


BIJ DE VOORPLAAT 

Verschure-fotograaf R. Vinck zag dit vonkenspel op de Oranjewerf tijdens de werkzaamheden aan de coaster Maythorn. Het 
herinnert aan het koude-sterretjesvuurwerk van de kinderen op Oudejaarsavond. Een mooie voorplaat dus voor het laatste num
mer van ons blad in 1976. 

NIEUWE OPDRACHTEN 
OMNITRAIL 

B.V. Aannemings Maatschappij v/h J. Prins van Wijngaarden te
Hattem heeft opdracht verstrekt voor de bouw van een
"Omnitrail", een splijtbare sleepzuiger met een laadruiminhoud
van 625 m3• Het is een nieuw ontwerp, gebaseerd op de be
kende IHC Omnibarge splijtbak. Lengte 59 meter en breedte
9,5 meter. Er kan gezogen worden tot een diepte van 12 meter,
welke zuigdiepte later eventueel verlengd kan worden tot 20
meter. Het lossen van de opgezogen bagger gebeurt door het
in lengterichting openklappen van het schip. De zuiger zal als
eerste uitgerust worden met een IHC pomp in de zuigbuis. IHC
Gusto Staalbouw zal het casco bouwen. De afbouw gebeurt bij
IHC Smit.

GRINT-STORTTOREN 
IHC-Gusto Staalbouw ontving van Adriaan Volker opdracht voor 
het bouwen van een grint-toren. 
Deze toren is bestemd voor het leggen van een grintbedding, 
waarop betonblokken van 70 ton per stuk worden geplaatst, voor 
een strekdam in de haven van Jubail (Saudi Arabië). 
De toren heeft als afmetingen 22 x 15 x 12 m en bestaat uit 
een pijpconstructie. De poten zijn verstelbaar om oneffenheden 
in de bodem te kunnen opvangen. Op de toren rijdt een stortbak 
waaruit het grint via vier pijpen loopt in een bak onder water 
voor het eigenlijke storten van de bedding. Op de toren is ook 
een brugkraan geprojecteerd voor het plaatsen van de 70-tons 
blokken. 

� ZEER GROTE TINMOLEN 
In 1975 heeft MTE in opdracht van de Billiton Maatschappij een 
studie gemaakt om te bepalen welk type werktuig het meest 
geschikt is voor het winnen van tinerts op een concessie in lndo
nesie. Nadat deze keuze was gemaakt heeft MTE een ontwerp 
met specificatie gemaakt van het uitverkoren werktuig: een em
merbaggermolen met ertswasinstallatie, voorzien van bufferin
richtingen in de ladderophanging om beschadigingen bij het 
werk in zeegang te voorkomen. 
De bouw van de molen is nu door de eigenaar aanbesteed bij 
een werf in Singapore. MTE is met volle kracht bezig de werk
tekeningen te maken. 
De molen zal veruit de grootste in haar soort worden: de emmer-
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inhoud is 860 liter, de baggerdiepte is 45 meter. Pontonafmetin
gen zijn 110 x 30 x 6,5 m. Het in de dieselcentrale geïnstalleerde 
vermogen is 7400 pk. 
Op het achterdek is een complete ertswasserij geïnstalleerd, 
uitgerust met twee grote roterende zeeftrommels en een drie
traps ertswasinstallatie met IHC jigs. Het is de bedoeling, dat de 
bemanning aan de wal slaapt. Tijdens slechte weersomstandig
heden, wanneer het niet mogelijk is om met een boot langszij 
te komen, kan de verbinding met een helicopter worden onder
houden, waartoe een helicopterdek op het achterschip is voor
zien. Een eenvoudige accommodatie biedt gelegenheid tot over
nachten in bijzondere situaties. 

ORANJEWERF 

BRITSE 
Voor de Britse reder William Coe & Co. L.t::.. 
de Oranjewerf de in 1961 gebouwde co
Ook werden enkele noodzakelijke huid
verricht. 
Nadat het schip doormidden gesneden 
van 10,80 m breedte tussen gezet. Deze 
bewerking gereed gemaakt. Voor dit s 

De laatste centimeters worden doorgebrand 

Past allemaal precies 



=- heden aan de coaster Maythorn. Het 
ie voorplaat dus voor het laatste num-

'TEN 
T-STORTTOREN
ontving van Adriaan Volker opdracht voor 

grint-toren. 
~ emd voor het leggen van een grintbedding, 
• en van 70 ton per stuk worden geplaatst, voor
:e aven van Jubail (Saudi Arabië).
' - afmetingen 22 x 15 x 12 m en bestaat uit
·-. De poten zijn verstelbaar om oneffenheden
- en opvangen. Op de toren rijdt een stortbak

·a vier pijpen loopt in een bak onder water
=- orten van de bedding. Op de toren is ook 

s ojecteerd voor het plaatsen van de 70-tons 

LEN 
e baggerdiepte is 45 meter. Pontonafmetin

-.5 m. Het in de dieselcentrale geïnstalleerde 

een complete ertswasserij geïnstalleerd, 
rote roterende zeeftrommels en een drie

= � ·e met IHC jigs. Het is de bedoeling, dat de 
al slaapt. Tijdens slechte weersomstandig

iet mogelijk is om met een boot langszij 
inding met een helicopter worden onder
elicopterdek op het achterschip is voor

accommodatie biedt gelegenheid tot over
:;.:::::: situaties. 

ORANJEWERF VERLENGDE 

BRITSE COASTER 
Voor de Britse reder William Coe & Co. Ltd. te Liverpool heeft 
de Oranjewerf de in 1961 gebouwde coaster Maythorn verlengd. 
Ook werden enkele noodzakelijke huidreparaties aan het schip 
verricht. 
Nadat het schip doormidden gesneden was, werd er een sectie 
van 10,80 m breedte tussen gezet. Deze sectie was in de voor
bewerking gereed gemaakt. Voor dit stukje precisiewerk had de 

De coaster vóór de "operatie" 

Oranjewerf slechts één maand de tijd gekregen. Door de inzet 
van alle betrokkenen werd het werk geklaard in de periode 23 
oktober tot 22 november 1976. 

Eind november verliet de Maythorn als herboren de Oranjewerf 
om zich met hernieuwd élan in de Europese zeetransportslag te 
storten. 

De laatste centimeters worden doorgebrand De scheepshelften worden uit elkaar getrokken Enkele huldsectles In aantocht 

Herboren en 250 ton groter! 

Past allemaal precies 
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Daar komt Ie aan, de tweede sleepzuiger voor Brazlllë 

,,Boa Vista 1" 
Het gaat snel met de twee sleepzuigers, die wij voor "Porto
bras" in Rio de Janeiro bouwen. Drie maanden na de tewater
lating van het eerste schip, de Macapá, was - om precies te zijn 
op 23 november - nummer twee aan de beurt, de Boa Vista /. 
Deze sleepzuiger werd te water gelaten door mevrouw Mariene 
M. G. Barrieros, echtgenote van de heer J. G. Barriebos, direc
teur van "Portobras". 

,,Macapá" 
Kort tevoren koos de Macapá zee voor de technische proef
vaart. Nevelig herfstweer begeleidde het vertrek, zeer tot on
genoegen van onze fotograaf, die de gebruikelijke "statiepor
tretten" maakte. De nacht bracht men op de Noordzee door 
voor het doen van de duurproef en enkele andere proefnemin
gen ... 
Na een kort verblijf aan de werf in Kinderdijk is de Macapá 
naar Brazilië vertrokken. Ongetwijfeld schijnt dáár wel de zon .. 

TE WATER, 
PROEFVAREN, 
OVERGEDRAGEN 
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Te water. Op de achtergrond het zusterschip, de "Macapá" 
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In het grijs van de vroege herfstmorgen kiest de "Macapá" zee voor de proefvaart 

,,Alkadisiyah" 
De laatste van de zes sleepzuigers, die wij voor Irak bouwden, 
heeft begin november met succes de technische beproevingen 
doorstaan. De door Verschure gebouwde Alkadisiyah bracht 

Sloepenrol aan boord van de "Alkadlslyah"; Is Iedereen er nog? ..... . 

Even voor het meten nog wat regelen 

daarbij een bezoek aan Europoort. Men 
weten, hoe het ging om slib te zuigen. Oo· 
deze grote sleepzuiger kon met de erm 
omschreven. 

Het boorschip "Pèlerln", kort voor de overdracht e 
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� zes sleepzuigers, die wij voor Irak bouwden, 
er met succes de technische beproevingen 
r Verschure gebouwde Alkadisiyah bracht 

de "Alkadlslyah"; Is iedereen er nog? •••••• 

Even voor het meten nog wat regelen 

Niets ontsnapt aan de aandacht van de surveyors 
van LLoydd's, de heren Heljstraten (rechts) en 
Leljgraaff (links) ..... . 

daarbij een bezoek aan Europoort. Men wilde namelijk wel eens 
weten, hoe het ging om slib te zuigen. Ook de proefvaart met 
deze grote sleepzuiger kon met de term "succesvol" worden
omschreven. 

Het boorschip "Pèlerln", kort voor de overdracht en het vertrek uit Schiedam 
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Met de neus In de wind 

,,Pèlerin" 
Een bekend silouet is uit de Schiedamse omgeving verdwenen. 
Het boorschip Pèlerin is naar Marseille vertrokken om daar, 
voorafgaande aan het doen van een serie boorproeven, nog wat 
uitrustingsstukken aan boord te nemen. 
Voor het vertrek vond de officiële overdracht plaats aan de 
Noorse opdrachtgever Staubo. 

Onder het toeziend oog van Kapitein Oass gaat op 
de "Pèlerln" de Staubo-vlag In top en de IHC-vlag 
omlaag 

Een toast op de goede afloop, uitgebracht door Staubo-dlrecteur, de heer Salvesen 



Ter gelegenheid van de festiviteiten rond de 250ste IHC Beaver 
standaardzuiger hebben wij oude jaargangen van Het Zeskant 
eens opgeslagen om te zien, hoe het allemaal ook weer begon 
met dit IHC produkt. Hier volgt een greep: 

Januari '63 
,,Het leven van een baggervaartuig moet liefst maar zo avontuur
lijk mogelijk beginnen, dan is het er tenminste aan gewend 
wanneer later de echte avonturen komen. Zo zien we op de 
foto de CO 471 door een sluisje kruipen, op weg naar de be
proeving in de Kinderdijkse boezem. 
De CO 471 is het prototype van een 8" snijkopzuiger, die aan 
heel wat eisen moet voldoen. De voornaamste eisen: klein for
maat (13 x 4,85 x 1,30 m), licht gewicht, demontabel en dus 
gemakkelijk te transporteren, maar ook een hoge capaciteit bij 
het baggeren. 
In de Kinderdijkse boezem zou de CO 471, die gebouwd is bij 
onze vennoot J. & K. Smit, aan harde beproevingen worden 
onderworpen. 
Van de mogelijkheden om de zuiger daar te krijgen werd het 
slepen door de sluis tussen Lek en boezem gekozen. De ruimte 
die boven en aan weerskanten van de complete zuiger bij dit 

Kruip door, sluip door. Winter 1963: de eerste Beaver wordt door het slulsje bij 
Kinderdijk "gewurmd" op weg naar de beproevingsplaats. Voor wie het nog weet: 
het was de CO 4711 

transport open bleef, was slechts enkele centimeters. Zeker
heidshalve werd daarom een der zijpontons aan de werf gede
monteerd en in de boezem gemonteerd. Voorts werd de zuiger 
geballast. 
Door de invallende vorst werd de CO 471 voorlopig in de boeien 
gelegd. Maar, zodra de winter zich met tranende ogen van het 
smeltende ijs terugtrekt, hopen wij de beproevingen te begin
nen." 

Juni '63 
"Toevallige bezoekers keken op donderdag 2 mei j.l. enigszins 
bevreemd toen zij een werfdirecteur met een hobbelpaard onder 
zijn arm over het terrein van J. & K. Smit zagen lopen. Maar de 
reden werd al spoedig duidelijk: de tweejarige Maarten Koenen, 
zoontje van de hoofdingenieur van S. A. Sanders Aannemings
bedrijf N.V. ging de naar hem genoemde 12" standaard snijkop
zuiger dopen. 
Zoals U weet zijn alle doopvrouwen charmant (wij menen dit 
met de hand op het hart) en de jongelui zetten deze traditie 
voort. Evenals Michiel dat onlangs deed, verrichtte Maarten zijn 
verantwoordelijke taak met hartveroverende eenvoud en ernst. 
Alleen vond hij het doodzonde toen die mooie fles champagne 
uiteenspatte. 
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ZO BEGON HET 
Beproeven? Ho, maar! In de boezem In Kinderdijk hield Koning Winter de eerste 
Beaver enige tijd vast in z'n greep 

De bok Condor zette daarna de vrijwel complete zuiger, dus 
met gemonteerde snijkopladder, in de rivier De Noord. 
Niet alleen voor Maarten, maar ook voor IHC Holland was dit 
een belangrijke dag: immers, de Maarten was de eerste stan
daardzuiger van de IHC-Beaver serie die aan een klant werd 
overgedragen. Weliswaar hebben we al eerder naar diverse 
landen kleine standaardzuigers geleverd, maar de nieuwe Bea
ver serie is van een geheel nieuw ontwerp, waarin jaren van 
studie en experimenten verwerkt zijn. 
In het Engels noemt men iemand die altijd druk en onvermoei
baar bezig is een "eager beaver", een nijvere bever dus. Het
zelfde kan gezegd worden van de IHC-beverfamilie. Onze men
sen trachten nog steeds de eersteling van deze familie, die al 
maandenlang draait in de boezem van Kinderdijk, kapot te 
krijgen. Deze 8" Beaver heeft echter voluit bewezen niet alleen 
ijverig maar ook sterk en taai te zijn."

December '63 

,,De aannemers zijn gekomen, om te kijken naar de veelbespro
ken IHC Beaver standaardzuigers en om heel veel vragen te 
stellen. Vooral voor dat laatste kwamen zij, want de IHC Bea
vers vormen ook in de Nederlandse aannemingswereld een punt 
van drukke besprekingen. Twee IHC Beavers, gebouwd bij ven-

Te water láten, was te water zètten. Hier het ple 
de "Maarten", bij wat toen nog J. & K. Smit heette. 
"Geopotes VI" In aanbouw 

Najaar 1963: bezoek van geïnteresseerde klanten 
Beavers tijdens demonstratlebaggeren op de Le 

Een van de eerste karweien met een Beaver: de 
Bergen op Zoom 
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Najaar 1963: bezoek van geïnteresseerde klanten en relaties aan een van de eerste 
Beavers tijdens demonstratlebaggeren op de Lek 

Een van de eerste karweien met een Beaver: de aanleg van de Theodorushaven In 
Bergen op Zoom 

159 

noot J. & K. Smit, lagen te wroeten in de Lek en dit was een 
goede gelegenheid om de aannemers te vragen eens te komen 
kijken. De IHC Beavers in hun variaties zijn immers het aanne
mersgereedschap bij uitstek; de aannemers moesten nu maar 
eens komen zien, wat zij er mee kunnen doen. 
Van heinde en ver kwamen zij en het stellen van geraffineerde 
vragen was hen tot en met toevertrouwd. 
,,Hoe lang staat die pomp er in als ik diamantjes wil zuigen?" 
Dat was dan nog maar een enkel voorbeeld. 
Vanaf de salonboot, die af en aan voer, stapten zij over op de 
zuigers en in vaktaal praatten zij met bouwers en bemanningen, 
die óók niet voor een enkel gat waren te vangen. Het was een 
mooi ding, dat een van de Beavers al enkele maanden lang 
had gewerkt op een zwaar object bij Bergen op Zoom. 
Het werd van tijd tot tijd een echte aannemersvergadering, 
waarbij scherp en kritisch naar de verrichtingen van de zuigers 
werd gekeken. Veel deelnemers aan deze excursie hebben de 
indruk gekregen, dat de handzame IHC Beaver inderdaad een 
werktuig is dat er vinnig op los kan gaan, zowel bij kleine als 
bij grote werken. Werken die onze Nederlandse aannemers 
overal ter wereld hun goede naam hebben gegeven." 
De eerste Beavers toonden op verschillende karweien meteen, 

Nadat de bouw van de IHC Beaver standaardzuigers In het begin was verdeeld over 
verschlllende werven, Is de produktle nu geconcentreerd bij IHC De Klop In 
Sliedrecht 

waartoe ze in staat zijn: bij Bergen op Zoom, bij Groningen en 
ook ver buiten onze grenzen. 
De Beverwijk 52 - de kleinste en de éérste "Cub" - was actief 
bij een bruggenbouwproject in Nigeria: 
"Voor de afwerking van dit karwei, namelijk het talud maken 
voor de twee brughoofden en het leggen van een strekdam een 
halve mijl stroomopwaarts, werd een IHC Beaver Cub 8" stan
daardzuiger gekozen. Deze Cub, het kleinste lid van de Beaver
familie, heeft zich bij het uitvoeren van deze taak geducht ge
weerd. 
De te verwerken grondsoort bestond gedeeltelijk uit zand. Ver
der was er bijzonder zware klei, waarvan men naderhand zei: 
"Het leek wel beton". In het ongunstigste geval bestond de 
grondlaag zelfs uit grind. Het werk werd nog extra bemoeilijkt, 
doordat bij de bouw van de brug talloze brokken beton in het 
water terecht waren gekomen. Deze stukken beton bezorgden 
de zuiger soms 100 tot 130 stoptijden per wacht van 12 uur. Des 
te meer werd het gewaardeerd, dat de IHC Beaver Cub het 
gehele karwei afmaakte zonder enig oponthoud door manke
menten." 
Ja, zo begon het, dertien jaar geleden, met onze IHC Beaver
familie. 

-----



Klaar voor de bezichtiging. Links de Jubilerende Beaver "Seine" met daarnaast 
- kleintjes - de eerste Beaver, die nu "Cornelia B" heet. Op de voorgrond een 
"3300" en een "1500" broederlijk bijeen 

VLAG UIT VOOR 
250e BEAVER $ 
De heer J. Prins van Wijngaarden ontving van Ir. De Jooden ter gelegenheid van de 
250ste Beaver een cheque, bestemd voor het Leger des Hells. Het geld zal worden 
gebruikt ten bate van een project voor opvang van aan drugs verslaafde jongeren 
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IHC De Klop directeur, Ir. T. P. de Jooden: ,,250 Beaver cutterzuigers en ongeveer 
40 Beaver booster Installaties sinds 1963, als dàt geen succes Is, weten wij het niet!" 

In 1963 werd de eerste van de serie standaard cutterzuigers, 
die de naam "IHC Beaver" kreeg, afgeleverd. Nu, 13 jaar later, 
is het de beurt aan de 250e Beaver - een 3300 van de ver
nieuwde serie - die tot het materieelpark van B.V. Aannemings 
Maatschappij v/h J. Prins van Wijngaarden zal gaan behoren. 
Alle reden dus om, zij het op gepaste wijze, toch een feestje te 

Ir. P. van Lunteren, lid van de raad van bestuur van de Bos Kalis Westmlnster 
Groep, die Indertijd aan de wieg heeft gestaan van de Beaver zuigers, kreeg als 
herinnering een "tegoed bon" voor een "helllngbeurt" bij De Klop aan zijn 
schokker jacht 





Kerstpuzzel 1976 
Traditiegetrouw ook dit jaar weer een Kerstpuzzel. En een van 
het soort, waaraan veel mensen de voorkeur geven: een kruis
woord puzzel. De redactie vond onze oud-Gustomedewerker, 
de heer C. Vester, gelukkig bereid speciaal voor Het Zeskant 
zo'n puzzel samen te stellen. Aan de slag, dus! 

HORIZONTAAL 

5. waarneming door radio-
logen

9. draadloze omroep
12. krediet
13. scharnier van een hengsel; 

draaistijl
15. dikke boterham
16. bepaald lichaamsdeel 
18. niet levend; saai
21. kloof
24. muziekinstrument
26. fijn geslepen glas of

glaswerk 
29. bepaalde toon 
30. borstwering 
32. lichter; roeischip 
34. dat wat de voortgang

tegenhoudt (fig.)
36. inzetraam van gaas 
37. onderzoek naar het gehalte

van o.a. munten 
40. meisjesnaam 
41. gegraven meertje 
43. gekeperde stof 
45. zeer onaangenaam
47. bediende; stevige jongen
49. gemeente in Limburg
50. spelleiding
52. oorsprong; afkomst 
53. opening in ijs
54. loog (scheik.)
55. bepaald landbouwwerktuig 
56. bepaalde toon 
58. zorgelijke omstandigheden
59. woonschuit
60. gemeente in Gelderland
62. gebergte in West-Duitsland

( Duitse benaming)
64. heftig
65. stad in Noord-Brazilië
67. slordig in elkaar zetten
69. stad in Noord-Frankrijk
72. afgunst
73. vestingwerk
75. spelonk
76. plaats in Zwitserland 
79. nachtroofvogel 
81. kartonnen omslag
83. slotstuk
85. bouwmateriaal
87. uit- of afslijting
89. lange pop
90. bepaalde toon
92. persoonlijk voornaamwoord
93. Duits schilder (1879 -1940)
95. plaats
97. voegwoord
98. fraaie kleding
99. ambacht
100. heen en terug (Latijnse

afkorting)
101. heilige stier der 

Egyptenaren
102. vochtig; warm

103. voorzetsel
104. bevroren dauw
105. rivier in Utrecht
106. kanaal in Friesland
107. hemellichaam
109. staat in Azië
111. familielid
113. bolleboos
115. voorzetsel 
116. gehalte 
118. volgeling; ingewijde 
121. gemeente in de Noord-

oost-polder 
124. veerkracht 
125. spie
1Q6. schandvlek
128. vroeger; voordat
129. rivier in Noord-Italië
130. bepaald lichaamsdeel
133. eiland in ingang Rode Zee
135. gat
138. korrel; bepaald klein

gewicht
140. vaste regel
142. ongeveer
143. diepe stem
144. vlies; bepaalde gestreepte

kip 
145. aanstellerij
146. een ongenoemde (Latijnse

afkorting)
148. voorzetsel 
149. overal
150. zoon van Noach 
151. ronde vestingtoren 
154. geducht
157. bepaald hert
159. twijgenbundel; peilstok
160. de "honderdduizend 

gulden"
161. lage wolken 
163. scheepseigenaar
165. slag
167. sterke oorlogsvloot 
169. zandheuvel 
171. achterdeel van de hals 
172. redevoering 
174. eiland in de Oostzee
176. kathedraal
178. voertuig met één paard 
180. moerassig water 
181. opstandeling
183. document; deel
184. knudde (volkstaal)
1'86. viskar
187. achting
188. bepaald muziekinstrument 
190. onzin
191. slagboom

VERTIKAAL 

1. levensvocht
2. inham achter landtong 
3. bepaalde harsachtige stof;

maling

INZENDINGEN MOETEN BIJ UW FIRMAREDACTEUR 
BINNEN ZIJN UITERLIJK DONDERDAG 6 JANUARI 1977. 

De prijzenpot bestaat uit: 
een hoofdprijs van 100 gulden 
vier eerste prijzen van 50 gulden 
vier tweede prijzen van 25 gulden 
tien troostprijzen in de vorm van de IHC-aansteker 

Veel succes. De rechterpagina inzenden svp en vooral niet 
vergeten uw naam, adres, etc. te vermelden. 

4. verstand; trek
6. jonge kabeljauw
7. kwast in hout
8. zwak; verachtelijk
10. gevierde zangeres of 

actrice
11. grote beker; kom met wijde

opening 
14. soort; vlug
15. bepaald aanwijsteken 
17. uithollen met een bepaalde

beitel
18. droesem 
19. spoedig
20. gemeente in Friesland
22. bepaald roofdier
23. statig, gedragen van 

tempo (Muz.) 
24. onderricht 
25. rivier in het Iberisch

schiereiland
27. bepaald wit metaal
28. Bulgaarse munt 
30. duw; steek 
31. overgroeid latwerk in een 

tuin 
33. gebieden 
35. bepaalde delfstof (vind

plaats o.a. in Limburg)
36. gemeente, provincie

Gelderland
38. stad in Zuid-Noorwegen

(prov. Aust-Adger)
39. brilslang
41. infanterie
42. bepaalde toon
43. bepaalde toon 
44. verzekering als man van 

eer 
46. ontwijken
48. Tibetaanse buffel
51. persoonlijk voornaamwoord
53. buitenkansje
55. zijrivier van de Rijn 
57. éénmaal
60. niet gevuld
61. zijrivier van de Rijn
62. vanaf 1925 naam van een 

bepaalde hoofdstad
63. vrucht van wijnstok 
66. leven; lichaam
68. schriftelijke uiteenzetting
70. meisjesnaam
71. schik; schutsluis

(gewestelijk)
73. bepaalde toon 
74. betrekking 
77. Europese staat 
78. windrichting (afkorting)
80. manier 
82. armzalig
84. gemeente in Belgisch

Brabant 
85. bekende havenplaats aan 

de Afrikaanse Oostkust 
86. op geen enkele tijd

88. rivier in Noord-Frankrijk
89. zogenaamde valse sleutel
91. erg vervelend
94. gemeente, provincie 

Gelderland
96. 
98. 
105. 
106. 

ijzerhoudende grond
bepaalde waterkering 
het gezworene
gemeente in Schotland 

107. aanmanen; eisen 
108. kloof
110. grondregister
112. noodsein 
114. teer 
116. 
117. 
119. 
120. 
122. 
123. 
125. 
127. 

verwaande houding 
gesneden stier 
mengsel om te bakken 
bepaalde vis 
echtgenoot 
aanzien 
opnieuw 
klank 

129. stad in Zuid-Frankrijk
131. slanke moskeetoren
132. vlaskam
134. volmacht 
136. regelmatig heen en weer

gaand op korte afstand
137. hellen; naar beneden

buigen 
138 gemeente in Noord-Brabant 
139. boze geest 
141. jongensnaam 
144. duw
147. voegwoord
152. wilde woudezel
153. zijrivier van de Ruhr

(West-Duitsland)
155. voegwoord: ofschoon
156. aan een hogeschool 

gevormd technicus (afk.) 
157. vlegel 
158. Nederlands auteur, 

1848 - 1923 (o.a. toneel
stukken)

1·60. bepaald sterk fluweel 
162. lomp 
164. rivier, o.a. in Wales en 

Schotland
166. éénjarig rund
168. roeipen; razend
170. zeehond
173. soort
175. bepaald snaarinstrument 
176. bepaalde naaldboom
177. voorzetsel 
179. vroegere naam van 

Thailand 
181. eikeschors; stormloop 
182. bepaalde dunbladige 

delfstof 
184. schaakterm
185. punt; wenk
188. onherbergzaam 
189. onvermengd; droog

naam 

adres 

plaats 

bedrijf 

pers. no. _ _ _ ___ _ 
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De heer H. Jungblut, technisch directeur van de In Abu Dhabi werkende afdeling van 
het Franse aannemingsbedrijf "Salnrapt & Brlce", gaf een overzicht van het werken 
met Beaver zuigers In het Midden Oosten 

bouwen. Of beter, twéé feestjes: één voor klanten en relaties, 
en één voor de Klop-pers zèlf. Dit laatste gebeurt in januari vol
gend jaar. Omdat er éérder geen grote feestzaal beschikbaar 
was! .. . Voor onze klanten gingen op 9 december bij IHC De 
Klop de vlaggen in top. In een aantal inleidingen werd op de 
standaardisatie van baggermaterieel en baggeronderdelen in-

In het magazijn was een kleine tentoonstelling Ingericht, waarop een overzicht 
werd gegeven van reservedelen en -onderdelen voor de Beaverserle. Deze expositie 
mocht zich In een grote belangstelling verheugen 
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Door de fabrlcagehallen was een route ultgestlppeld, die het de genodigden 
mogelijk maakte nader kennis te nemen van de serieprodukten van IHC Beaver 
zuigers en -boosters 

gegaan, terwijl er ook een stem uit de praktijk te horen was. 
Hierna bezichtigde men de werf en het onderdelenmagazijn. 
Om toch in dit decembernummer van ons Zeskant van dit feest 
verslag te kunnen doen, heeft de redactie ruimte open gelaten 
en die gevuld met foto's. Ter ere van de 250e IHC Beaver. 
Op naar het volgende jubileum ... 

Toen de gasten waren vertrokken en het licht nog niet was uitgedaan, maakte de 
fotograaf deze sfeervolle opname van het haventje van IHC De Klop mèt 
IHC Beavers 



Op weg voor de technische proefvaart 

Het geluid van vijf stoomfluiten overstemde de tonen van het 
muziekkorps van de Amsterdamse Politie, toen op 1 november 
Koningin Juliana en Prins Bernhard in de Amsterdamse haven 
aan boord gingen van de salonboot F. Q. Den Hollander. Met 
een boottocht naar IJmuiden zou het honderdjarig bestaan van 
het Noordzeekanaal worden gevierd. Een eeuw geleden werd 
deze voor Amsterdam zo belangrijke vaarweg officieel door 
Koning Willem 111 geopend. 

De jubileumtocht werd gemaakt door een stoet van schepen: 
een spuitende brandweerboot, drie salonboten met genodigden, 
Hr. Ms. Amsterdam, haven- en politieboten, en als speciale 
deelnemers een aantal stoomschepen. Dat waren de Roek, de 
Jacob Langenberg, de Dieuwke Langenberg, de Bielenberg en 
- met de IHC vlag in top! - de Rosa/ie. Voor Ton, Tette en
Syb rand een grootse dag, deze "maidentrip"! Achter deze drie

STOMEND OVER JUBILEREND
NOORDZEEKANAAL 

namen schuilen !HG-medewerkers die verschrikkelijk hard heb
ben gewerkt om de Rosa/ie weer vaarklaar te krijken. A. J. R. 
(Ton) Fransen, chef Technische Dienst IHC Verschure, Ir. T. K. 
(Tette) Hofstra, hoofd afdeling Numerieke Besturing bij onze 
Amsterdamse werf, en S. D. (Sybrand) Schrale, werkzaam op de 
afdeling Staalbouw/Aanbouw bij Verschure-werf, waren dan ook 
erg in hun nopjes. Hun enthousiasme was hartverwarmend op 
deze koude, nevelige herfstdag. Avonden en weekenden ploete
ren zagen zij beloond met een "lekker lopende machine". Eind 
verleden jaar begon dit ploeteren, toen de Rosa/ie ligplaats 
koos aan de Meeuwenlaan. Over het hoe en waarom ervan 
schreef het IHC Verschure Nieuws indertijd: 

"Toen onlangs de stoomsleepboot Volharding I een compound 
machine, bouwjaar 1930, afleverde, kregen enkele "stoomfana
ten" de tranen in de ogen bij het zien van deze sleepboot. Na-
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Stomend over het Noordzeekanaal 

vraag bij het Scheepvaartmuseum leverde de naam van de heer 
R. Visser op, die eigenaar bleek van twee stoomsleepboten.
Het ene schip, de Roek, was een schip dat keurig bleek te zijn
onderhouden door de zoon van de eigenaar en enige vrienden.

Het tweede schip, de Rosa/ie, bleek in slechte staat te verkeren 
en al drie jaar niet meer te hebben gevaren. Het lag duidelijk 
op ons te wachten en uit te nodigen om met ons het water op 
te gaan. Er werd meteen afgesproken de Rosa/ie in de vrije 
uren op te knappen en op te poetsen, en te zorgen dat ze voor
jaar 1976 weer in de vaart zou komen. Dat dit vele uren zou 
kosten werd direkt ingezien, maar niet als bezwaar ondervon
den. Na toestemming te hebben verkregen van de bedrijfslei
ding van Verschure, werd de Rosa/ie op 6 oktober naar het 
Motorkanaal versleept en kreeg ze een plaatsje naast de leer
school. Hier werd meteen een aanvang gemaakt met het op-

Even wat kolen op het vuur Een beste stuurvrouw, 
Berthle Schaad! 

ruimen van de rommel, die aan boord was, en na enkele uren 
was het schip zeker 15 cm uit het water omhoog gekomen. 
Verschillende telefoontjes van oude bekenden hadden als re
sultaat dat de benodigde kolen en smeerolie voor de Rosa/ie 
door BP zouden worden geleverd en dat de isolatie door de
firma Hertel zou worden gedaan." 

Ook andere sponsors doken op: Vecom voor de chemicaliën, 
Wilkens voor de verf, en - natuurlijk - Verschure zelf. 
Over de geboortedatum van dit schip heerst nog onzekerheid. 
Het is bekend, dat de ketel in 1912 vernieuwd werd. Vermoede
lijk is de Rosa/ie rondom de eeuwwisseling gebouwd. Behalve 
Rosa/ie heeft het schip Nieuwe Zorg en Willem IV geheten. En in 
een ver verleden: Handel en Industrie /. Toen behoorde het aan 

N.V. Verschure's Scheepvaartbedrijf v
Den Bosch. Dus eens toch ècht een Ve
werk is nog in volle gang!

"De Rosa/ie is 20 meter lang, 3,50 me e 
een diepgang van 1,50 meter. De ke el 
Schotse ketel met een diameter van onnac:ar.:=--

warmend oppervlak van de ketel is 29 
ato, wat zeer hoog is voor de toente ·· 
voortstuwingsinstallatie bestaat uit ee 
stoom·machine met een vermogen van 
omwentelingen van de schroef. Volge 
voor zover bekend, sinds 1905 niet mee 
gebouwd, zodat het best mogelijk is 
in een stoomsleepboot is geïnstalleerd." 
Aldus het IHC Verschure Nieuws. 

Na de ketelkeuring werd eind oktober 
Alles liep gesmeerd en dat deed he oo 
verslaggever kon zich daar - met vee _ 
overtuigen. Dat "stoom" niet alleen 
Berthie Schaad. Als poetsvrouw nam ze 
den. Op de tocht naar IJmuiden too e 
vrouwe te zijn. Ook zorgde zij goed voo
ning met koffie, koekjes, peren en 
passeerde de stoet de Hembrug. Daarna 
elkaar. De Roek bleef wat achter en de 
zelschap houden. In de machinekamer .,,.,,.-:r---,, 
ten. Niet alleen de warmte van de ketel. 
van de compoundmachine en de typisch"O -

I 
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· Handel en Industrie /. Toen behoorde het aan

Rustpauze In IJmulden: warme vis voor de bemanning en Jeugdige belangstelling 
voor de stoomboot 

N.V. Verschure's Scheepvaartbedrijf voor Handel en Industrie in
Den Bosch. Dus eens toch ècht een Verschureschip? Het speur
werk is nog in volle gang!

"De Rosa/ie is 20 meter lang, 3,50 meter slank en heeft slechts 
een diepgang van 1,50 meter. De ketel is een kolen-gestookte 
Schotse ketel met een diameter van ongeveer 2 meter. Het ver
warmend oppervlak van de ketel is 29 m2 en de werkdruk is 9.2 
ato, wat zeer hoog is voor de toentertijd gebouwde ketels. De 
voortstuwingsinstallatie bestaat uit een diagonaal compound 
stoommachine met een vermogen van 95 pk bij ongeveer 150 
omwentelingen van de schroef. Volgens de kenners was er, 
voor zover bekend, sinds 1905 niet meer een dergelijke machine 
gebouwd, zodat het best mogelijk is dat dit de laatste is, die 
in een stoomsleepboot is geïnstalleerd." 
Aldus het IHC Verschure Nieuws. 

Na de ketelkeuring werd eind oktober op het IJ proefgevaren. 
Alles liep gesmeerd en dat deed het ook op 1 november. Uw 
verslaggever kon zich daar - met veel genoegen! - zelf van 
overtuigen. Dat "stoom" niet alleen mannenwerk is, bewees 
Berthie Schaad. Als poetsvrouw nam ze het koper onder han
den. Op de tocht naar IJmuiden toonde zij een goede stuur
vrouwe te zijn. Ook zorgde zij goed voor de vijfkoppige beman
ning met koffie, koekjes, peren en mandarijntjes. Gezamelijk 
passeerde de stoet de Hembrug. Daarna viel het peleton uit 
elkaar. De Roek bleef wat achter en de Rosa/ie bleef haar ge
zelschap houden. In de machinekamer slechts tevreden gezich
ten. Niet alleen de warmte van de ketel, maar ook de geluiden 
van de compoundmachine en de typische olie/stoomgeurtjes 

Zie ginds komt de stoomboot ..... Ja zeker! 

zorgden voor een behagelijke atmosfeer. Stoomfanaten? Nou, 
màg het!!! .. . 

In IJmuiden werd even gepauzeerd. Onder andere om warme 
gebakken vis te laten aanrukken ter verhoging van de interne 
temperatuur. Wat jammer toch van dat ontbreken van Beren
burger ... 

Publieke belangstelling had de Rosa/ie genoeg; de Roek even
eens. Wij wierpen een blik op de - door een Nederlander ge
kochte - Charlotte Rhodes. U weet wel, een van de schepen 
uit de TV-serie "Onedin Line"! 

Terugvarende naar Amsterdam werd de Rosa/ie gevolgd door 
een sleepboot van Goedkoop met foto- en filmenthousiastelin
gen. 
,,Kunnen jullie niet wat goede rook maken?" 
,,Nou liever niet, want rookloos stoken is immers je ware!" 
,,Voor de foto en de film dan" 
,,Als jullie een oude autoband hebben, doen wij het!" 

En aldus geschiedde. Dikke zwarte rook walmde over het ka
naal. Bah! Er moet nog veel aan de Rosa/ie gebeuren, voor dat 
het schip helemaal gerestaureerd is. A propos: wie daaraan een 
hand wil uitsteken kan zich bij Ton Fransen melden. Alleen se
rieuze gegadigden, dat wel alsjeblieft. Maar varen doet ie, deze 
driekwart eeuw oude stoomsleper! De roem daarvan is al tot 
over onze grenzen doorgedrongen: Sint Nicolaas maakte een 
paar reserveringen voor eind november. Veel succes verder 
Ton, Tette en Sybrand. En Berthie niet te vergeten natuurlijk. 

IDEE WAS VEEL WAARD! 
De heer C. A. Bonte kreeg onlangs bij IHC Gusto uit handen 
van de voorzitter van de ldeeënbuscommissie, Ing. A. Smits, een 
beloning van maar liefst f 4300,-. 

De heer Bonte, die werkzaam is als lassermentor, stelde uit 
oude, deels op de werf aanwezige onderdelen, 4 innershield
lassets samen. Zijn doorzettingsvermogen - iedereen hield het 
voor onmogelijk wat hij wilde - werd beloond met de hoogste 
premie ooit door de ldeeënbuscommissie bij Gusto toegekend. 
Eens te meer blijkt dat een goed idee geld waard is. 
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40JAAR BIJ 
IHC DE KLOP 

Op 5 november vierde Jaap van 
Genderen zijn 40-jarig jubileum. 
Hij is als nageljongen bij IHC 
De Klop begonnen, was enige 
tijd ijzerwerker en werd in 1947 
ass. calculator op de Kostprijs
administratie. 

Ir. T. P. de Jooden, directeur van 
IHC De Klop, dankte de heer 
Van Genderen voor het vele 
werk dat hij voor het bedrijf 
heeft verzet, zijn positieve in
stelling t.o.v. zijn werkzaamheden 
en zijn collegiale houding. 

Burgemeester Hendriks van 
Sliedrecht was aanwezig om uit 
naam van de Koningin de jubi
laris de versierselen in zilver in 
de Orde van Oranje Nassau op 
te spelden. Deze onderscheiding 
werd hem eveneens toegekend 
voor het vele werk dat hij voor 
het Rode Kruis heeft verricht 
tijdens en na de oorlogsjaren. 

De jubileumfeestvreugde was 
groot en dus greep amateur ac
cordeonist Van Genderen de 
schrijfmachine voor het ten ge
hore brengen van een eigen 
compositie: ,,de type-polka in 
punt-komma Grote Toets" ... . .  . 

Op 12 november werd het 40-
jarig dienstjubileum gevierd van 
de heer A. N. de Waardt, die op 

het bedrijf is begonnen als nagel
heter. Hij werd gefêteerd en on
derscheiden met de eremedaille 
verbonden aan de Orde van 
Oranje Nassau in brons. Deze 
werd uitgereikt door burgemees
ter Hendriks van Sliedrecht. 

Ir. T. P. de Jooden, directeur van 
IHC De Klop sprak de jubi
laris met waarderende woorden 
toe en dankte hem voor al het 
werk dat hij voor het bedrijf 
heeft verricht. Hij noemde de 
heer De Waardt, die nu de func
tie van brander op zeer vakkun
dige wijze uitoefent, een rustige, 
betrouwbare en plichtsgetrouwe 
medewerker. 

40JAARBIJ 
IHC VERSCHURE 

Op vrijdag 5 november 1'976 heeft 
de heer F. L. van Dam (rechts 
op de foto) werkmeester timmer
winkel van de afdeling nieuw
bouw bij IHC Verschure zijn 40-
jarig dienstjubileum gevierd. 
Dat de jubilaris een populair man 
is bij IHC Verschure bleek uit de 
vele felicitaties, die hij van alle 
kanten in ontvangst mocht ne
men. 
Bij deze felicitaties voegen wij 
alsnog de onze. 

25JAARBIJ 
IHC VERSCHURE 

Vrijdagmorgen 26 november 1976 
is in de beambtenkantine van de 
afdeling nieuwbouw het jubileum 
gevierd van de heer J. Ruesink, 
scheepstimmerman. Deze begon 
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zijn loopbaan op 36-jarige leef
tijd bij Verschure. 
Bij het jubileum waren de echt
genote, dochter en schoonzoon 
van de jubilaris aanwezig. 
Wij feliciteren de heer Ruesink 
met dit jubileum en wensen hem 
nog vele goede en gezonde 
jaren. 

40JAARBIJ 
IHC SMIT 

In de maand november werden 
twee medewerkers door de direk
tie gehuldigd ter gelegenheid van 
hun 40-jarig dienstverband. 

M. J. S. SCHUL TS 
Projektleider Researchbureau 
in dienst: 1934 (met onderbre
king)

J. KEESMAAT
IJzerwerker
in dienst: 16.10.1936 
Wij feliciteren beide heren van 
harte en wensen hen met hun
gezin nog vele jaren in een goe
de gezondheid. 

JUBILARISSEN BIJ 
IHC GUSTO 

STAALBOUW 
In de achterliggende maanden 
hielden de jubilarissen in Slikker
veer en Geleen elkaar mooi in 
evenwicht. 
Direktie en/of bedrijfsleiding 
overhandigden in gezellige bij
eenkomsten de cadeaus die ho
ren bij een 25-jarig jubileum aan: 

H. A. PETERS 
Lasser bedrijf Geleen 
indienst: 3.9.1951

TH. WITJES 
Lasser bedrijf Geleen 
in dienst: 2.9.1951 

L. VELTHUIZEN
Chef werkvoorbereiding 
in dienst: 1.10.1951 

J. NON 
IJzerwerker/strekker 
in dienst: 20.11.1951 

25JAAR BIJ 
DMN 

P. v.d. ZWET
Werkmeester
in dienst: 12.1·1.1951 

R. VAN. RHIJN 
Onderhoudsmonteur 
in dienst: 12.11.1951 

IN MEMORIAM 
Op dinsdag 14 september j.l. werden 
onze medewerker de heer 

A.G. DE coca
tijdens zijn werkzaamheden onwel was ge 

Hoewel zeer snel hulp ter plaatse was e 
huis spoedig kon volgen heeft dit nie 
Donderdag 16 september - de dag aar 
jaar in onze dienst was - kwam het dro e 
De Cocq op 58-jarige leeftijd was overt e 
Het is onvoorstelbaar dat een mede e e 
beste krachten aan ons bedrijf hee g 
midden zal terugkeren. In de herin ering 
Bram voortleven als een toegewijd 
opgeruimde kameraad. 
Onze gedachten gaan uit naar mevro
ren en kleinkinderen voor wie door 
leegte is onstaan. 
Wij wensen hen zeer veel sterkte oe 
zware verlies. 
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H. A. PETERS 
Lasser bedrijf Geleen 
indienst: 3.9.1951 

TH. WITJES 
Lasser bedrijf Geleen 
in dienst: 2.9.1951 

L. VEL THUIZEN 
Chef werkvoorbereiding 
in dienst: 1.10.1951 

J. NON
IJzerwerker/strekker 
in dienst: 20.11.1951 

-

25JAAR BIJ 
DMN 

P. v.d. ZWET 
Werkmeester 
in dienst: 12.1·1.1951 

R. VAN RHIJN 
Onderhoudsmonteur 
in dienst: 12.11.1951 

IN MEMORIAM 

JUBILEA BIJ 
IHCGUSTO 

In november werden weer een 
aantal jubilea bij IHC Gusto ge
vierd. 
Ditmaal waren het: 

A. MEERHOF 
Samensteller Sectiebouw 
in dienst: 14.10.1936 

P. J. HERSMAN 
Pijpenbewerker Koperslagerij 
in dienst: 8.10.1951 

....l 

Op dinsdag 14 september j.l. werden wij opgeschrikt doordat 
onze medewerker de heer 

A.G. DE coca
tijdens zijn werkzaamheden onwel was geworden. 

Hoewel zeer snel hulp ter plaatse was en opname in het zieken
huis spoedig kon volgen heeft dit niet meer mogen baten. 
Donderdag 16 september - de dag waarop de heer De Cocq 36 
jaar in onze dienst was - kwam het droeve bericht dat de heer 
De Cocq op 58-jarige leeftijd was overleden. 
Het is onvoorstelbaar dat een medewerker die zo langdurig zijn 
beste krachten aan ons bedrijf heeft gewijd, niet meer in ons 
midden zal terugkeren. In de herinnering van zijn collega's zal 
Bram voortleven als een toegewijd medewerker en een zeer 
opgeruimde kameraad. 
Onze gedachten gaan uit naar mevrouw De Cocq, haar kinde
ren en kleinkinderen voor wie door het overlijden een grote 
leegte is onstaan. 
Wij wensen hen zeer veel sterkte toe bij het dragen van dit 
zware verlies. 

IHC Gusto Staalbouw 
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P.A. VAN TIL 
Medewerker Alg. Sekretariaat 
in dienst: 8.10.1951 

L. L. HEIJKANTS 
Aanbouwer Eindmontage 
in dienst: 8.10.1951 

H. TERLOUW
Voorman Luchtbew. Eindmontage 
in dienst 22.10.1951 

J. N. TOUW 
Lasser 
29.10.1951 

Dinsdag 26 oktober j.l. ging direct bij de aanvang van het werk 
al de zeer droeve tijding door het bedrijf, dat door een noodlot
tig ongeval was overleden onze medewerker, de heer 

ARENT DE GANS 
en zijn echtgenote. 

De avond ervoor waren de heer en mevrouw De Gans aange
reden op straat. De heer De Gans overleed ter plaatse, zijn 
echtgenote enige tijd later in het ziekenhuis. 
Ruim 31 jaar was de heer De Gans bij ons bedrijf werkzaam 
geweest als samensteller in de lashal. Het is onvoorstelbaar dat 
hij op 60-jarige leeftijd zo uit ons midden wordt gerukt. 
Een goed medewerker en een fijn collega was daarmee heen
gegaan. 
Onze gedachten gaan in het bijzonder uit naar de kinderen, 
die op één dag beide ouders verloren. 
Wij wensen hen en alle andere familieleden veel sterkte bij dit 
grote verlies. 

IHC Guste Staalbouw 
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FUNCTIE-�
Bedrijf Functie Salarisgroep Korte omschrijving Opleidings- en 

ervaringseisen 

IHC Verschure Electro- 8 Krijgt mede verantwoor- HTS electrotechniek en 
technicus ding voor opdrachten ervaring op het gebied 

vanaf projectstadium tot van scheepsinstallaties, 
en met aflevering. Geeft automatisering en 
technische begeleiding afstandbesturing 
aan electrotechnische 
afdeling bij planning, 
montage en beproeving 

IHC Gusto Ontwikkelings- Opzetten en uitvoeren van TH of HTS, 
ingenieur studies voor nieuwe bij VOO rkeu r met 

produkten; verbetering ervaring 
bestaande produkten en 
het meewerken aan 
engineering studies 

IHC Smit Constructeurs 8 - 10 Ervaring in: 
voor Teken- M.K.-indelingen, pijp-
kamer Werktuig- leidingschema's, pijp-
bouw leidingtekenen enz. 

Opleiding op MTS en/of 
HTS niveau. Kennis van
de Engelse taal 

IHC Smit Constructeurs 8 - 10 Ervaring in scheeps-
voor Teken- bouwconstructies. 
kamer Scheeps- Kennis van de Engelse 
bouw taal. Opleiding op MTS 

en/of HTS niveau 

IHC Smit 1. Scheeps Zelfstandig kunnen ont- 1. HTS-niveau
bouwkundig werpen van in de eerste 
ontwerper plaats drijvende bagger- 2. HTS-niveau 

2. Werktuig- werktuigen, toegespitst 
bouwkundig op, voor resp. de neven- 3. HTS-niveau 
ontwerper staande funkties, de 

3. Scheeps- scheepsbouwkundige, de 
bouwkundig werktuigbouwkundige 
ontwerper/ aspekten, creatief werk 
tekenaar op de Tekenkamer 

IHC Smit Groepsleider 10 In overleg met chef Werktuigbouwkundige 
Tekenkamer Tekenkamer, leiding op HTS-niveau (of ge-
Fabriek geven aan een team van lijkwaardig) met, bij 

tekenaarconstrukteurs, voorkeur, ervaring op 
die het gehele tekeningen- het gebied van bagger-
pakket verzorgt t.b.v. pompen 
enkelwandige pompen, 
dubbelwandige pompen 
en zuigbuispompen 

IHC Verschure Werkvoorbe- 7 of 8, Opstellen van karwei- HTS werktuigbouw 
reider inbouw afhankelijk van specificaties, werkvoor-

ervaring schriften en materiaal-
voorbereiding van 
machineinstallaties, 
pijpl. ventilaties, elektr. 
installaties enz. 

IHC Verschure Werkvoorbe- 7 of 8, Opstellen van karwei- Bij voorkeur HTS 
reider staalbouw afhankelijk van specificaties, werkvoor- scheepsbouw of 

kennis en schriften, materiaalvoor- scheepswerktuigkunde 
ervaring bereiding voor met een volledig 

staalconstructies voor B. diploma
scheepsbouwsecties en 
de afdelingen voorbewer-
king en voormontage 
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Aanvullende lr11ichtingen 
informatie bij: 

IHC Verschure 
Amsterdam 
afd. PZ. 
020 - 360701 

Personeels-
zaken 
IHC Gusto 
010-260420
tst. 138

Personeels-
zaken 
IHC Smit 
010-117600 

Personeels-
zaken 
IHC Smit 
010-117600 

Personeels-
zaken 
IHC Smit 
010-117600

Personeels-
zaken 
IHC Smit 
010-117600

IHC Verschure 
Amsterdam 
afd. P.Z. 
020-360701

IHC Verschure 
Amsterdam 
afd. P.Z. 
020-360701

Bedrijf 

IHC Verschure 

IHC Smit 

SBM Monaco 

SBM Monaco 

RECTIFICATIE: 

Functie 

Technisch 
inkoper 

Chef Numerieke 
Toepassingen 

Kosten
calculator 
Scheepsbouw 

Kosten
calculator 
Offshore 

8 

Max. -::� -
(all 
50.00) sw_ � 

Helaas is in de Functie-Markt in het novem 
bedraagt niet 65.000 Sw.frs., doch 50.000 SwJ 

NIEUWS OV 
Zoals u wellicht bekend zal zijn bied 
de mogelijkheid aan IHC -medewerkers 
waarden een hypothecaire geldlening 
huis af te sluiten. Tot voor kort was de OOÇ: 
caire geldlening gemaximeerd tot f 100.0CX)
vergadering van het bestuur van het I C -
maximum verhoogd tot f 150.000,-. 

Gaarne maken wij van de gelegenheid 
de spelregels i.v.m. het verstrekken v 
te vermelden. 

1. Het oestu u r van
kers van IHC die lid zijn van he B -
fonds onder bepaalde voorwaarde 

2. Hypotheken worden verstrekt o ee 
de door het Pensioenfonds te beleg 

3. Toekenning van hypotheken zal
naar de mening van het bestuur -
voldoende garanties aanwezig 1
aan zijn verplichtingen kan voldoe 
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Inlichtingen 
bij: 

IHC Verschure 
Amsterdam 
afd. PZ. 
020 - 360701 

Personeels
zaken 
IHC Gusto 
010-260420
tst. 138

Personeels
zaken 
IHC Smit 
010-117600

Personeels
zaken 
IHC Smit 
010-117600

Personeels
zaken 
IHC Smit 
010-117600

Personeels
zaken 
IHC Smit 
010-117600

IHC Verschure 
Amsterdam 
afd. P.Z. 
020-360701

IHC Verschure 
Amsterdam 
afd. P.Z. 
020-360701

Bedrijf Functie Salarisgroep Korte omschrijving Opleidings- en Aanvullende Inlichtingen 
ervaringseisen informatie bij: 

IHC Verschure Technisch 8 Gaat een deel van de IHC Verschure HTS Werktuigbouw 
inkoper technische inkoop onder of opleiding scheeps- Amsterdam 

leiding van chef zelf- werktuigkundige met een afd. PZ. 
standig beheren volledig B.-diploma 020 - 360701 

IHC Smit Chef Numerieke Begeleiden, coördineren, Academisch niveau Personeels-
Toepassingen verder ontwikkelen van bij voorkeur zaken 

gebruik van computers scheepsbouwkunde IHC Smit 
voor technische en plus ervaring in 010-117600
bestuurlijke info-verwer- info-verwerking 
king bij IHC Smit 

SBM Monaco Kosten- Max. jaarsalaris Moet in staat zijn Technische opleiding Standplaats Schriftelijk, 
calculator (all-in) verantwoorde kostenbe- op minimaal HTS- Monaco in het Engels, 
Scheepsbouw 50.000 Sw. frs. grotingen op te zetten en Ingenieur niveau. Meer- aan: 

uit te werken zowel op jarige praktische erva- Personnel 
gebied van casco als ring noodzakelijk in de Manager 
mechanische delen scheepsbouw, zowel SBM Ine., 

w.b. bestek maken als P.O. Box 157, 
ontwerp en constructie. Monaco 
Enige kennis offshore
industrie strekt tot aan-
beveling

SBM Monaco Kosten- Max. jaar- Moet in staat zijn Technische opleiding Standplaats Schriftelijk in 
calculator salaris (all-in) verantwoorde kosten- op minimaal HTS- Monaco het Engels, aan 
Offshore 50.000 Sw. frs. begrotingen op te zetten Ingenieur niveau. Personnel 

en uit te werken op Meerjarige praktische Manager 
offshore gebied ervaring noodzakelijk SBM Ine., 

op gebied van kostprijs- P.O. Box 157, 
berekeningen. Moet Monaco 
bekend zijn met offshore 
installaties 

RECTIFICATIE: 
Helaas is in de Functie-Markt in het novembernummer een fout geslopen. Het max. jaarsalaris (all-in) voor de Planning engineer bij SBM Monaco 
bedraagt niet 65.000 Sw.frs., doch 50.000 Sw.frs. Namens SBM excuses voor deze foutieve vermelding. 

NIEUWS OVER HYPOTHECAIRE LENINGEN 
Zoals u wellicht bekend zal zijn biedt het IHC Pensioenfonds 
de mogelijkheid aan IHC -medewerkers om op bepaalde voor
waarden een hypothecaire geldlening voor aankoop van een 
huis af te sluiten. Tot voor kort was de hoogte van de hypothe
caire geldlening gemaximeerd tot/ 100.000,- maar in de laatste 
vergadering van het bestuur van het IHC Pensioenfonds is dit 
maximum verhoogd tot f 150.000,-. 
Gaarne maken wij van de gelegenheid gebruik om onderstaand 
de spelregels i.v.m. het verstrekken van hypothecaire leningen 
te vermelden. 

1. Het bestuur van het IHC Pensioenfonds kan aan medewer
kers van IHC die lid zijn van het BPF of het IHC Pensioen
fonds onder bepaalde voorwaarden hypotheken verstrekken.

2. Hypotheken worden verstrekt tot een maximum van 300/o van
de door het Pensioenfonds te beleggen middelen.

3. Toekenni11g van hypotheken zal alleen plaatsvinden, indien
naar de mening van het bestuur van het IHC Pensioenfonds
voldoende garanties aanwezig zijn dat de hypotheeknemer
aan zijn verplichtingen kan voldoen.
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4. Regels
- er wordt geen hogere hypotheek verstrekt dan 900/o van

de koopsom met gemeente garantie en 700/o van de taxa
tiewaarde zonder gemeentegarantie;

- het maximum te verstrekken hypotheekbedrag bedraagt
f 150.000,-;

- er worden alleen hypotheken verstrekt voor in Nederland
te bouwen of gebouwde huizen;

- de rente wordt periodiek door het bestuur vastgesteld en
zal ½0/o lager zijn dan de gemiddelde marktrente;

- de rente is 5 jaar vast;
- er wordt geen afsluitprovisie in rekening gebracht;
- eventueel noodzakelijke taxatiekosten zijn voor rekening

van de aanvrager;
- hypotheek wordt voor maximaal 30 jaar verstrekt;
- aflossingen kunnen alleen per 1 juni en 1 december plaats-

vinden;
- er dient een risico-verzekering ter hoogte van het volle

hypotheekbedrag te worden gesloten, tenzij reeds andere
levens- of risicoverzekeringen aanwezig zijn;

- bij beëindiging van het dienstverband, behalve ten gevolge
van overlijden, wordt de hypotheek opgezegd;

- geen hypotheken worden verstrekt voor aankoop van een
tweede huis.

Bestuur IHC Pensioenfonds. 



Een hoek van de stand met dubbelwandlge pomp 

Ook dit jaar was IHC weer present op de Europort tentoon
stelling, gehouden in de RAI te Amsterdam. De IHC stand was 
groter dan ooit: er was namelijk een etage gecreëerd, bestaan
de uit 2 extra spreekkamers. Het geheel zag er bijzonder goed 
verzorgd uit. 

Q EUROPORT '76 
Een trekpleister was het model van het nieuwe ontwerp IHC 
Split-trail. De heren, die de bediening hiervan verzorgden, wa
ren dan ook constant in de weer om de toeschouwers de wer
king van het schip uit te leggen. 

Grote belangstelllng voor het model van de "Spllttrall" 
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Riet Hendriks geeft ultleg bij de electronische rekenapparatuur 

Ook werd veel belangstelling getoond voor de apparatuur van 
het MTI, evenals voor de diverse films en dia's welke in de film
zaal werden vertoond. 

Wederom hebben onze dames gedurende deze vijf dagen de 
gasten en het standpersoneel van hapjes en drankjes voorzien. 
De nieuwe wenteltrap bezorgde hen veel hoofdbrekens; geluk
kig is het hierbij gebleven. 
Hoewel de stand minder druk is bezocht dan vorig jaar, moch
ten wij ons toch over een behoorlijke belangstelling verheugen. 
Het is dan ook niet ondenkbaar, dat het bezoek van de poten
tiële klanten een eerste aanzet tot het verstrekken van opdrach
ten is geweest. 
En dát is toch de bedoeling van het meedoen aan deze ten
toonstelling. 

Linda Molenaar 
TD IHC Gusto 

De dames van de IHC stand: v.l.n.r. Yvonne Schouten, Jenny Spll, Unda Molenaar, 
Dana van der Leeuw, Ada van Bentum, Ria de Bruine, en aan de telefoon 
Trinle Koller 
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