


BIJ DE VOORPLAAT 

Jeugdige interesse voor vakmanschap, dat was een van de aspecten van het "open huis" van DMN, waar velen een kijk kwamen
nemen om te zien hoe de jubilerende Noordwijkerhoutse IHC-tak reilt en en zeilt. Meer DMN nieuws op blz. 8. 

NIEUIWE OPDRACHTEN 
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Cutterzuiger voor Volker 

De Koninklijke Adriaan Volker Groep heeft ten behoeve van een 
van haar werkmaatschappijen aan ons opdracht verstrekt voor 
de bouw van de cutterzuiger Sliedrecht 33. Het wordt een groot 

baggervaartuig met een totaal geïnstalleerd vermogen van onge

veer 10.500 pk en een vermogen op de cutter van 2000 pk. 

Lengte en breedte van het ponton zijn resp. 64 meter en 15 

meter. De maximaal te behalen zuigdiepte zal 22 meter bedra

gen. Halverwege de cutterladder wordt een elektrisch aange
dreven baggerpomp gemonteerd. In het ponton staan nog twee 
pompen in serie, die elk door een Bolnes dieselmotor worden 
aangedreven. De cutterzuiger wordt voorzien van een spud
wagen, ankerbomen, een kraan voor 15 ton, dagaccommodatie 
voor de bemanning en moderne baggerinstrumentatie. Het pon
ton van de Sliedrecht 33 wordt gebouwd bij IHC Gusto Staalbouw 

in Slikkerveer; de afbouw zal geschieden bij IHC Smit. 

Sleepzuiger voor India 

Het Ministry of Transport in India - waarvoor wij al een aantal 

sleepzuigers bouwden - gaf eind december opdracht voor de 
bouw van een sleepzuiger met een laadruiminhoud van 6.500 m3

• 

Het 124,30 m lange en 19,50 m brede schip krijgt een totaal ge
ïnstalleerd vermogen van bijna 15.000 pk. Hiervan is bijna 7.000 
pk voor de voortstuwing en bijna 4.000 pk voor de aandrijving 
van de twee baggerpompen. Met de twee zuigbuizen kan worden 
gebaggerd tot op een grootste diepte van 25 meter. Geladen zal 
het schip een snelheid kunnen behalen van 13 knoop. De ac
commodatie biedt plaats aan een bemanning van 77 koppen. 
De sleepzuiger, die bij IHC Smit wordt gebouwd, moet medio 

1977 worden opgeleverd. 

, 
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BIJ HET BEGIN VAN 

Hoewel wij gedurende het afgelopen jaar goed van 

werk voorzien waren, ziet het er naar uit, dat het 

verkrijgen van opdrachten in het komende jaar 
aanmerkelijk moeilijker zal zijn. Naast de invloed 
van de algemene economische recessie en het 
hoge Nederlandse kostenniveau, hebben wij in on
ze bedrijfstak te maken met de gevolgen van de 
oliecrisis. Het uitblijven van de verwachte toename 
in het olieverbruik, tezamen met het grote aantal 

in aanbouw zijnde supertankers, veroorzaakte een 

zeer sterke daling van de tankervrachtmarkt. Als 

gevolg daarvan worden vrijwel geen nieuwbouw

orders voor deze tankers meer geplaatst. Hierdoor 
hebben de grote tankerwerven met onderbezetting 
te kampen en trachten orders te verkrijgen op an
dere marktgebieden, zoals bijvoorbeeld de onze. 
Het prijsdrukkend effect van deze concurrentie 
hebben wij reeds in vele gevallen, ook op de ex
portmarkt, ondervonden. Wij betreuren dit, omdat 
er geen enkele extra order door verkregen wordt, 
terwijl het onze positie als specialisten op de we

reldmarkt aantast. 

Veel aandacht wordt besteed aan de communica
tie in ons bedrijf. Naast het directe contact tussen 
de leiding van het concern en die van de werk
maatschappijen, vindt intens ov�rleg plaats met 
en in de C.O.R. en de plaatselijke ondernemings
raden. Wij achten het van groot belang, dat zoveel 
mogelijk medewerkers geïnformeerd worden over 

de gang van zaken in ons concern. Op die manier 
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1976 

hopen wij het be-sef te versterken, dat wij voor een· 
gemeenschappelijk belang werken. Het zijn vooral 

de ontwikkelingen en problemen op lange termijn, 
die ons aller aandacht vragen. 

Wij dienen onze positie als specialisten te verster
ken door het verrichten van research, gebaseerd 
op de marktbehoeften en door het vormen en in
standhouden van een corps van vakkundige mede

werkers. Onze financiële positie, met name onze 

balans, is ten gevolge van de grote verliezen in de 

afgelopen jaren, nog steeds niet sterk. Dank zij 

onze gezamenlijke inspanning is de rentabiliteit van 

het concern verbeterd, waardoor wij vertrouwen 
onze reserves uiteindelijk weer op het noodzake
lijke niveau te kunnen brengen. Van grote invloed 
is daarbij de vraag of wij er in de toekomst in zul
len slagen de noodzakelijke orders te verkrijgen. 

In dit verband dient andermaal gesteld te worden, 
dat Nederland geen economisch eiland is, integen

deel, wij dienen ons aan de situatie op de wereld

markt aan te passen. Ons concern exporteert meer 

dan driekwart van zijn goederen en diensten en 

onze klanten, daarbij inbegrepen buitenlandse re
geringsinstanties, zullen slechts dan bij ons be
stellen als zij er een economisch voordeel in zien. 

Vertrouwende, dat wij dit met gezamenlijke in

spanning zullen weten te bieden, wens ik U en Uw 
gezinnen een gelukkig 1976. 

D. L. H. Smit
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Kiellegging 

Voor lnterbeton, een werkmaatschappij van de Hollandsche Be
ton Groep (HBG), wordt opnieuw een hefeiland gebouwd, een 
"broer" van de eerder geleverde /8 901. Ook het tweede eiland 

wordt voorzien van een hei-installatie. Voor het ponton van dit 

eiland werd eind september in Slikkerveer de kielsectie gelegd. 

Hijsklus 

Begin oktober had op het - inmiddels verlaten - terrein in Slie

drecht de laatste grote hijsklus plaats. De bokken Taklift 2 en 

Taklift 3 tilden het ponton te water van het hefeilandje dat voor 

Italiaanse rekening werd gebouwd. De afbouw van Nico ge

schiedde in Slikkerveer. 

Zoals beloofd zouden wij in Het Zeskant van deze maand aan

dacht besteden aan IHC Gusto Staalbouw. Een aantal belang

rijke gebeurtenissen uit de afgelopen maanden hebben wij voor· 
u op deze bladzijden bijeen gebracht.

Fiets 

Nog een herinnering aan 
"

Sliedrecht": onderhoudsmonteur 
P. v.d. Herik had een eigen vervoermiddel, waarmee hij zich door

het bedrijf spoedde. De GSB 1 heette deze bijzondere fiets!

Steen 

De bouw van de nieuwe kantine was eind oktober zo ver gevor

derd, dat het hoog tijd werd voor de Eerste Steen. Op de 30e 

kwam men bijeen voor deze plechtigheid. Mevrouw A. A. de 

Kleijn-de Bie, echtgenote van IHC Staalbouw directeur, de heer 

Th. W. de Kleijn, metselde met vaardige hand de herinnerings

steen in de voorgevel. 

NIEUWS VAN IHC GUSTO STAALBOUW 
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Werf beeld 

,,Nico" 

Medio november was Nico, het hefeiland voor 
Italië, klaar. Intussen is het op weg naar Paler
mo. Daar wordt er een kraan op gezet. 

Eind 1975 had men een aantal objecten onder handen. Voor 
de fotograaf een mooie aanleiding voor het maken van 

werfbeeldfoto's. Links torent hoog boven alles uit het achter
schip voor het boorschip Pélerin, dat bij IHC Gusto in Schiedam 
in aanbouw is. Dit achterschip werd op 8 december van Slikker
veer naar Schiedam gebracht. In het midden een dekhuissectie, 
ook voor het boorschip en geheel rechts het hefeiland voor Inter
beton op de helling. De kraan maakt geen deel meer uit van het 
werfbeeld, sinds hij begin december door een ongelukkige sa
menloop van omstandigheden omviel; gelukkig zonder persoon
lijke ongelukken te maken. 

___ ___," 
/ 
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Opening 

Er is daar bij Staalbouw in Slikkerveer flink 
gebouwd. Een nieuw kantoorgebouw en een 
nieuwe kantine. Het kantoorgebouw is rond 
de jaarwisseling in gebruik genomen. De 
opening van de kantine ging met een nieuw
jaarsfeest gepaard. Op 3 januari kwamen de 
"Staalbouwers" bijeen om elkaar de beste 
wensen voor het nieuwe jaar te geven. Hier
na werd de kantine officieel geopend door 
de heer B. Schuil, hoofd van de Offshore 
Divisie. Een naam voor de kantine was het 
onderwerp van een prijsvraag. De uitslag 
werd deze avond bekend gemaakt. 
De gekozen naam: ,,Ieders Honk". Deze was 
ingezonden door mevrouw A. v.d. Bos-Ver
weerdt, medewerkster op de salarisadmi
nistratie. Als beloning mocht zij een grote 
stenen pul en dito asbak in ontvangst ne
men. 
De vormgeving van de naam is het werk 
van de heer H. de Hoog, montageleider 
Hoogovens. 
De avond werd besloten - en hoe! - met een 
gezellig feest, waarmee de "Staalbouwers" 
het nieuwe jaar inleidden. 
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Schilderij 

,.Saamhorigheid" is de titel van het se 'il

gegeven door de Staalbouwers in Ge!ee 
goede samenwerking tussen de Staalbo 

erveer en Geleen. Het schilderij wer

Lammerding. Hij is kraandrijver bij Gus o 
et kantoor daar al meerdere kunstwer f 

NOGMAALS 

Hoog boven het Schiedamse stadsbeeld! .••••• 

Plaatsgebrek was er de oorzaa 
ummer van ons Zeskant maar éé 
et booreiland Maersk Explorer, oe 

de poten stond bij IHC Gusto. 
Graag publiceren wij er hier nog ee 
belangrijke moment. 
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Schilderij 

"Saamhorigheid" is de titel van het schilderij dat cadeau werd

gegeven door de Staalbouwers in Geleen. Het symboliseert de 
goede samenwerking tussen de Staalbouw-vestigingen in Slik
kerveer en Geleen. Het schilderij werd gemaakt door Ruud 
Lammerding. Hij is kraandrijver bij Gusto Geleen en heeft voor 
het kantoor daar al meerdere kunstwerkjes gemaakt. 

NOGMAALS DE ,,MAERSK EXPLORER'' 

Hoog boven het Schiedamse stadsbeeld! ..... . 

Plaatsgebrel< was er de oorzaak van, dat wij in het november

nummer van ons Zeskant maar één foto konden opnemen van 
het booreiland Maersk Explorer, toen het eind oktober hoog op 

de poten stond bij IHC Gusto. 
Graag publiceren wij er hier nog een, als herinnering aan dit 

belangrijke moment. 
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Op weg naar Denemarken 

Het booreiland staat intussen alweer op z'n drie poten, maar nu 

in de Noordzee voor de Deense kust om er naar olie te boren. 

Het kan daar behoorlijk "spoken", maar de Maersk Explorer

kan er tegen. Windkracht "zoveel" en huizenhoge golven deren
·m niet.



Bij DMN stonden de afgelopen weken in het teken van het vijf
entwintig jarig bestaan. Er gebeurde van alles, met als daverend 
slotaccoord het personeelsfeest op 16 januari. Van· een aantal 
evenementen geeft deze reportage een beeld. 

Sint Nicolaas 

De DMN jeugd kreeg een bijzondere St. Nicolaas viering aange
boden. Het Jeugdcircus "Capriole" uit Hazerswoude gaf een
aantrekkelijke voorstelling en omdat iedereen het afgelopen jaar 
erg zoet was geweest was er een extra tractatie: poffertjes. 
En toen kwam de Sint. Met Pieten en pakjes. Wat de kinderen 
betreft mag DMN elk jaar zo'n jubileum vieren ...... ! 

Feestmaal 

Een paar dagen later kwamen de "groten" voor een feestelijke 
bijeenkomst bij elkaar. Zoals elke jarige kreeg ook de DMN 
gemeenschap cadeaus. Van de werkmaatschappijen een geluids
installatie voor de kantine, van het hele personeel een wandkleed 
voor de kantine en van de bankwerkerij een wandversiering, die 
25 jaar DMN symboliseert. Voor het personeel was er die mid
dag een gezamenlijke feestelijke lunch. 

Poffertjes! Om je vingers bij op te eten 

Het jeugdcircus in actie 

OMN VIERDE FEEST t' '� 

Even driestemmig een liedje zingen 

DMN directeur de heer C. P. J. Timmer, wijdde officieel de 
geluidsinstallatie in ..... . 
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...... en onthulde daarna het wandkleed, gemaakt door de 
dames H. en P. Faase. Wie goed kijkt kan er in onderscheiden: 
een tulp, een flens, een gedeelte van een drijfstang, een rotor
blad van een sluis. De kleuren herinneren aan de zee, de duinen 
en de landerijen. 

Het geschenk van de bankwerkerij 

Receptie 

Het was die dinsdag een drukke dag. Aan
dag was er een receptie, waarbij talloze re -
buiten de IHC hun gelukwensen kwamen --

Ir. D. Boterenbrood biedt namens de raa 
C. P. J. Timmer gelukwensen aan en -

n de raad van bestuur: een platens e e�_
ouw Timmer.
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Het geschenk van de bankwerkerij 

Receptie 

Het was die dinsdag een drukke dag. Aan het eind van de mid

dag was er een receptie, waarbij talloze relaties van binnen en 
buiten de IHC hun gelukwensen kwamen aanbieden. 

Ir. D. Boterenbrood biedt namens de raad van bestuur de heer 
C. P. J. Timmer gelukwensen aan en - symbolisch - het cadeau

van de raad van bestuur: een platenspeler. In het midden me
vrouw Timmer.
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Open huis 

's Avonds was er "open huis
" 

om aan iedereen die er zin in had 

te tonen wat DMN is en doet. Muzikaal werd de avond geopend 
en gesloten door het optreden van resp. ,,Harpe Davids" en 
"Jeanne d'Arc". Ze bliezen en trommelden er lustig op los in de 
koude avondlucht terwijl de majorettes zich op de hen eigen 
wijze op temperatuur "trimden". Naar schatting ruim 1000 be
zoekers kwamen bij DMN een kijkje nemen. Onder hen ook de 
burgemeester van Noordwijkerhout, de heer H. J. M. Bosma. 
Moe van het drentelen kon men zich in de kantine laven aan 
koffie, cake en limonade. Een doorlopende diashow gaf infor

matie over IHC als totale groep. Al met al, een groot succes, 
dit "open huis

"
! 

De een hanteert met gemak de trommelstok, de ander een as op 
de draaibank 

Aandacht voor het op maat bewerken van een liertrommel op de 
karousselbank 
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DE LAATSTE OP WEG NAAR CHINA 
Onder weinig fraaie weersomstandigheden verliet op 20 novem

ber jl. de CO 843 ons land. Dat vertrek ging heel gewoontjes en 

toch betekende het een mijlpaal. Deze sleepzuiger was de laat

ste van de serie schepen, die wij voor de Volksrepubliek China 

bouwden. Om ze nog even in herinnering te brengen: vier sleep

zuigers met een laadruiminhoud van 4500 m3, tien sleepzuigers 

met een laadruiminhoud van 1500 m3 en zestien cutterzuigers van 

het type /HG Giant! Al met al de grootste opdracht uit de ge
schiedenis van IHC. Met de regelmaat van een klok werden in 

de afgelopen maanden de cutterzuigers verscheept en gingen 
de sleepzuigers op eigen kracht naar het Verre Oosten. 
De CO 843 was de laatste. Behouden vaart en een goede werk
toekomst toegewenst. Wij hopen nog eens in de gelegenheid te 

zijn om u te vertellen, hoe dit baggermaterieel meewerkt aan de 
verdere opbouw van de Chinese Volksrepubliek. 

40JAARBIJ 
IHC VERSCHURE 

Onder grote belangstelling van 
de zijde van het bedrijf, de klan
tenkring en de relaties van de 
Oranjewerf is de heer J. IJssels, 
produktieleider van de Oranje
werf, op maandag 1 december 
1975 gehuldigd voor een dienst
verband van 40 jaar. 
Het betreft hier een bijzonder 

J. IJSSELS 
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actieve jubilaris, die geen sport 
van de maatschappelijke ladder 
heeft kunnen overslaan. Ondanks 
deze carrière voelt deze jubila
ris zich allerminst gearriveerd. 
Integendeel, hij is er een, die 
zich dagelijks geheel voor de 
Oranjewerf inzet. Als erkenning 
ontving hij uit handen van de 
burgemeester van Purmerend de 
gouden medaille, behorend bij 
de Orde van Oranje Nassau. 
Wij wensen onze jubilaris toe, 
dat hij nog vele jaren in goede 
gezondheid de Oranjewerf met 
zijn enthousiasme en vakbe
kwaamheid zal kunnen blijven 
dienen. 

40EN25JAAR 

BIJIHCSMIT 

M. ROS 

Op 2 december 1975 ging de 
vlag met het cijfer 40 in de mast 
voor de heer M. Ros en met het 
cijfer 25 voor de heer A. Erke
lens. 
Bij deze jubileumviering was ook 
de burgemeester van Nieuw-Lek
kerland aanwezig om de heer 
Ros het ereteken in brons, ver
bonden aan de Orde van Oranje 
Nassau, op de borst te spelden. 
De heer M. Ros trad op 2 de
cember 1935 in onze dienst als 
scheepmaker hout. Na enige tijd 
als scheepmaker hout werkzaam 
te zijn geweest, werd de heer 
Ros overgeplaatst naar de ijzer
werkers. Tengevolge van een on
geval heeft hij ook dit beroep 
niet lang kunnen uitoefenen. 
Reeds 30 jaar is de heer Ros nu 
kraandrijver. Wij feliciteren de 
heer Ros met dit jubileum en 
de koninklijke onderscheiding. 

De heer Erkelens trad op 5 de
cember 1950 in onze dienst bij 
de afdeling Machinefabriek, waar 
hij zowel aan de schaaf- als aan 
de freesbank heeft gestaan. Na 
een onderbreking van ongeveer 
2 jaar door ziekte hervatte hij 
zijn werkzaamheden, nu echter 
als tijdschrijver. Weer later werd 
hij aangesteld als werkuitgever, 
welk beroep hij nog steeds uit
oefent. 
Wij feliciteren de heer Erkelens 
met zijn jubileum en wensen 
hem en zijn gezin nog vele ge
lukkige jaren toe. 

A.ERKELENS

25JAARBIJ 

IHCGUSTO 

J. VELDMAN 

J. HOOGENDOORN 

Op 23 oktober vond de huldiging 
plaats van de heren J. Veldman 
en J. Hoogendoorn, die beiden 
25 jaar in dienst van IHC Gusto 
waren. 
De heer J. Veldman werkte eerst 
bij Gusto in Slikkerveer als me
dewerker van de afdeling on
derhoud. 
Medio mei 1970 werd hij over
geplaatst naar Gusto Schiedam, 
waar hij ongeveer twee jaar in 
de Machinefabriek heeft ge
werkt. In 1972 ging hij weer naar 
het onderhoud terug, doch nu bij 
de Technische Dienst te Scie
dam. Hem is geen reparatie te 
gek! 
De heer J. Hoogendoorn kwam 
op 23 oktober 1950 in dienst als 
voorman-schetser in de Koper
slagerij. Hij voelde er veel voor 
zich meer te bekwamen in het 
vak "tekenen" en kreeg hiertoe 

JUBILEA 

in 1953 de gelegenheid op de 
afdeling Tekenkamer Machine
bouw. 

et bleek een goede stap te zijn 
geweest. Nu is hij daar Groeps
leider. 

25JAARBIJ 

IHCSMIT 

Op 28 oktober j.l. ging de vlag 
met het cijfer 25 in de mast voor 
de heren Th. C. Termond en 
A. Stam. 
De heer Termond werkte eerst 
bij IHC Gusto als calculator. Na
de uitvoering van het YDO-sys
teem schakelde hij over op het
maken van werkstudies. Daarbij 
kreeg hij de functie van Hoofd 
Opleiding Bedrijfsschool Machi
nefabriek. 
In de loop der tijd verzorgde hij
ook de werkvoorbereiding voor
de Mechanische afdeling en de
begrotingen voor de afdeling
Verkoop.
Wij willen niet nalaten te ver
melden dat de heer Termond
ook de begrotingen maakte voor 
de bewegingswerken van de 
Stuwdam Haringvliet.
Op 18 augustus 1974 werd de 
heer Termond uitgeleend aan 
IHC Smit en op 19 mei 1975 trad 
hij definitief daar in dienst.
De heer A. Stam kwam op 5 
april 1937 in dienst als leerling
tekenaar bij J. & K. Smit. 
In juni 1950 ging de heer Stam 
elders als scheepsbouwkundig 
constructeur werken. Op 1 mei
1963 kwam hij terug, nu echter
bij L. Smit & Zn., alwaar hij o.m. 
de duwboot Bélier en de bag
germolen Azië onder zijn teken
hoede nam. Na de fusie in Kin-

rn. TERMOND 

A. STAM 
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werkt. In 1972 ging hij weer naar 
het onderhoud terug, doch nu bij 
de Technische Dienst te Scie
dam. Hem is geen reparatie te 
gek! 
De heer J. Hoogendoorn kwam 
op 23 oktober 1950 in dienst als 
voorman-schetser in de Koper
slagerij. Hij voelde er veel voor 
zich meer te bekwamen in het 
vak 

"
tekenen" en kreeg hiertoe 

JUBILEA 

in 1953 de gelegenheid op de 
afdeling Tekenkamer Machine
bouw. 
Het bleek een goede stap te zijn 
geweest. Nu is hij daar Groeps
leider. 

25JAARBIJ 

IHCSMIT 

Op 28 oktober j.l. ging de vlag 
met het cijfer 25 in de mast voor 
de heren Th. C. Termond en 
A. Stam.
De heer Termond werkte eerst
bij IHC Gusto als calculator. Na 
de uitvoering van het VOO-sys
teem schakelde hij over op het
maken van werkstudies. Daarbij
kreeg hij de functie van Hoofd
Opleiding Bedrijfsschool Machi
nefabriek.
In de loop der tijd verzorgde hij
ook de werkvoorbereiding voor
de Mechanische afdeling en de 
begrotingen voor de afdeling
Verkoop. 
Wij willen niet nalaten te ver
melden dat de heer Termond
ook de begrotingen maakte voor
de bewegingswerken van de 
Stuwdam Haringvliet. ..._ 
Op 18 augustus 1974 werd de 
heer Termond uitgeleend aan 
IHC Smit en op 19 mei 1975 trad 
hij definitief daar in dienst.
De heer A. Stam kwam op 5 
april 1937 in dienst als leerling
tekenaar bij J. & K. Smit.
In juni 1950 ging de heer Stam
elders als scheepsbouwkundig
constructeur werken. Op 1 mei
1963 kwam hij terug, nu echter
bij L. Smit & Zn., alwaar hij o.m.
de duwboot Bélier en de bag
germolen Azië onder zijn teken
hoede nam. Na de fusie in Kin-

TH. TERMOND 

A. STAM 

derdijk werkte hij op de Teken
kamer Baggerbouw. In 1969 ver
huisde de heer Stam naar de 
Technische Bibliotheek. 

25JAAR BIJ 
IHC VERSCHURE 

Op 14 november 1975 is bij IHC 
Verschure op feestelijke wijze de 
dag herdacht, dat de heer B. J. 
van Stigt zich 25 jaar eerder als 
leerling bij dit bedrijf meldde. 
Nu, na 25 jaar, zien wij hem dan 
terug als jubilaris in de functie 
van constructeur op tekenkamer 
werktuigbouw. 
Er was dan ook veel reden tot 
vreugde, niet in het minst bij de 
kinderen Van Stigt, die zich "bij 
de buren" heel goed hebben 
vermaakt. 

B. J. VAN STIGT 

25 JAAR BIJ 

IHC 

"
Hij is een echte taaie adjudant 

van het KNIL; die zijn niet oud 
te krijgen" en 

"
iedereen weet 

dat u veel méér doet dan post 
en archief". 
Dit zijn een tweetal uitspraken 
over jubilaris A. Brussaard. Vrij
wel alle medewerkers van het 
hoofdkantoor, een groot deel van 
de medewerkers van het com
putercentrum en een aantal vroe
gere chefs/collega's waren aan
wezig om de lovende woorden 
handig te onderstrepen. 
Na 2 x 17 jaar bij het KNIL in 

A.BRUSSAARD 
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Ned.-lndië, kwam de heer Brus
saard op 6 november 1950 als 
controleur van de terreinpolitie 
in dienst bij Gusto. Via de func
tie van lekencontroleur (,,dokter" 
Brussaard) kwam hij in 1969 
naar het hoofdkantoor. En daar 
is hij een door ieder gewaar
deerd collega! 

25JAAR BIJ 

IHC 

MEVR.J.H.HOLSTEGE 

Een vrouw 25 jaar in dienst van 
eenzelfde onderneming ..... . 
Dàt gebeurt niet zo vaak. 
Vandaar dat het IHC Computer
centrum op 10 december jl. haar 
deuren gastvrij opendeed voor 
iedereen die het jubileum mee 
wilde vieren van mevrouw J. H. 
Holstege. 
Haar "levensloop" bij IHC werd 
door de heer J. J. Blanker! ver
teld. Voordat zij bij het com
putercentrum werkte, was zij bij 
IHC Gusto in dienst op de afde
ling boekhouding. Nu is ze 
de secretaresse/telefoniste/re
ceptioniste van het Computer
centrum. ,,Onmisbaar voor ons 
allen", zei de heer Hermse in 
zijn toespraak, waarna hij een 
serie omvangrijke boeken - ca
deau van alle collega's - over
handigde. 
Ook wij feliciteren mevrouw Hol
stege van harte met haar jubi
leum en wensen haar nog veel 
goede jaren. 

25JAAR BIJ 

DMN 

F. M. J. DUIVENVOORDE 

P.H.ZETHOF 

Op 11 december werden voor de 
eerste keer in de geschiedenis 
van DMN twee jubilarissen met 
hun directe familie op het di
rectiekantoor ontvangen. Het 
waren de heren F. M. J. Duiven
voorde en P. H. Zethof. 
Twee dagen na de officiële op
richting van DMN traden zij, 25 
jaar geleden, in dienst. Wij ver
telden er al over in het jubileum
artikel over DMN. 
De heer Duivenvoorde zwaait de 
scepter over een van de ,,lange 
assen" draaibanken. 
De heer Zethof is ook werkzaam 
in de draaierij. Hij vervult de 
functie van "vliegende keep" 
wat wil zeggen dat hij inzetbaar 
is op alle draaibanken waar dat 
op een bepaald moment nodig is. 
Daarnaast is hij ook op andere 
terreinen actief. De heer Zethof 
was in totaal ruim 3 jaar lid van 
de Ondernemingsraad. 

25JAARBIJ 
IHC VERSCHURE 

Op vrijdag 2 januari 1976 her
dacht de heer 8. M. van Buite
nen dat hij 25 jaar geleden bij 
Verschure in dienst trad als tijd
opnemer. 
De jubilaris heeft thans de 
functie van werkvoorbereider in 
de machinefabriek. 
In het bedrijf kent men hem als 
een prettige collega, die ande
ren weet te stimuleren. 
Voor deze jubilaris en zijn echt
genote een welgemeend proficiat 
en nog vele goede en gezonde 
jaren na deze. 

B. M. VAN BUITENEN 



DE KERSTPUZZEL 1975 

Het decembernummer van Het Zeskant heeft de aandacht ge
trokken. Zeker door degenen die de Kerstpuzzel wilden oplossen. 
En tóch is goed lezen moeilijk. Er stond duidelijk: de rechter

pagina inzenden. Maar sommigen stuurden desondanks alléén 
de gevraagde zin in. Jammer, maar de jury heeft deze inzen
dingen opzij moeten leggen. Het ging er natuurlijk óók om, of 
men op de vragen de goede antwoorden wist. Tja! 
Er werden in totaal bijna 400 oplossingen ontvangen. Veruit kop
loper was IHC Smit met 173 inzendingen. Het lot moest dus be
slissen wie de prijzen zouden krijgen. Dit zijn de gelukkige win
naars: 

Hoofdprijs (Moulinex Grill): 
J. Roodnat ijzerwerker, IHC Smit 

Eerste prijzen (Remington föhn kam): 
J. Stokhof elektrisch lasser, IHC Gusto 
Z. C. Koch baas scheepsbouw, IHC De Klop 
R. C. Neve verbandmeester, 

Nieuwbouw IHC Verschure 
8. Walraven frezer, Smit & Bolnes 

Tweede prijzen (Philips citruspers): 
J. Th. Nulkes kotteraar, DMN 
J. Zwarts platendrukker, 

IHC Gusto Staalbouw (Slikkerveer) 

Derde prijzen (Slagroomklopper): 
P. van Loon
P. de Bie

oud medewerker, Hoofdkantoor 
correspondent, IHC Smit 

Tien extra prijzen (doos bonbons): 

J. Waterreus - kwaliteitscontroleur, IHC Gusto
H. J. M. van Nobelen - constructiebankwerker, DMN 
S. Fijma - constructeur, IHC Verschure
J. Verhaar werkvoorbereider, IHC Smit
Mevr. van Noorden - echtgenoot werkzaam bij Smit & Bolnes
J. C. van Genderen adm. medew. Kostprijsafd., IHC De Klop 
J. Fray - constructeur MTE
Mevr. K. Bruggeman - huish. dienst, IHC Gusto Staalbouw

J. Geusebroek
Mej. J. Boender

Gelukgewenst! 

(Sliedrecht) 
- gepens. koperslager, IHC Verschure
- ponstypiste, IHC Computercentrum
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Zó luidt de goede oplossing van de Kerstpuzzel 1975: 
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En de gevraagde zin: 
MET VROUWEN KUNNEN WIJ HET MANNEN. 
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Monaco 
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production 
engineer 
voor de 
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kelings
afdeling 

Twee 
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Assistent 
administra
tieve 
organisatie 
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!ossing van de Kerstpuzzel 1975: 
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FUNCTIE-�

Bedrijf Functie Salarisgroep 

SBM Ine. Ingenieur 
Monaco (werktuig-

bouw of 
civiel) 

SBM Ine. Petroleum 
Monaco production 

engineer 
voor de _, 

onderzoek-
en ontwik-
kelings-
afdeling 

SBM Ine. Twee 
Monaco tekenaars/ 

ontwerpers 

Hoofdkantoor Assistent 
administra-
tieve 
organisatie 

"IHC SMIT WEER 

IN DE PRIJZEN" 

Aldus begon een krantebericht, dat wij 
onlangs onder ogen kregen. ,,De Wan
delsportvereniging IHC Smit heeft weer 
beslag gelegd op twee prijzen. Dit ge
beurde in Streefkerk waar met twee groe
pen aan een wandeltocht werd deelge
nomen. Beide groepen sleepten de eerste 
prijzen in de wacht, zodat deze tocht 
voor de Smit-wandelaars in alle opzich
ten een succes werd." 
Alle reden om deze activiteiten in ons 
Zeskant eens voor het voetlicht te halen. 
Het was in 1952, toen het groepswande
len in volle opkomst was, dat enkele 
werknemers van toen nog J & K Smit 
besloten een Wandelsportvereniging op 
te richten. De werfdirectie verleende daar
bij financiële steun. Door de "fusie" met
een jeugdvereniging in 1958 ontstond 
een sterke vereniging met een senior
groep en enkele juniorgroepen. Met de 

Korte omschrijving Opleidings- en Aanvullende Inlichtingen 
ervaringseisen informatie bij: 

Tenminste 2 jaar 
praktijkervaring in 
werktuigbouw of op 
civiel-technisch gebied. 

Adviseren, ontwerpen en Universitaire of gelijk-
goedkeuren van mate- waardige opleiding; Sollicitaties rieel voor drijvende min. leeftijd: 30 jaar. in het produktie-eenheden in Tenminste 5 jaar Engels aan: de offshore industrie. ervaring op gebied van SBM Ine. offshore produktie. Personnel 

Manager, 
P.O. Box 844 
1701 -

Uitvoeren van concept- Technische opleiding Bij geschikt- Fribourg 
en prototype-ontwerpen. op HTS- of universitair heid mogelijk- Switzerland. 

niveau. heid tot 
Min. leeftijd: 30 jaar. bevordering 
Tenminste 5 jaar tot groeps-
ervaring op tekenkamer leider. 

. of ontwerpafdeling in 
de Grootmetaal (b.v. 
offshore, scheeps-
bouw). 

Assisteren bij het verder SPD Il met enige F. Schale-
uitbouwen en ontwikke- jaren ervaring kamp
len van de administra- binnen IHC. 010 - 765055.
tieve organisatie. 

vorming van Smit Kinderdijk en later 
IHC Smit veranderde ook de naam van 
de vereniging. Het ledental groeide in de 
loop der jaren tot 156, waarmee deze 
wandelsportvereniging een der grootste 
van het land is. En wandelen doet men! 
De kleintjes over korte afstanden, de 
groten over 20 km. Aan de Vierdaagse 
in Nijmegen werd verschillende malen 
deelgenomen. Ook tippelde men mee in 
de Tweedaagse van Bern in Zwitserland. 
Men wandelt niet alleen, maar organi
seert ook wandeltochten, zoals de Mo
lenwandeltocht, die dit jaar voor de 16e 
maal gelopen werd en die duizenden 

wandelaars naar Kinderdijk trok. Ook de 
Avondvierdaagse van Nieuw Lekkerland 
is altijd een groot succes. Toch is er 
wel iets veranderd: vooral de ouderen 
willen wel eens wat anders dan het in 
groepsverband lopen. Voor hen - en an
dere natuurminnaars - stippelt het be
stuur wandelingen uit in een mooi natuur
gebied. Dat de leden van de wandel
sportvereniging "IHC Smit" heel wat
stappen, bewijst het gemiddelde aantal 
kilometers dat per tocht door de leden 
gezamenlijk wordt afgelegd: 1425 km. 
Dat is driemaal de afstand Amsterdam-
Parijs! ..... . 
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Een en negentig nummers - jawel, dat is bijna negen jaar lang -
was deze pagina ónze pagina. Ontbrak Argus ooit door vakantie 
of ziekte? Nee, nimmer! En dan ineens - vanwege het Jaar van 
de Vrouw - ruimt de redactie het veld voor een aantal redac
trices, die een bijzonder nummer in elkaar zetten. Voor Argus 
is daarin geen plaats. De achterpagina wordt ingenomen door 
een cartoon. Máár ...... toch ergens wel 

"
lekker"!: een vrou-

welijke Argus kon blijkbaar niet gevonden worden! 
Enfin, in dit nummer vatten wij de draad weer op. En beginnen 
met onze trouwe aanhangers het beste voor 1976 te wensen. 

,,Op maandag 29 december aanstaande zullen geen schone over
alls worden verstrekt". Aldus het IHC Gusto Nieuws. ,,Met de 
overalls die op 22 december worden uitgegeven zal men het der
halve tot en met vrijdag 2 januari moeten doen!" 
Je moet toch maar 

"
overall" aan denken, deze dagen ..... . 

Onder het kopje "Griep" vertelde het IHC Gusto Nieuws, dat 156 
medewerkers zich hadden laten vaccineren. ,,Vanaf heden is er 
nog voor ongeveer 20 personen vaccin voorradig. Wie wil kan 
nog, maar niet meer nà 21 november aanstaande. Dan is het hoe 
dan ook op." 
Al moet het aan de vogeltjes worden gevoerd ..... . 

POSTZEGELACTIE 

In de hoofdstad van een land hier ver vandaan, zijn de laatste 
jaren nogal wat zaken gedaan. Onze felste concurrenten daar 
zijn de zonen van het land van de 

"
rijzende zon". 

In het hotel waar onze man woonde die toen intensief met ver
kooponderhandelingen bezig was, wemelde het van deze zonen. 

. Wie is nu je concurrent en wie is zakelijk ongevaarlijk? Ze zijn 
ontzettend gesloten en zoeken zelf geen contact, zelfs niet met 
landgenoten van een andere maatschappij, laat staan met vreem
den. Nu ontvingen deze mensen veel post. De enveloppen waren 
volgeplakt met fraaie postzegels. Op zekere dag zat er aan elke 
enveloppe een briefje gehecht met de volgende tekst: ,,Geachte 
Heer, spaart u postzegels? Oh nee? Ik ook niet, maar mijn 
zoontje wel. Zou ik die van uw brieven voor mijn zoon kunnen 
krijgen? Bij voorbaat dank! Mijn kamernummer is ...... Hoog-
achtend, ...... " 
De actie had het gewenste resultaat. Ze kwamen keurig netjes 
hun postzegels brengen, presenteerden die op schoteltje en .... 
vertelden wie ze waren. De zoon van onze man was er ook goed 
mee! ..... . 
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Gelukkig zonder ernstige persoonlijke ongelukken wi:i.s het be
drijfsongeval in Slikkerveer, waarbij de hellingkraan omviel. Het 
IHC Gusto Staalbouw Nieuws schreef er over: ,,Bij het plaatsen 
van een sektie op de helling viel zonder aanwijsbare oorzaak 
onze hellingkraan in volle lengte naar beneden." 
Dan moet ie wel hoog hebben gestaan! 
Ja, dit is even een doordenkertje! 

In het IHC Verschure Nieuws lazen wij in de rubriek ldeëenbus 
het volgende: ,,De heer C. V. had een praktisch voorstel voor 
het aftekenen van profielen. Hoewel wij hierbij wel moeten den
ken in IHC-verband, leverde deze inzending toch een aanmoedi
gingspremie op van f 40,-." 
Ons ontgaat het verband ..... . 

Zo, en daar laten wij het bij, deze keer. Als u dit leest zijn de 
oliebollen al lang achter de kiezen, maar toen deze regels ge
schreven werden was het nog nèt 1975! 

STROOMSOORTEN 

In het Engels heet wisselstroom 
"

alternating current", kortweg 
AC en gelijkstroom 

"
direct current", kortweg DC. 

Soms is er nog een derde speciale soort stroom. Luistert u maar. 
Een geleverde zuiger had vóór de overdracht wat lampen ver
bruikt en dus ging er een aanvraag voor lampen 220 V - 60 W 
naar het magazijn van de eigenaars. De magazijnmeester had 
de klok horen luiden en na ontvangst van die aanvraag schreef 
hij het volgende briefje aan onze man: ,,Geachte Heer, ik ontving 
uw aanvraag voor lampen, maar kan u tot mijn spijt nog niet 
helpen omdat u vergat te vermelden of u AC of DC lampen nodig 
hebt! Gaarne ten snelste bericht. Hoogachtend, ...... " 

Het antwoord daarop was: 
"Zeer geleerde Heer. Uw brief ontvangen en inderdaad moet ik 
toegeven dat ik u niet voldoende inlichtte inzake de gewenste 
lampen. Het doet me genoegen u nu te kunnen mededelen dat 
ik slechts gewone WC lampen wens. Er van overtuigd dat u nu 
alles duidelijk zal zijn teken ik, hoogachtend, etc." 

© Mees Boer 




