen, via ijzerwerker-af
schrijver tot zijn huidige baan 
gekomen. Ondanks z'n wat kriti
sche kijk ondervindt hij veel vol
doening in z'n werk. 
Hij vertelde ons, dat hij terugziet 
op een gezellige en voor hem en 
zijn familie bijzonder geslaagde 
jubileumviering op vrijdag 1 no
vember 1974. 
De heer C. Advokaat, 57 jaar, on
derhoudsbankwerker; een telg uit 
een echte Verschure-familie: va
der Advokaat werkte bij Verschu
re en de beide broers van de 
jubilaris hebben deze familie
trek gemeen. 

et was dan ook een complete 
familiereünie bij dit jubileum en 
niet verwonderlijk dat het in tijds
duur wat uit de hand gelopen is. 
Als je ook zoveel aan elkaar te 

R. VERBRUGGEN 
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een complete wasinstallatie (,,treatment plant") aan boord. De 
opgebaggerde grond wordt eerst door een roterende trommel 
gevoerd om de grote stukken er uit te verwijderen. Vervolgens 
wordt de specie opgepompt naar drie cyclonen, waarmee de 
slib er uit verwijderd wordt (de zg. ,,desliming"). Dit slib wordt 
met behulp van een pomp door leidingen afgevoerd. Hierna 
komt het mengsel in drie primaire jigs, die zijn voorzien van de 
bekende IHC-zaagtandaandrijving. 
Na in de primaire jigs te zijn voorgeconcentreerd, volgt in de 
twee secondaire jigs een verdere concentratie. Dit concentraat 
wordt afgevoerd naar de wal en de smelterij. 

Extra stevige spuds 
In verhouding tot de afmetingen van de tinmolen zijn de spuds 
extra lang en stevig. Meestal zijn de spuds kort en reiken tot 
in het tailing-talud. Bij deze molen reiken de spuds tot op maxi
male baggerdiepte; d.w.z. 10 meter. In verband met de grote 
krachten die in dat geval optreden, is de uitvoering van de 
spuds hierop ten volle berekend. 
Onder alles behalve tropische omstandigheden - of het moest 
de hoeveelheid regen zijn - werd het "molentje" begin novem
ber beproefd in Amsterdam. Op 22 november had de overdracht 
plaats. Wij hopen u er t.z.t. nog eens meer over te vertellen, met 
name ook over het gigantische transport in Brazilië! 

vertellen hebt! 
Dit jubileum viel op dinsdag 5 
november 1974. 
De heer 1. Kool, 55 jaar, voor
man reparatie-bankwerken. Hij is 
het vak, waarvoor hij zich als 
leerling op 14-jarige leeftijd bij 
Verschure meldde, ondanks een 
tijdelijk opkomende voorliefde 
voor de heilige Hermandad, toch 
trouw gebleven. 
Daaruit mag blijken, dat het ge
kozen vak hem voldoening heeft 

C. ADVOKAAT 
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geschonken. De jubilaris komt op 
ons af als een bescheiden mens, 
die zeer gezien is bij de colle
ga's en als vakman hoog geno
teerd staat. 
De jubileumviering had plaats op 
dinsdag 26 november 1974, deels 
aan de Meeuwenlaan, deels op 
de Oranjewerf, waar deze jubila
ris zijn werkterrein heeft. 

Bij de officiële ontvangst van elk 
van bovenstaande jubilarissen 
door de directie van IHC Ver
schure zijn naast de felicitaties 
ernst en luim dooreengeweven; 
om tot een dergelijke stabiliteit 
in de werkkring te komen, waar
van deze jubilarissen het bewijs 
hebben geleverd en aldus een 
zekere harmonie in het leven 
te vinden, is een goed en gezel
lig thuisfront, een eerste vereiste. 
Aan de echtgenoten van onze 
jubilarissen is door de directie 
voor deze steun en dit indirect 
dienstbetoon aan IHC Verschure 
welverdiende hulde gebracht. 
Bij alle reeds geuite felicitaties 
voegen wij tenslotte de onze. 

25JAARBIJ 
IHC VERSCHURE 

Bij al die mannen met 40 dienst
jaren zou je bijna gaan vergeten, 
dat iemand met een 25-jarig 
dienstverband toch ook nog wel 
even in de publiciteit mag. 
Die iemand was de heer J. Vis
ser, bankwerker-craisseur in de 
machinefabriek op de Oranje
werf. Voor hem was er een ver
sierde stoel op vrijdag 4 oktober 
1974. 
Naar deze sympathieke thans 43-
jarige medewerker, zijn echtge
note en zoon gaan onze harte
lijke felicitaties uit met nog vele 
goede behouden jaren voor de 
toekomst. 



' 
Het IHC Gusto Nieuws publiceerde een lange waslijst van wi;' 
gingen op de interne telefoongids. Ook een aantal afkortinte 
veranderden: ,,TS = Tekenkamer Scheepsbouw; TSO = ·r C 
TSM = TM; TSE = TOE". TOE MAAR! .... 

Gaat het u goed? De redaktie van DMN's "Domino" schreef: 
,,Laten we hopen dat we deze winter doorkomen zonder grif� 
dat wensen we iedereen toe, zowel de antigriep geprikten, als 1 
anti-antigriep prikkers". 
Uche, uche, ha-hatsjïe! .... 

�1,111·s il (W)EIF
Wij kennen hem, en misschien kent hij ons; in elk geval gever::i wij 
op deze bladzijde graag het woord aan "collega" Mees Boer. 
Als u zijn stukjes leest, begrijpt u wel waarom! Denk er om me
delezers, dit artikel mag niet overgenomen worden zonder de 
persoonlijke toestemming van de auteur! 

Wie ons concern verlaat, blijft nog heel lang in gedachten. Zo 
lazen wij in het IHC De Klop Nieuws: ,,De bedoeling is om met 
de hele oude OR op 14 november 's middags naar de Europort 
tentoonstelling te gaan". 
De oudjes doen het nog best, de hele oudjes zelfs nog prima! .. 

Wie verre reizen doet, kan ve verhalen. Dat geldt zeker voor 
onze technici, die wel eens als "garantiemachinisten" worden 
betiteld. Zij zijn het die de introductie van onze produkten in den 
vreemde begeleiden. Een van de senioren in deze groep is de 
heer Mees Boer. Hij kent de wereld als zijn broekzak en is (bijna) 
overal geweest. Zijn vele vrienden weten hoe boordevol geweldige 
verhalen hij zit. Wij hebben Mees Boer, die nu als verkoopleider 
voor ons werkt, gevraagd eens wat van zijn belevenissen op 
schrift te stellen. 
Dit heeft hij gedaan en het verheugt de redactie, met ingang van 
dit nummer, gedurende enige tijd een "Mees-terlijke vertelling" 
te kunnen publiceren. 
Argus ruimt daarvoor graag ruimte in, want "gedeelde vreugd is 
dubbele vreugd!" 

De onderwater-aansteker 
Tijdens een beproeving van een in ons land gebouwde zuiger 
ging het goed mis. Alle bovenklepcilinders werden bij het storten 
van de lading van hun ophanging afgerukt. Ze vielen dus door 
de geopende bodemdeuren naar beneden, buiten en onder het 
schip. De zeemeerminnen bij Texel hebben het nu nog over dat 
mooie kralengordijn. 
Aan boord was toen een jongeman die alles erg goed wist. De 
toenmalige bedrijfsleiders aan- en inbouw hadden reeds enige 
tijd lopen verzinnen hoe men zo iemand op gepaste wijze aan het 
verstand brengt, dat hij pas komt kijken. Die kans kwam al heel 
gauw. 
Met, zoals dat heet "vereende krachten " werden de stangen en 
cilinders naar boven gehaald. Een aantal zat echter vast. Daar 
moest een duiker aan te pas komen. In Den Helder is dat niet zo 
moeilijk. De duiker zag kans ze allemaal los te krijgen, op één 
na. Die moest onder water worden afgebrand. 
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Nog een advertentie, ditmaal uit het IHC Smit Nieuws: 

"Verloren: op woensdag 30 oktober is op het terrein een goude 
ketting verloren met kruisje en tien geboden. 
Wij verwachten van de eerlijke vinder dat hij de ketting 
bezorgt." 
Inderdaad, denk aan het Achtste Gebod! .... 

Tenslotte dit: graag tot ziens in 1975 en alvast goede dage 
toegewenst door uw 

De eerder genoemde jongeman vroeg aan één van de bedrijf 
leiders: ,,Afbranden mijnheer, onder water, kan dat?" ,,Natuurli 
kan dat, jongeman. Wij rekenen er zelfs op dat dit soort nàri 
heid kan voorkomen. Daarom neem ik altijd op een beproevi 
de onderwater aansteker mee." 

"Onderwater aansteker?" ,,Ja, hij staat in mijn hut en jij m 
hem straks wel even halen." 
De duiker werd ingelicht dat de onderwater aansteker zou wo 
den klaargemaakt. Daarna werd de jongeman weggestuurd o 
de machinekamer van het komende gevaar op de hoogte ' 
brengen. Intussen werd er snel wat georganiseerd en toen 
jongeman zich weer meldde, was alles in gereedheid. ,,Haal d 
aansteker nu maar. Hij staat in mijn hut, in de hoek onder o 
wastafel. Maar denk er om, goed recht houden en niet schudde 
Hij staat op scherp!! " 
De jongeman kwam even later terug. Hij hield voorzichtig, m 
beide handen, een in bruin papier verpakt iets vast, ver van zi 
af en er nauwlettend op toeziend, dat het recht overeind blee 
Bij de menigte aangekomen wordt hem opgedragen het di 
naar beneden te brengen. 
.. Maar houdt het vooral goed recht!" 
De stakker moest het loodsladdertje af, het pakket met een rie 
op zijn buik gebonden. Hij heeft immers beide handen voor h 
laddertje nodig! Beneden zegt de duiker die zich angstig op2 
gebogen houdt: ,,Voorzichtig openmaken .... " 
De spanning neemt zienderogen toe, vooral bij de jongeman. 
gaat bevend verder met uitpakken. ,,Tril niet zo" zegt de duike 
,,onder water zijn ze pas veilig, nu nog niet". 
Dan komt de climax en de jongeman houdt verbijsterd een grot 
pot sambal in zijn nog bevende handen. 
Diezelfde middag aten wij heerlijk Nasi Goreng met "onderwat 
aansteker". 
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