


BIJ DE VOORPLAAT Een nieuw jaar is begonnen. De redaktie hoopt, dat het een goed jaar 

zal worden. Zowel voor Het Zeskant als voor haar lezers. Zij houdt het bij de 

oude zeemanswijsheid: Een hand voor het schip en één voor jezelf. 

Veiligheid: punt één. 

"Een vrij pittige puzzel en daarom erg interessant", dat hoorden 
wij nogal eens opmerken over de Kerstpuzzel 1971. Voor de ech
te puzzelaars was het daarom een waar genoegen, voor de ama
teurs een zware klus. Het aantal oplossingen was dan ook niet 
zo groot. Wij ontvingen ruim 200 stuks. 
Na loting zijn de prijzen als volgt verdeeld: 

PRIJSWINNAARS 

KERSTPUZZEL 

Hoofdprijs van / 50,- voor: 
C. M. Leljdekker t 

de heer C. M. Leijdekker, administratief medewerker bij Smit & 
Bolnes 

Eerste prijzen van f 25,- voor: 

Mevr. J. Klop-Maasland, huishoudelijke dienst bij IHC De Klop 

de heer G. J. C. de Graaft, portier bij IHC Gusto Schiedam 

de heer M. M. C. Carol, gepensioneerde van IHC Smit 

de heer G. Evertsen, gepensioneerde van IHC Verschure 

Tweede prijzen van f 10,- voor: 

de heer J. Brouwer, boorder bij DMN 

de heer J. Non, strekker bij IHC Gusto Slikkerveer 

de heer A. B. Kooijman, correspondent bij MTE 

Mej. M. Korteland, tijdschrijfster bij IHC Smit 

De juiste oplossing vindt U op pag. 18. 
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J. Klop-Maasland G. J. C. de Graaft M. M. C. Carol G. Everlsen 

J. Brouwer J. Non A. 8. Kooljman 



bij 
het 

begin 
van 

Veel interessante en belangrijke objecten kwamen 
in de loop van 1971 gereed. Ik denk daarbij bij
voorbeeld aan de sleepzuigers Humber River, Sie
te, MOT Dredge 111, een groot aantal standaard
cutterzuigers, aan de vele SBM-systemen, onder
delen voor de hefeilanden voor Brazilië, het erts
winningsmaterieel en aan de grote hoeveelheid 
kleiner materieel, onderdelen en instrumenten. 
In het afgelopen jaar konden wij wederom belang-· 
rijke opdrachten boeken, zodat een groot gedeelte 
van onze capaciteit in het komende jaar bezet zal 
zijn. 

Vele organisatorische problemen werden met suc
ces tot een oplossing gebracht. Ons beleid blijft 
ook in de toekomst er op gericht om in belangrijke 
mate meer verantwoordelijkheid te leggen binnen 
alle geledingen van onze groep. Daartoe dienen 
onze taken duidelijk te worden omschreven. De bij 
deze taken behorende budgetten moeten nauw
keurig worden vastgesteld en bewaakt. Het is dui-

het 
nieuwe 

• 

Jaar 
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delijk, dat de tenuitvoerlegging van dit beleid tijd 
nodig heeft en dat er meerdere jaren mee gemoeid 
zullen zijn. 

Wat wij in 1972 denken te zullen bereiken, ligt 
thans op papier vast. Bij het opmaken van deze 
plannen zijn meer medewerkers betrokken ge
weest dan ooit. 

Om de ons opgelegde taakstellingen te kunnen 
verwezenlijken zal de volle inzet van u allen van 
fundamenteel belang blijken te zijn. 

Onder dankzegging voor al datgene, wat u met 
gezamenlijke inspanning hebt bijgedragen in de 
resultaten van onze groep en in de overtuiging, dat 
met uw aller medewerking de groei van onze 
groep zich ook gedurende dit jaar zal voortzetten, 
wens ik u allen en uw naaste familieleden een 
voorspoedig 1972. 

Mr. H. Smulders 



Een Scandinavische groep heeft samen met IHC Holland (die 
daar voor 10% in deelneemt) en de Franse boormaatschappij 
Foramer in Oslo, de Nordic Offshore Drilling Company A/S op
gericht. 
Nordic Drilling heeft ons nu opdracht gegeven voor het bouwen 
van een "dynamically positioned" boorschip. Een doorslagge
vende factor bij het verlenen van deze opdracht was onze kennis 
van de constructie van zwaar materieel, dat geschikt is voor de 
olie-industrie op zee. 
De Noorse reder P. Meyer zal voor het boorschip alle taken ver
richten die normaal door een rederij worden uitgevoerd. Fora
mer zal de booroperaties leiden en tevens een Scandinavische 
bemanning opleiden. Het schip dat in 1973 zal worden opgele
verd zal bij IHC Gusto in Schiedam worden gebouwd. 
Momenteel is men daar hard bezig met de afbouw van het ande
re boorschip, de Pélican, die over enkele maanden zal worden 
opgeleverd. Hoewel het Noorse boorschip technisch nogal ver
schilt van de Pélican lijkt de verwachting gerechtvaardigd dat de 

WEER 

EEN 

BOORSCHIP 
••• 

tijdens het bouwen van de Pé/ican verrichte research ons in 
staat stelt onze belangrijke positie te versterken op de markt van 
hoog gespecialiseerd materieel voor de olie-industrie op zee en 
wel in het bijzonder op het gebied van dit type boorschepen. 

Voorgeschiedenis 

Wij hebben de ontwikkelingen van de olie- en gasindustrie op 
zee nauwlettend gevolgd. 
Na de grote olievondst in het Ekofisk-veld op het Noorse conti
nentale plat zijn onze commerciële en financiële specialisten 
vele malen naar Noorwegen gereisd om daar deze opdracht te 
bemachtigen. En met succes! Een welgemeend compliment voor 
deze harde werkers, die alle problemen wisten op te lossen, is 
hier zeker op zijn plaats. 
De Noorse regering heeft tot nu toe voor het gebied boven de 
62e breedtegraad nog geen concessies verleend. Seismische on
derzoekingen doen vermoeden dat in het Noorse deel van de 
Noordzee aanzienlijke olie- en/of gasvoorraden aanwezig zijn. 

Technische gegevens 

Het speciaal ontworpen boorschip zal vergaand geautomatiseerd 
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zijn. Het zal voldoende voorraad aan boord hebben om twee J 

complete boringen achter elkaar te kunnen verrichten. Die kun
nen tot 5000 meter diep gaan. 

Verplaatsing 

De voortstuwing zal geschieden door middel van verstelbare 
schroeven. In dit ontwerp is ook de dynamic positioning (DP) be
langrijk. DP is een systeem, waarbij het schip, zonder gebruik
making van ankers, op de vooraf vastgestelde plaats kan blijven 
liggen. 
Bij het IHC boorschip zal het OP-systeem o.a. bestaan uit ver-

1 
stelbare voortstuwingsschroeven en dwarsscheeps geplaatste 
verstelbare schroeven in tunnels (thrusters), die zowel in het 
voorschip als in het achterschip zijn geplaatst. De schroeven, 
die voortdurend draaien, krijgen hun commando's van comput
ers die op het brugdek zijn opgesteld. Zodra het schip wil afdrij
ven wordt dit voorkomen, doordat met behulp van een akoestisch 
meetsysteem de computers "bevelen" geven aan de diverse 

verstelbare schroeven. Alle schroeven worden aangedreven 
door elektromotoren. 

Automatische handelingen 

De boortoren is nagenoeg in het midden van de scheepslengte 
geplaatst. Bijna alle boorhandelingen zijn geautomatiseerd. Op 
de boorvloer is de boormeesterscabine geplaatst, die, behalve 
de deur, geheel gesloten en airconditioned is. De cabine is 
draaibaar opgesteld en geeft door de verwarmde ruiten een 
goed overzicht op de boorvloer. 
De gehele energievoorziening met de bijbehorende schakelap
paratuur in het achterschip geplaatst. De elektrische centrale 
en machinekamer zijn geautomatiseerd. De bemanningsverblij
ven zijn op het voorschip aangebracht. 
Met deze nieuwe opdracht heeft de IHC Offshore Divisie haar 
aandeel in de ontwikkelingen die zich buitengaats voordoen, uit
gebreid. Voor het gehele Noordzeegebied hebben wij tot nu toe 

1 
ten behoeve van de olie- en gasindustrie 16 drilling-, production
en terminalplatforms en 3 éénpunts meerboeien voor de over
slag van olie afgeleverd. Ook het booreiland Sedneth Il en de' 
600/800 tons offshore-kraan Chai/enger zijn regelmatig op de

l
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Noordzee werkzaam. 



DE DOOPVROUWE 

WAS 

ZEVEN MAANDEN 

OUD 

De "Dirk Martens" glijdt de Merwede in 
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"Zo, zo ... 
moet die fles dáár tegenaan ... " 
(Doopvrouwe Katja de Sadeleer 
op de arm van haar 
grootmoeder, mevrouw De Nul) 

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! Dat was zeker het geval 
op woensdag 15 december, toen bij IHC De Klop de jongste 
doopvrouwe in onze geschiedenis optrad. Het was Katja de Sa
deleer, 7 maanden oud, en kleindochter van de heer J. de Nul. 
Haar taak was de doop van de cutterzuiger Dirk Martens, be
stemd voor N.V. Ondernemingen Jan de Nul. Het is een bagger
vaartuig van het type IHC Giant 3300 MP, dat wil zeggen een 
"reus" in de uitvoering met één ponton, dus niet demonteerbaar. 
De 41 meter lange en 10 meter brede zuiger krijgt een totaal ge
ïnstalleerd vermogen van 3300 pk en kan tot op een diepte van 
18 meter baggeren. 
Van al deze techniek had de kleine Katja geen flauw benul, toen 
ze op de arm van oma, Mevrouw De Nul, het podium werd opge
dragen. 

Geassisteerd door oma friemelden kleine vingertjes tot de fles 
losschoot en tegen het casco stuk sloeg. Wat een schrik, zo'n 
klap! Er dreigden wat traantjes te komen, maar er was voor Kat
ja nog meer los te knopen! Toen viel een doek en werd de naam 
Dirk Martens zichtbaar. 
Direct daarop werden de stoppings weggemept en gleed de zui
ger netjes het water van de Merwede in. 

Van de goede gewoonte, om de doopvrouwe een herinnerings
geschenk te geven, werd ook nu niet afgeweken. Wel was het 
geschenk aangepast aan de leeftijd van de doopvrouwe: een 
zilveren bekertje voor nu, en voor later alvast een lepeltje en 
vorkje van zilver. Er werden veel foto's gemaakt. Om naderhand 
Katja te herinneren aan haar eerste officiële optreden. De Dirk 

Martens zal in februari gereed zijn om in België aan het werk 
te gaan. 

DIRK MARTENS, BEROEMD DRUKKER 

De in 1450 in Aalst geboren Dirk Martens was een beroemde, 
Zuid-Nederlandse drukker. Er is alle reden om aan te nemen dat 
hij het was, die de boekdrukkunst in de Zuidelijke Nederlanden 
invoerde. 
Een in Aalst in 1474 verschenen boek vermeldt zijn naam, samen 
met die van Jan van Westfalen, als drukker. Er waren overigens 
al een jaar eerder in Aalst boeken verschenen, echter zonder 
vermelding van bij wie ze gedrukt waren. 
Dirk Martens was als drukker in Aalst werkzaam van 1487 tot 
1493. Toen verhuisde hij naar Antwerpen, om zich vervolgens in 
1496 in Leuven te vestigen. Zijn kennis van vreemde talen was 
zeer groot. In de periode 1512 -1529 was Dirk Martens zeker de 
meest vooraanstaande drukker van het werk van de humanisten 
in de Nederlanden. 
De Nederlandse versie van Thomas Morus' "Utopia" werd door 
hem gedrukt. 
Dirk Martens overleed in 1534. Een standbeeld op de Grote 
Markt in Aalst herinnert aan deze beroemde drukker. 



Pats deed de fles 

DAAR GING DE "KA O CHI N G" 

Tijdens een kleine, intieme plechtigheid werd op 23 december jl. 
bij IHC Verschure de sleepzuiger Kao Ching te water gelaten. 
Gebrek aan spanning zorgde voor enige spanning. Toen de 
doopvrouwe, Mevrouw C. Kammerman, echtgenote van een van 
onze medewerkers, namelijk de knop indrukte waarmee ze de 
fles moest laten vallen, gebeurde er niets. Er kwam een stok aan 
te pas om het touwtje van het haakje te wippen. Toen sloeg de 
fles tegen de romp, zoals de bedoeling was. De klink viel los en 
vlot gleed het 70 meter lange en 13 meter brede schip het 
IJwater in. 
De Kao Ching is een standaardsleepzuiger met een laadruimin
houd van 1600 m3

• Nog voor de zomer zal het schip gereed zijn 
voor de technische proefvaart. 

Kennismaking met het IJwater 
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IHC VERSCHURE: 

BOUWDE 

KRAAN-TORENi 
Een bijzondere en ook grote order werd in de loop van decem-1 
ber door IHC Verschure voltooid: de torenconstructie voor een 1 

kraan, met behulp waarvan LNG (vloeibaar gemaakt aardgas} in j 
tankers wordt geladen. 

Laadkraan In zee 

Om vloeibaar gemaakt aardgas in tankers te kunnen laden ont-, 
wierpen Shell en Procon Nederland N.V. een bijzonder soort' 
"kraan". De giek van deze kraan kan door een aantal voorzienin-, 
gen in vele richtingen bewegen. Hetzelfde geldt voor de "laad- 1 

kop", die de aansluitingen op de tanker bewerkstelligt. De 
"kraan" komt in zee te staan voor de kust van Brunei (noord-west. 
Borneo}. Het op het vasteland gewonnen gas wordt vloeibaar ge- 1 

Laswerk van zeer 
grote precisie 

De middenmoot met het bedlenlngshuls wordt 
op een ponton geladen 

1 

maakt en dan door een pijpleiding naar de "kraan-installatie" 1 

gepompt. 

170 ton staal 

Een belangrijk onderdeel van de installatie is de toren, 40 meter 
hoog en met een voetomvang van 24,5 x 18,5 meter. De toren 
werd liggend op Helling I samengebouwd. Dat gaf zo z'n eigen 
problemen. Zo moest het bedieningshuis, alsmede bordessen en 
trappen "op de kop" worden gemonteerd! 
Aan het laswerk van de vele dikke pijpstukken werden de aller
hoogste eisen gesteld. In totaal werd er in de constructie van. 
deze toren zo'n 170 ton staal verwerkt. Omdat het geheel ver-1 
voerd moest kunnen worden, zorgde men er voor dat de toren 
in drie stukken uit elkaar genomen kon worden. 
Op een dag kwam een grote drijvende bok de torendelen oppik
ken voor het transport naar de plaats, waar de constructie gegrit 
en geverfd zou worden. Wanneer alle onderdelen van de "kraan" 
gereed zijn volgt verscheping naar het Verre Oosten. Ter plaatse 
zal de laadkraan voor vloeibaar gas in elkaar worden gezet. 
Voor een bijzondere klus, zoals het bouwen van die kraantoren, 
draaien ze hun hand niet om, daar bij IHC Verschure! 



MOTOR D'R IN 

DEKHUIS D'R OP 

Zachtjes zakken maar 

Het jaar 1971 werd bij IHC Smit afgesloten met een belangrijke 
fase in de bouw van de grint-sleepzuiger voor Westminster Gra
vels Ltd. In de week voor de Kerst kwam de drijvende bok Ir. J. 
G. Snip assisteren bij het plaatsen van motor en dekhuis. Eerst

was de motor aan de beurt. Voorzichtig liet men de 12 cilinder
diesel van 6600 pk in het schip en op de fundatie zakken.

's Middags werd elders op de werf het dekhuis opgehaald, een
constructie - inclusief de brug - van vier verdiepingen hoog.

Jammer genoeg ging dit plaatsingskarwei niet zo vlot. Toen de
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Dwars In de wind 

Recht op z'n plaats 
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last boven het schip hing brak er een draad, zodat de harde 
wind "dekhuis ik heb je" speelde. Even was er consternatie, 
toen het dekhuis tolde in de wind. Maar meteen was het alle 
hens aan dek geblazen om de constructie een kwart slag terug 
te draaien. Vrij gauw had men dit voor elkaar en kon het dekhuis 

op de grintzuiger worden neergezet. 
Wanneer U dit leest is de tewaterlating van deze speciaal voor 
de grintwinning op zee ontworpen sleepzuiger bijna een feit. 
Daarover meer in ons volgende Zeskant. 



Zaterdagmorgen 11 december in alle vroegte ontdekte Ver

schure's nachtportier, de heer P. Huizinga, brand in de timmer

loods. Hij sloeg direct alarm en ging zelf alvast het vuur te lijf 

met een schuimblusser. Zijn pogingen, waarbij hij brandwonden 

opliep aan beide handen, mochten echter niet baten, daarvoor 

was de brand te gauw te fel! 

De brandweer kwam met acht stralen in actie. Na hard zwoe

gen was om een uur of zes het vuur bedwongen. De nablussing 

nam nog enkele uren in beslag. 
Intussen hadden op een wel heel vroeg uur in talloze huizen 

van Verschure's medewerkers de telefoons gerinkeld. Het werd 

al gauw duidelijk, dat er van een rustig, vrij weekeinde niets 

kon komen. 

De timmerloods met alles wat er in stond was een ruïne ge

worden. Het er boven gelegen kantoor van de werkvoorberei

ding plus kleed- en toiletruimten waren niet meer. Het vlak er 

naast gelegen, houten bedrijfskantoor kwam er beter af. Brand

schade in één kamer, nogal wat waterschade en alles bedekt 

met een zwarte roetlaag. Met alle hens aan dek begon de 
schoonmaak. 
Ook werd meteen balans opgemaakt: wat is er verloren gegaan: 

wat moet als eerste opnieuw besteld worden. De brandweer
lieden hadden als paarden gewerkt om de felle brand te blus

sen; de Verschure medewerkers werkten als paarden om te rui

men en te redderen. 

Voor de werkzaamheden van de timmerloods werd tijdelijk on
derdak gevonden op de Oranjewerf. Door de verhuizing van 
Polymarin is daar wat ruimte gekomen. 

Natuurlijk moest er nu en dan wat geïmproviseerd worden, maar 

men ging maandags "gewoon" aan het werk. In het bedrijfs

kantoor waren enkele ruiten hersteld, de roet was van bureaus, 

kasten en wanden verwijderd, papieren waren al weer opge

droogd. Dat er brand was geweest, was in elk geval nog duide

lijk te ruiken! In de puinhopen van de timmerloods zocht men 
naar wat wellicht nog bruikbaar was. Een potje met geld - w.o. 
papiergeld! - kwam ongeschonden te voorschijn . . .  
Omtrent de oorzaak van de brand, die voor enige tonnen scha-
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Toen het vuur nog hev,g woedde 
(foto "De Noord-Amsterdammer") 

de aanrichtte, is niets met zekerheid te zeggen. Wel kan men 

zeggen: het was me 't weekeinde wel voor onze collega's van 

Verschure-werf! .... 

DE KLEINE EN DE GROTE 
Met blijdschap geven wij kennis van het merkwaardige gebeu

ren, dat op 13 december 1971 bij Gusto een kleine Pelikaan erbij 

is gekomen. Het vreemde was echter dat hier de kleine de grote 

ging voeden. 



Foto 1: Zuigen en spuiten in het haventje 

Foto 2: De heren M. J. van der Valk en E. Verhoef in actie op de 

"Master"! 

Foto 3: In de takels om op 96 wielen scheep te gaan 

Foto 4: De eerste !HG Giant 1600 op de Lek 

VAN BEVERS 

EN REUZEN 

2 

MASTER VOOR HONGARIJE 

Begin december werd in de haven van IHC De Klop een Beaver 
Master beproefd. Een delegatie uit Hongarije was er bij, want 

voor dat land was deze "bever" bestemd. De Meetdienst van het 
MTI verrichtte verschillende metingen aan de baggerinstallatie, 
terwijl de Beaver water uit de haven opzoog en met veel geweld 
door een pijp in de Merwede spoot. 
Alles verliep naar tevredenheid en de zuiger werd dan ook over

genomen. Enige tijd later ging de "bever" op de trein naar de 

plaats van bestemming: Szolnok aan de rivier de Tisza. 
Er werken nu in totaal 6 standaardzuigers in Hongarije: 5 Mas
ters en één King. 

OP 96 WIELEN SCHEEP GAAN 

Er zijn verschillende manieren om onze standaardzuigers van 

het ene karwei naar het andere te brengen: varend, rollend, rij
dend, glijdend. Met de Giant Nordsee van Jac. van Oord, Utrecht, 

ging het nog anders. Die ging op 96 wielen scheep van Kats naar 
Bath in Zeeland. De Nordsee - ontdaan van cutterladder en 
spuds, maar met alle vier zijpontons er nog aan - werd door de 
grote portaalkraan in de werkhaven van Kats opgepakt en op 
een flink ponton van de fa. Eerland geplaatst. 
Op dit ponton waren eerst twee zwaar-transport truckstellen van 
Stoof neergezet. Elk truckstel had maar liefst 48 wielen! 
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Men had voor deze bijzondere vorm van transport gekozen, om
dat de zuiger moest varen en rijden. Varend ging het van Kats 
naar Bath. Daar werd de Nordsee de volgende ochtend van het 

ponton gereden, om vervolgens over een afstand van ongeveer 
één kilometer op 96 wielen verrold te worden. 

Een originele reis van een "reus" ..... . 
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KLEINE REUS PRESENTEERDE ZICH 

De familie der standaardzuigers IHC Giant gaf onlangs met 
vreugde kennis van de komst van een broertje, de /HG Giant 1600. 

De familie bestond al uit de 1800, de 2300, de 3300 en de 4600. 

Vlak voor Kerstmis werd de eerste 1600 naar de Lek bij Lekker
kerk gesleept voor de technische beproevingen èn om zich door 
klanten en belangstellenden te laten bekijken. De standaardzui
ger heeft een lengte van 24,50 meter en een breedte van 7, 12 
meter. De diameter van de persleiding is 500 mm en men kan er 

mee tot op een diepte van 14,00 meter baggeren. 
In de /HG Giant 1600 is een totaal vermogen geïnstalleerd van 
1623 pk, waarvan 1270 pk voor de pomp en 180 pk voor de cutter 
beschikbaar zijn. 
Op onze uitnodiging deze nieuwe aanwinst aan het werk te ko
men bezoeken, werd door een aantal van onze relaties gevolg 
gegeven. Dat het nieuwe type uit de Giant serie standaardzui
gers maar even bekend mag worden als z'n "grotere broers"! 



BIJ DE BOUW VAN HOOGOVEN 7 

Niet ver van hoogoven 6 bouwen de mensen van Gusto Staal

bouw hard aan de hoogoven 7. Vooral in de loop van 1971 is er 
heel wat van de grond gekomen. De bouw is al zo hoog geko

men, dat van boven de nederzettingen van de velen die bij het 
werk zijn betrokken als een - zij het tijdelijk - druk dorp aan

doen. Aan de foto kan men zien dat onze mensen een fors stuk 

werk leveren. 

Voor de redactie van het personeelsblad "Samen" van de Hoog

ovens was het de aanleiding om onze hoofduitvoerder, de heer 

W. Kok te interviewen.
De redactie van Het Zeskant, die al lang eens graag een verhaal
over het werk in IJmuiden wilde publiceren, neemt graag - en
met toestemming - het voortreffelijk geschreven stuk uit "Sa

men" over.

"Het is alweer ruim tweeëntwintig jaar geleden. Bij de bouw

van een raffinaderij bij Rotterdam viel ik van een hoogte van
een meter of twaalf. Weken heb ik toen buiten bewustzijn gele
gen. Niemand wist of ik ooit weer terug zou komen. Maar ik
knapte op. Dan krijg je de tijd om na te denken. Je hebt een
nieuw leven gekregen."
Zo begon onze heer W. Kok zijn verhaal.

Benen op de grond 

"Ik ben er door veranderd. Je weet nog veel beter dan vroeger 
waar gevaren liggen. Kijk, het is natuurlijk een soort werk dat 

niet echt te leren is; het moet in je zitten, die bouwerij. Er is 
werk bij op grote hoogte en toch moet je met je benen op de 
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grond blijven. Dat klinkt natuurlijk een beetje vreemd, maar het 

gaat erom dat je je door zo'n groot bouwkarwei niet op je kop 

laat zitten. Je bent verantwoordelijk voor de mensen en dan 
ben je ook verplicht alles in het werk te stellen om risico's uit 
te sluiten. iedereen moet weten wat hem te doen staat. Je ja 
en je nee moeten daarom duidelijk zijn; alle twee". 

Tekeningen, tijdschema's, voorschriften en rapporten over de 

bouw van hoogoven 7 liggen bij de hand. 

"Het wordt weer een heel andere hoogoven dan de nummers 4 
en 6 die we mee hebben helpen bouwen. 
Daar tussendoor hebben we nog weer andere klussen gehad op 
het terrein. Daardoor heb je veel mensen leren kennen in de 
loop der jaren." 

Er volgen namen van "toen" en "nu", versierd met bijzondere 

eigenschappen waaruit een hechte onderlinge verstandhouding 

blijkt met mensen van Hoogovens. 
"Eind januari 1971 zijn we gestart met het maken van kraan
banen voor de bouwkranen. 
Daarin zit al zestig ton materiaal. Daarna zijn de bouwketen ge
komen. Daar komt ook nog heel wat voor kijken. Er is een goe
de kantine gekomen. er is gezorgd voor centrale verwarming, 

aansluitingen voor gas, water en licht. 

Toen kregen we het opzetten van die twee Peiner-kranen, elk 
met een hoogte van 118 meter en een hijsvermogen van 25 ton 
maximaal. Intussen was het bouwprogramma met Hoogovens 

besproken. 
Het montagewerk begon op 26 april 1971." 



1 De bouw van hoogoven 7 vanuit het zuiden gezien, geheel rechts hoogoven 6 

2 Overleg op de werkplek. Van links nur rechts de heren: M. Luyten, S. Ammer
dorfler en W. Kok 

3 Een van de wlndverhltters In aanbouw 

4 De hellende lift en hoogoven 7 

Vele duizenden tonnen 

Op een planbord aan de muur kunnen we de bouw volgen; 
apart is de gang van zaken bij een aantal onderdelen te zien. 

Rondgezette platen voor de windverhitters worden aangevoerd 

en tijdelijk opgeslagen op een stuk terrein dat weer wat verder 

naar het westen ligt. Op het werkterrein worden de delen tot 

ringen gemaakt. In totaal is er een 1450 ton materiaal mee ge

moeid. Overigens nog maar een deel van de 13.000 ton mate
riaal die in totaal moet worden aangevoerd; daarbij zijn de bun

kers van hoogoven 7 niet meegerekend. Aan de vier windverhit

ters zit een vier kilometer hand-laswerk. Ook werk voor de men
sen van Gusto. 

"Op het ogenblik werken er zo'n honderdenvijftien man aan 

hoogoven 7. De vaste staf, een vijfenveertig lassers, dan mon

tagewerkers, het kraanpersoneel en de mensen die allerlei al

gemene werkzaamheden verrichten, zoals in de kantine. Maxi

maal zijn het er een honderdendertig, honderdenveertig. Na

tuurlijk is bij de bouw een heel stel aannemers betrokken die 

stuk voor stuk voor een deel van het werk zijn ingeschakeld. 

Bij de ene oven heb je er daardoor meer mee te maken dan bij 

de andere. Bij hoogoven 6 zaten we er voor misschien wel een 

tachtig procent in; dat is dit keer wat anders." 

Weer hogere eisen 

Hoe loopt alles binnen het opgestelde programma? "Vrij gun

stig. Natuurlijk zijn er altijd wat afwijkingen. De grote moeilijk
heid bij zo'n karwei rs dat je op een betrekkelijk klein oppervlak 

zo'n hoge verticale bouw hebt. En er worden weer hogere eisen 
gesteld dan de vorige keer. Ook al in verband met de gebruikte 

materiaalsoorten. Elke hoogoven is steeds anders geworden dan 

z'n voorganger. 
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Voortdurend is het zwaarder en tegelijkertijd nauwkeuriger werk 

geworden. Daarbij komt dat de bouwtijd van hoogoven 7 nog 

wat korter zal moeten worden dan die van 6. Je apparatuur 

moet daaraan zijn aangepast. Op lastechnisch gebied is de 

installatie moderner geworden en we werken nu met twee kra

nen in plaats van de ene die bij de bouw van hoogoven 6 was 

ingezet." 

Steeds hoger 

Inmiddels zijn de mensen van ovenbouw al enige tijd bezig met 

het aanbrengen van de bemetseling binnen de ovenmantel; be

schut door een waterdichte schermvloer tegen narigheid van 

het werk dat nog weer hoger aan de gang is. Het onderportaal 
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van de oven, gekenmerkt door de vier stevige poten, staat over
eind. Daarboven is men met de bouw van de staalconstructie 

gevorderd tot een 54 meter. De volgende etappe eindigt op 79 
meter en tenslotte komt men tot 103 meter boven terreinhoogte; 

daar bovenop zal op hoogoven 7 nog een kleine kraan torenen. 

"Op allerlei plaatsen is het werk aan de gang", vervolgt de heer 

Kok. "Voor een leek moet het wel een warwinkel zijn. Voor de 

mensen die een film van de bouw maken een hele opgave om 

er een beetje verband in te brengen. Ook voor de aannemers 

is het niet zo dat als je begint, alle tekeningen voor het project 

van begin tot eind klaar op tafel liggen. Dat kan bij zo'n karwei 

natuurlijk niet. Tekeningen komen met tussenpozen en in groe

pen binnen. Tijdens de bouw komen er steeds verdere uitwer

kingen op het eerst nog ruwe montageplan. Je mag wel tien

maal denken voor je eenmaal wat gaat doen. Het is niet moge

lijk om plotseling te zeggen: Stoppen ... we gaan het helemaal 

anders doen. Zoiets zou je schatten gaan kosten. Het is een 

soort werk waarvoor je een apart slag mensen nodig hebt; waar

mee je bij wijze van spreken alle kanten uit kan." 

Activiteiten alom 

Een apart slag mensen; waartoe dan ook de heer Kok behoort. 
Bezig in een tekenkamer om met de vakmensen daar de oplos

sing van een probleem te zoeken. Overleggend met de mensen 

van Nieuwbouw pal in de buurt. Nagenietend van een sterk 

verhaal uit de bouwwereld. 
Hoogoven 7 wordt overeind gezet. Met alles erop en eraan. Het 
is nogal wat. Wie er gaat kijken, is al gauw aan alle kanten 
omringd door een veelheid van activiteiten die een machtige 
indruk op hem maken. Niet in het minst door de mensen die op 

de wonderlijkste plaatsen bezig zijn met allerlei werk dat ze in 
alle gemoedsrust uitvoeren. Ze zijn met z'n allen bezig een gi

gantische hoogoven 7 te bouwen. 



POLYMARIN 

schone industrie in 

Heerhugowaard, 9 december 1971. 1 n een fraai versierd gedeelte 

van de 2700 m2 grote fabriekshal aan het Nijverheidsplein opent 

de heer A. Bax de vestiging van Polymarin N.V. Tot voor kort 

was Polymarin (eerst als de afdeling Polyboat van Verschure) 

gehuisvest op het terrein aan de Nieuwendammerdijk te Am

sterdam. 

In de 50er jaren werd gedacht dat in de toekomst polyester 
produkten ook in baggermaterieel zouden kunnen worden toe

gepast. Dit is echter nog steeds niet het geval. De produktie 

spitste zich dan ook toe op andere polyester produkten, zoals 

jachten, verstelbare tussenvloeren voor zwembaden en kleuter

baden. In Amsterdam werd de ruimte zo langzamerhand te klein. 

Bovendien was het moeilijk om in Amsterdam een voldoend 

aantal medewerkers te vinden. Om die redenen verhuisde Poly

marin naar het platteland, naar de vriendelijke gemeente Heer
hugowaard, ongeveer 20 km ten noordoosten van Alkmaar. Di
recteur J. Bos heeft daar voldoende armslag om zijn bedrijf 
efficiënt te voeren en zonodig uit te breiden. 

In zijn openingstoespraak wenste de heer Bax de heer Bos en 

zijn medewerkers veel succes. De heer Bos dankte de Raad 

van Bestuur en de directie van IHC Verschure, die bereid waren 

hem en zijn mensen deze mogelijkheden in Heerhugowaard te 
bieden. Ook dank aan de vele Verschurianen, die behulpzaam 
waren bij de verhuizing. 

De burgemeester van Heerhugowaard, Mr. Molenaar sprak ge
lukwensen uit. Hij was erg blij met deze schone industrie in zijn 

gemeente en wenste Polymarin gaarne alle goeds toe. 

Voorafgaand aan de officiële opening was er voor het personeel 
en hun familie gelegenheid het bedrijf te bezichtigen. Ongetwij

feld zal ieder daarbij gedacht hebben dat het werken in een zo 

ruime hal in de landelijke omgeving van Heerhugowaard beslist 
een genoegen moet zijn. 

Heerhugowaard 
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ZESHONDERD MENSEN OP VISITE 

Om collega's, gezinsleden en vrienden 
kennis te laten maken met de bijna vol
tooide Machinefabriek en het "kantoor 
Fabriek" bij IHC Smit, hield men op za
terdag 18 december jl. een "open huis". 
Ook het MTI zette z'n deuren open. Zoals 
men weet, hadden L. Smit & Zn. en J. & 
K. Smit vroeger elk een machinefabriek.
Deze zijn nu aan elkaar gekoppeld en
uitgebreid tot een groot complex. Na
tuurlijk werd ook de indeling en de op
stelling van de machines aangepast aan

2 

de nieuwe situatie. Hoe, dat kon men op 
die zaterdagmorgen zelf gaan zien. Meer 
dan 600 mensen kwamen er op visite. 
Aan de hand van een stencil konden zij 

Foto 1 Een handleiding voor het bezoek 

Foto 2 Ook het MTI deelde in de belangstelling 

Foto 3 Vol interesse voor een der banken 

Foto 4 Kijk, dat zit zó .... 

Foto 5 Uitleg over de moderne technieken 

Foto 6 "Wij vinden die tractor het mooist van alles" 

3 
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de weg afleggen van "ontwikkeling" tot 
"expeditie". 
In het MTI waren enkele proefstanden in 
werking te zien. In de Machinefabriek 
werkten verschillende carrousel-, kotter
en draaibanken. Deskundigen stonden 
paraat om tekst en uitleg te geven over 
de voor de bezoekers soms wat moeilijke 
zaken. 
Het werd een geslaagde ochtend, die 
mens en bedrijf weer wat nader tot el
kaar bracht. 



NUMERIEK BESTUURDE BRANDSNIJMACHINE 

Velen van u zullen wellicht het voorhoofd fronsen bij het lezen 
van bovenstaand opschrift en zich afvragen wat voor een ap
paraat dat nu wel zal zijn. 
De redactie van Het Zeskant heeft zich dat ook afgevraagd 
en is naar een van de ingenieurs gegaan, die met het project is 
belast. 
Ir. J. J. G. Koopmans van IHC Gusto heeft ons het een en ander 
verteld over numeriek bestuurde brandsnijmachines. 
De meeste lezers van Het Zeskant weten, dat bij vrijwel alle 
werkmaatschappijen een machine staat die stalen platen in ver
schillende afmetingen en vormen snijdt. Het snijden van de 
stalen platen geschiedt niet met een mes of een zaag, doch met 
een zeer hete vlam die bij een temperatuur van ± 1800 °C het 
staal plaatselijk doet smelten. In het begin waren er alleen 
brandsnijmachines die stalen platen in rechthoekige stukken af
sneden. Daarna kwamen de brandsnijmachines, waarvan de 
brandkoppen ook cirkels konden beschrijven. Toen was men in 
staat elke gewenste vorm uit een stalen plaat te branden. 
Tot heden werden op een stuk papier de gewenste vormen in 
de verhouding 1 : 10 getekend. Deze kleine tekeningen werden 
onder een foto-elektrische cel gelegd, die de zwarte lijn van de 
gemaakte tekening ging volgen. Op het moment dat de foto-

elektrische cel de tekening ging aftasten, begonnen de brand
koppen van de brandsnijmachine precies dezelfde lijn in de 
stalen plaat te branden. Moest bijvoorbeeld een ronde plaat van 
30 cm uit een stalen plaat worden gebrand, dan tekende de 
1 : 10 tekenkamer een cirkel van 3 cm. Om een grotere nauw
keurigheid en snelheid te verkrijgen bij het branden hebben wij 
besloten tot het aanschaffen van een aantal numeriek bestuurde 
brandsnijmachines. Bij IHC Gusto en IHC Verschure zijn deze 
machines al in bedrijf en bij IHC Smit zal er eerstdaags ook één 
in bedrijf worden gesteld. 

Wat is het verschil? 

De werkwijze van de gewone en van de optische brandsnijma
chines hebben wij u al globaal uitgelegd. 
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De numeriek bestuurde brandsnijmachine wordt "aan de praat 
gehouden" door een ponsband in plaats van door een foto-elek
trische cel. 
De ponsband wordt door de computer vervaardigd. Het pro
gramma hiervoor, het zogenaamde "AUTOKON" pakket, is on
langs in Noorwegen via Shipping Research Services aange
schaft. 
In november 1971 hebben twaalf IHC-medewerkers in Oslo een 
cursus gevolgd om de "kunst" van het Autokon programma te 
leren. Begin december 1971 was het computerprogramma ook 
in Nederland ter beschikking. 

Werkwijze 

Na het schrijven van een klein programma op de bedrijfsteken
kamer (foto 1) van een constructie-onderdeel, bijvoorbeeld een 
knie of een webspant, wordt het met de hand geschreven pro
gramma verzonden naar het IHC computercentrum, waar het op 
kaarten wordt geponst. Deze ponskaarten worden naar de I.S.M. 
vestiging aan de Coolsingel in Rotterdam gebracht en daar met 
behulp van de I.S.M. 360/40 computer verwerkt (foto 2). De com-

puter zorgt ervoor, dat een grote stapel ponskaarten wordt ver
werkt tot een aanzienlijk kleinere stapel. 
Deze kleine stapel ponskaarten wordt in een kleinere computer 
ingevoerd en omgezet in een ponsband (foto 3). 
Deze ponsband wordt naar de werven teruggezonden en op een 
automatische tekentafel, die bij de computer van de brandsnij
machine behoort, uitgetekend. 
De aldus vervaardigde tekeningen van de onderdelen worden 
nu met elkaar genest. 

Wij geven toe: het is ingewikkeld. "Nesten" is de tekeningen zo

danig samenstellen, dat een stalen plaat zo economisch moge

lijk wordt gebrand, met andere woorden dat men zo veel moge

lijk vormen uit een stalen plaat kan halen. 



Van de geneste tekening wordt weer een programma geschre
ven, dat via de computercentra in een ponsband wordt omgezet. 

Deze ponsband wordt uiteindelijk gebruikt voor het snijden van 
de stalen plaat (foto 4). 

A. DE GROOT 

Jubilea 

A. VAN WIJNGAARDEN 

40JAARBIJ 

IHCDEKLOP 
Op 17 december jl. was het 
een feestelijke dag voor de 
heren A. de Groot (mach. 
bankwerker), A. van Wijn
gaarden (ketelmaker) en D. 
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"De hele gang van zaken lijkt vrij omslachtig", zei ir. Koopmans 
ons, "maar toch heeft het gebruik van de nieuwe machines gro

te voordelen". "Hoe gek het ook klinkt, ondanks deze hele 
procedure zijn de snelheid en nauwkeurigheid toch aanmerke
lijk groter dan bij de tot nu gevolgde methode". 

D. C. DE JONG 

C. de Jong (elektrisch las
ser). Deze medewerkers van

IHC DE KLOP vierden op die
dag hun 40-jarig jubileum.

De heren A. de Groot en A. 
van Wijngaarden ontvingen 
uit handen van de Burge
meester van Sliedrecht de 

eremedaille in brons beho
rende bij de Orde van Oranje 

Nassau, die hij met een toe
passelijk toespraakje uitreik
te. 

Het jubilerende drietal werd 
in waarderende bewoordin

gen toegesproken door Ir. C. 
de Groot. Hij wenste hen ge
luk met de bereikte mijlpaal 
en bracht hen dank voor de 
vele jaren trouwe dienst aan 
ons bedrijf. Na een blik in 
het verleden te hebben ge
worpen en het oog op de toe

komst te hebben gericht, 

reikte hij als stoffelijk blijk 
van waardering een gratifica
tie aan het trouwe drietal uit. 
Bovendien ontvingen zij het 
vererend getuigschrift van de 
Ned. Mij voor Nijverheid en 

Handel. 



25JAAR BIJ 

IHCDEKLOP 

Gelijktijdig met de 40-jarige 

jubilarissen werd hulde ge

bracht aan een vijftal werk

nemers die 25 jaar aan ons 

bedrijf verbonden waren. 
V.l.n.r. op de foto waren dit
de heren T. de Kok, (model

makersbaas), M. de Jong

(ijzerwerker), M. de Koek

{ijzerwerker), J. Bot (loonad

ministratie) en B. van Gende

ren (elektrisch lasser).
De waarderende woorden
van de directeur voor de 40-

jarige jubilarissen waren me
de voor deze trouwe werkers

bestemd. Ook zij ontvingen
een vererend getuigschrift,

alsmede de gebruikelijke ge

schenken.
De heer Hoogendoorn, lid

van de O.A., sprak namens

het gehele personeel geluk
wensen uit.
Tot slot dankte de heer De
Kok namens allen in bewo

gen bewoordingen voor de

gastvrije ontvangst, de loven

de woorden en de stoffelijke

blijken van waardering.

40JAAR BIJ 

IHCGUSTO 

Op donderdag 25 november 
1971 werd de heer C. Hofman 
- baas ijzerwerkers Slikker

veer - door de directie ont

vangen ter gelegenheid van
zijn 40-jarig jubileum. Tijdens
deze ontvangst bracht de di
rectie onze jubilaris én zijn
vrouw dank voor alles wat
voor Gusto was gedaan en

werden diverse cadeaus 
overhandigd. 

Maar daarbij bleef het niet! 

C. HOFMAN 

De burgemeester van Schie
dam de heer H. Roelfsema 
was er om de heer Hofman 
de Eremedaille in zilver, ver

bonden aan de orde van 
Oranje Nassau, te overhandi
gen. 

Een welverdiende hulde voor 
de activiteiten van de jubila

ris. Gaarne voegen wij onze 

felicitaties bij de vele die de 
heer Hofman ongetwijfeld 
reeds heeft ontvangen en wij 
hopen dat hij zijn onder
scheiding nog vele jaren in 
gezondheid mag dragen. 

25JAAR BIJ 

IHC VERSCHURE 

De zogenaamde hekkeslui
ters bij onze reeks jubilaris
sen in 1971 waren de heren 
H. W. Mortel, lasser scheeps
werf, en J. Zijlstra, die het 
gereedschap verzorgt in Hal 

Il op de scheepswerf. 
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Beide heren zijn vergezeld 
van hun respectievelijke echt
genoten door de bedrijfslei
ding van de scheepswerf 
ontvangen en toegesproken; 

over 25 jaar werken voor 

één en hetzelfde bedrijf valt 

op zo'n dag wel wat te zeg

gen! De bedrijfsleiding bracht 
mede namens de directie 
beide heren dank voor de 

wijze, waarop zij zich van 

hun taak hebben gekweten 

en voor de betoonde collegi

aliteit. 

De receptie voor de heer 
Mortel en diens familie was 
op vrijdag, 26 november '71; 
de heer Zijlstra en zijn fami-

H. W. MORTEL 

J. ZIJLSTRA 

lieleden werden donderdag 
9 december 1971 in de 'blom

men' gezet. 
Wij wagen het beide heren 
zo vlak na de jaarwisseling 
toch een gezonde en opge
wekte voortzetting van hun 
dagelijkse taken toe te wen
sen. 

25JAAR BIJ 

IHCSMIT 

Op dinsdag 30 november jl. 
onze hakker D. Veen en on

ze duwer C. Keesmaat. 

Beiden begonnen hun loop

baan in ons bedrijf met het 
vak luchtboorder. Toen het 
klinken was afgelopen was 
het ook met de luchtboorders 

gedaan en moest een ander 

vak gekozen en geleerd 

worden. De heer Veen werd 
toen hakker en de heer Kees
maat kwam aan de duwma

chine te staan. 
De heer Bouman dankte de 

O.VEEN

C. KEESMAAT 

jubilarissen voor hun mede

werking en sprak de hoop 

uit dat zij beiden nog jaren 
in gezondheid hun werk zul
len mogen verrichten. 

Na hen toegesproken te heb
ben schroefde hij hun het 
gouden firmaspeldje op de 
revers en overhandigde hen 
een jubileumgeschenk. 

Wij wensen beide jubilaris
sen nog heel veel goede en 



gezonde jaren toe samen met 
hun gezin of familie. 

Op dinsdag 7 december on
ze sous-chef afdeling Teken
kamer Machinebouw N. Al
derliesten. 
De heer Bouman releveerde 
in zijn toespraak de levens
loop van de heer Alderliesten 
in ons bedrijf. Hoe hij in '59 
sous-chef is geworden en 
wat zoal voordien en nadien 
de werkzaamheden en acti
viteiten zijn geweest. 
Onze jubilaris gaf uiting aan 
zijn dankbaarheid dat hij de
ze dag samen met zijn vrouw 

N. ALOERLIESTEN 

en kinderen mocht beleven. 
De heer Bouman dankte de 
heer Alderliesten voor de 
ambitieuze wijze waarop de 
heer Alderliesten zich in de 
voorbijgegane jaren in ons 
bedrijf heeft ingezet. Het gou
den firmaspeldje werd hem 
op de revers geschroefd, ter
wijl hij een polshorloge en 
een enveloppe met inhoud 
als jubileumgeschenk mocht 
ontvangen. 
Wij feliciteren de heer Alder
liesten met dit jubileum en 
wensen hem vele goede en 
gezegende jaren toe voor 
zichzelf en zijn gezin. 

Op dinsdag 21 december 
drie medewerkers. Het waren 
de heren: 1. T. de Heer, C. R. 
de Kok en M. H. Maasland. 

Na de toespraak van de heer 
Bouman, die in het kort de 
levensloop van de jubilaris
sen schetste en hen dankte 
voor de wijze waarop zij elk 
voor zich de belangen van 

het bedrijf hebben gediend, 
werd hen het gouden firma
speldje op de revers ge
schroefd en ontvingen zij ie
der een envelop met inhoud. 

Jubilaris De Heer was vroe
ger in het landbouwbedrijf 
werkzaam en kwam 25 jaar 
geleden in ons bedrijf om het 
te proberen als warm- en la
ter als koudbuiger. Dat laat
ste doet hij nog, wel een be
wijs dat het hem aardig is 
gelukt. 

Jubilaris De Kok kwam als 
schilder in ons bedrijf. Dat 
hield hij ongeveer 10 jaar vol. 

1. T. DE HEER 

C. R. DE KOK 

Toen ging hij er weer van
door om daarna, ook weer 
ongeveer tien jaar later, te
rug te keren. Dat was in 1957. 
Kort daarop werd hij aange
steld als nachtwaker. 

Jubilaris Maasland begon als 
leerling bankwerker en 
bracht het tot monteur en ga
rantie-machinist. Wat hij 
daarbij allemaal heeft be
leefd is teveel om in kort be
stek te vertellen. 
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M. H. MAASLAND 

Sedert september 1971 is hij 
als calculator werkzaam op 
de afdeling Calculatie Fa
briek, waar hij zijn praktische 
kennis omzet in cijfers. 

Wij hopen dat de 3 jubilaris
sen met hun gezin en familie 
nog heel lang aangename 
herinneringen aan deze dag 
mogen bewaren. 
Wij wensen hen voor de toe
komst nog veel goeds toe. 

H. J. VAN LOCHEM 

25JAAR BIJ 

IHCGUSTO 

Op 2 december 1971 was er 
voor IHC Gusto weer reden 
de vlag in top te hijsen. 
De heer H. J. van Lochem 
(bankwerker/monteur MB) en 
de heer P. Slooft (aanbouwer/ 
afbouwer Slikkerveer) wer
den er op deze dag aan her-

innerd dat zij 25 jaar geleden 
bij Gusto begonnen waren. 
Op 16 december 1971 was 
het de grote dag voor de he
ren M. C. P. Scheefhals (ma
gazijnbediende MB) en J. A. 
F. Kerklaan (houtscheepma
ker SB).

Tijdens de feestelijke bijeen
komsten op de jubileumda
gen, was de directie bepaald 
niet zuinig met zijn waarde
ring voor alle trouwe mede
werkers. De Maatschappij 
voor Handel en Nijverheid 
overhandigde de jubilarissen 
het vererend getuigschrift 
met legpenning. 

P. SLOOFF 

M.C.P.SCHEEFHALS 

J. A. F. KERKLAAN 



OPLOSSING KERSTPUZZEL 1971 

De prijswinnaars staan vermeld op bladzijde 2; de juiste oplossing ziet U hieronder. 

<:; A 

BIJ DE PUZZEL 
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Onder de titel "Bij de puzzel" zond de heer K. Gelderblom in 

Nieuw Lekkerland ons een gedicht, waarvan het begin luidde: 

"Bij 't puzzelen kwam ik woorden tegen 
die ik voordien nooit had gehad 
mijn kennis was niet zo gedegen 

dat ik direct wist: dat is dat 

Ik keek, tuurde met Argus-ogen 
U weet, dat zijn er nogal wat 
(zo'n honderd, daarop kon hij bogen) 

tot ik het juiste woord weer had 

Ik ben er dan ook uitgekomen 

en hoop er dan het beste van 

Jammer genoeg was het lot hem niet gunstig en viel zijn goede 
inzending op onze Kerstpuzzel niet in de prijzen. 
In zijn gedicht besteedde de heer Gelderblom ook aandacht aan 
onze medewerker Argus. 
Wij zullen dit aan hem doorgeven. 



GESLAAGDEN IHC GUSTO 
Buitenstaanders zijn soms geneigd het de gewoonste zaak van 

de wereld te vinden: een opleiding volgen en slagen. Maar in

siders, waaronder de deelnemers, weten wel beter: hard wer

ken, stug doorgaan en dan de voldoening van het slagen. Daar

om hartelijk proficiat aan de geslaagden! 
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Zoals gebruikelijk heeft de directie van Verschure zijn werkne

mers, die in 1971 jubileerden of gepensioneerd werden, een 

feestavond aangeboden en wel op vrijdag 17 december. 

Het Apollopaviljoen is jaar in jaar uit dé gelegenheid geweest 

voor deze feesten, waaraan reeds velen de beste herinneringen 

bewaren. 

Na 1945 was de trek naar het Verschure-bedrijf groot en de nei

ging om te blijven evenredig. Zodoende kan Verschure thans 

bogen op een respectabel aantal jubilarissen, die het genoemde 

paviljoen met z'n allen zouden hebben overbevolkt. 

Als uitwijkmogelijkheid was "Krasnapolsky" gekozen, waar de 
faciliteiten geschikt bleken om het feest ook ruimtelijk aan te 
kunnen. 

De Verschure-jubilarissen en -gepensioneerden hebben er de 

traditie voortgezet en een jofel feest gebouwd. 

Als eregasten waren ook nu weer aanwezig de heer en mevrouw 

P. J. M. Verschure en mevrouw F. H. M. Verschure-Van Erven 

Dorens. 

Na afloop was er gelegenheid voor een rondedans om de kerst

boom midden op de Dam, maar toen bleken de benen van de 

meeste jubilarissen en gepensioneerden alleen nog maar in 
staat tot de gang huiswaarts. 

En zo beleefde het Bureau Warmoesstraat weer eens een zeer 
rustige voor-nacht! 

Rest de vraag, die op veler lippen zweefde: "Waarom bouwen 

we zo'n feest niet meer?" 

Weet dan, gij wakkere feestganger, dat uw "fee" 

koningin en uw "st'' tot stilte en rust manen. 

een droom-

Maar in 1972 zijn er weer nieuwe jubilarissen en gepensioneer
den, die er net zo over denken als u. 



� 

�llMIN'S(I) ERF
Wederom een felicitatie: eind november verscheen no. 1 van de 
Se jaargang van het Smit-Bolnes Nieuws. Het was maar liefst 6 
bladzijden "dik" en bevatte o.m. een verslag van de technische 
proefvaart met de LPG-gastanker Irene. 

Voor onze Zierikzeese collega's zeker interessant, want er staat 
een van hun motoren in dit schip. 
Nummer 2 van de nieuwe jaargang was ook al zo uitgebreid. In 
een bijlage werd uitvoerige informatie gegeven over het beoor
delingssysteem. 
Het Smit-Bolnes Nieuws, je kunt 't niet missen, geen maand ... . 

Degenen, die Het Zeskant nauwkeurig lezen, hebben het vast 
wel ontdekt, dat kleine foutje op bladzijde 183. Het spreekt van
zelf, dat de Redaktie u de beste wensen mee wilde geven voor 
1972. 
Het "eentje" moet een "tweetje" zijn! 

Wij blijven nog even bij Het Zeskant van verleden maand. "Jaar
lijkse verloting ideeënbus IHC Verschure", zo luidde een kop. 
Wij hebben goed gelezen, maar konden niet ontdekken wie nou 
die bus in z'n bezit heeft gekregen .. ! 
Het was overigens een smakelijke bijeenkomst. Wij lazen achter
eenvolgens over een "opgetuigd hapje en snapje"; over een 
"idee ter zake van verbetering van de receptuur voor het berei
den van kunsthars"; over het nieuwe seizoen waarin "ideeën 
weer de pan zouden uitspringen" en over degenen, die zich ver
zoenden "met hun niet bij een extra snapje". 
U snapt het wel, het was reuze gezellig! 

Het is al weer lang geleden, dat wij het Argusoog lieten vallen 
op de manier waarop regelingen en bepalingen worden ver
klaard. In het IHC Smit Nieuws stond dit: "Nieuw is voor ons 
bedrijf de regeling, dat voor uren welke in een normale werkdag 
wordt gewerkt in aansluiting op overwerk dat voor of op midder
nacht is aangevangen, per uur een vergoeding wordt gegeven 
van 0,217% van een periodesalaris indien de vorige dag de nor
male werktijd is gewerkt." 
Nog een keer overlezen mág ..... . 

Met de regelingen voor de nieuwe kantine bij Gusto wil het soms 
nog niet vlotten. Het IHC Gusto Nieuws vestigt er o.m. nog eens 
de aandacht op, dat de overall uit moet bij een bezoek aan de 
kantine, etc. En men besluit het bericht met: "Laten we met el
kaar proberen de goed lopende gang van zaken vol te houden." 
Inderdaad; gewoon in de pas blijven, lui! .... . . 
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Nog één opmerking naar aanleiding van de tentoonstelling "Eu
roport '71 ". In IHC Smit Nieuws stond er een stukje over met 
o.m. de volgende zin:
"Ook het wandelende cuttereiland met zijn zwemmende pers
leiding heeft veel belangstelling getrokken."
Voor zover wij weten zwommen er wel visjes in de grote bak,
maar de persleiding lag rustig in het water te zweven en bewoog
zich niet voort . . ... .

De rubriek "In Dienst" doet verwachten, dat iemand z'n intrede 
doet bij een van onze bedrijven om daaraan een flink aantal ja
ren z'n beste krachten te geven. Maar in IHC Gusto Nieuws 
lazen wij onlangs: "Met ingang van 1 december 1971 is in dienst 
getreden de heer "X" als assistent van de heer "IJ". 
Het is de bedoeling dat de heer "X" bij ons bedrijf blijft tot eind 
januari." 
Hopen dat ie het zólang uithoudt ..... . 

De ruilhandel behoort aan de Kinderdijk nog niet tot het verle
den. Zo zagen wij in het IHC Smit Nieuws deze advertentie: "Te 
Koop: een bromfiets, merk Hercules, vraagprijs FI 100,- en 4 
kanaries t.e.a.b." 
Wie die beestjes niet heeft kan naar die brommer fluiten! . . . .. . 

Ook in een decembernummer van IHC Smit Nieuws stond dit be
richt. "Bij het MTI ligt zand wat niet meer gebruikt wordt. Zij die 
het kunnen gebruiken, mogen het na overleg gratis weghalen." 
Een goed idee voor diegenen, die wilden zeggen: 1971? Zand 
erover! 

Om te besluiten deze maand de volgende opvallende vermelding 
in een rapport van een van onze garantiemachinisten. Eind ver
leden jaar schreef de heer P. M. Bos, toen aan boord van de 
sleepzuiger MOT Dredge Il/ in India: "Het schapenvlees heeft de 
laatste dagen ondanks het scherpe sausje een wat vreemde 
smaak. Bij inspectie van de vleeskamer heb ik de schapen kar
kassen eens bekeken. De karkassen zijn klein en hebben dezelf
de omvang als van de straathonden, die hier in grote getale 
rondstappen. Heb gezegd, als er dan hond gegeten moet worden 
in deze tijden van oorlog en rampspoed, zoek dan wat goed 
doorvoede exemplaren uit en niet van die scharminkels die 
thans in de vleeskamer liggen. Het waren geen honden doch 
lammetjes, zei men. Toch kan ik de aandrang om af en toe te 
blaffen, maar met moeite bedwingen." 
Dat komt er van als je de-hond-in-de-pot vindt . ... . . 


