


BIJ DE VOORPLAAT 

Wie op de Floriade het lopen moe is kan fietsen - op het water. Vooral bij mooi weer wordt 
er druk gebruik van gemaakt. De waterfietsen zijn gemaakt door onze collega's bij de AVI. 

NOGMAALS: DE FLORIADE 
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Het artikel over de "Floriade" 
in ons vorige nummer had een 
reactie van IHC Smit tot gevolg,

1 waarvan wij graag melding ma-1ken. Er zijn nl. twee IHC inzen
dingen en daarover hadden wijl best wat mogen vertellen, vond 
men. Bij de afdeling "Land uit 
water" staat een golfgoot, die 
door IHC Smit is verzorgd. 

Jammer genoeg werkte de goot 
niet, toen wij er waren. Wat wel 
werkte waren de waterfietsen. 
De AVI heeft ze gemaakt. En 
doen er 15 dienst in het Amstel
park. En met succes. Vooral bij 
mooi weer w0rdt -€r door jong, 
en oud wat op de vijver afgeped
deld! (Zie voorpagina). 



TWEE SLEEPZUIGERS EN 

Opnieuw hebben wij opdrachten ontvangen voor de bouw van 
sleepzuigers. 
Voor Tees & Hartlepool Port Authority in Middlesborough (Enge
land) wordt een sleepzuiger gebouwd met een laadruiminhoud 
van 1530 m3• Het is een standaardschip van het type "IHC Stan
trail Mark Il" met een lengte van 71,25 m en een breedte van 
11,60 m. De maximale baggerdiepte zal 29,00 m bedragen. De 
standaardsleepzuiger krijgt enkele extra voorzieningen, zoals 
een zelfleegzuiginrichting, een walpersinrichting en een bakken
laadinrichting. Het baggervaartuig wordt bij IHC Verschure ge
bouwd en moet in september 1973 opgeleverd worden. 

Ondertekening in Moskou 
van het contract 
voor de vier sleepboten. 
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Eveneens een standaardschip is de sleepzuiger, die gebouwd zal 
worden voor de Empresa Nacional de Puertos (Enupa) in Peru. 
Dit schip krijgt een laadruiminhoud van 1600 m3• De 2 x 7 bodem
schuiven zijn van het nieuwe IHC type, waardoor tijdens het los
sen van de lading niets onder het vlak van het schip uitsteekt. 
De maximale baggerdiepte bedraagt 22,00 m. De bouw van deze 
sleepzuiger - die bij IHC Smit zal geschieden - wordt gefinan
cierd uit een onlangs gesloten kredietovereenkomst tussen de 
Enapu en de Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelings
landen. Deze lening bedraagt 13 miljoen gulden. 
Met deze twee opdrachten is een bedrag gemoeid van ongeveer 
25 miljoen gulden. 

• • • . . VIER SLEEPBOTEN 
De Sovjet Unie, met name Sudoimport Moskou, heeft aan ons op
dracht verstrekt vier grote zeesleepboten te leveren. De schepen 
krijgen een lengte van 72,50 m en een breedte van 12,80 m. Ze 
zijn geschikt voor het werken in temperaturen van +32 tot -30 
graden Celsius. Het worden zeer modern uitgeruste sleepboten, 
o.a. voorzien van een z.g. ijsbrekersboeg, een complete duiker
installatie, uitgebreide apparatuur voor het blussen van branden
en veel materieel voor het uitvoeren van bergingswerkzaamhe
den. De sleepboten zullen een snelheid kunnen behalen van ruim
17 knoop en een trekkracht hebben van 52 ton. De moderne ac
commodatie biedt plaats aan een bemanning van 48 koppen.

Smit-Bolnes motoren 
De sleepboten zullen elk worden voorzien van twee Smit-Bolnes 
hoofdmotoren. Het zijn 8 cilinder motoren van het nieuwe HOK 
type, elk met een vermogen van 3400 pk, die de vaste schroef 
aandrijven. De order voor deze acht motoren betekent een wel
kome aanvulling voor de orderportefeuille van Smit & Bolnes in 
Zierikzee, maar tevens een blijk van vertrouwen in het nieuwe 
type kruishoofdmotor van deze fabriek. 
Inclusief de hulpvermogens voor o.m. aandrijving van de genera
toren en de brandblusinstallatie, wordt op elke sleepboot een to
taal vermogen geïnstalleerd van ru!m 9000 pk. 

Met déze opdracht is de orderportefeuille van IHC Holland met 
ruim 80 miljoen gulden uitgebreid. 



Van een andere kant bekeken {foto 1) 
De vorige maand heeft de fotograaf de bedrijvigheid bij Gusto 
vanuit een vliegtuig gefotografeerd. 
Bij Gusto Staalbouw kan men verschillende dekken voor produk
tieplatforms zien. Aan de walkant liggen twee bakken klaar om 
de dekken naar zee te transporteren. Op de hellingen ziet men 
een gedeelte van de Free Enterprise VII en de eerste secties van 
het Noorse boorschip. 

,,Free Enterprlse VI" (foto 2) 
De roll-on roll-off veerboot Free Enterprise VI koos op 11 juni het 
ruime sop om op proefvaart te gaan. Na de twee dagen durende 
beproevingen kwam de veerboot nog even terug aan de werf om 
een aantal punten af te werken. Thans vaart de Free Enterprise VI 
tussen Engeland en het continent, elke keer met 1200 passagiers 
en 300 auto's. 

,,Orca" (foto 3) 
Vele medewerkers zien zelden het produkt dat ze gemaakt heb
ben in actie. Daarom is de redactie verheu d om U een fraaie 
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foto te tonen van de kraan die bij Gusto gebouwd is. 
Deze 600/800 tons kraan is geplaatst op het schip Orca dat voor: 
offshore doeleinden geheel is verbouwd. 
Dat ze bij Gusto geen kleine kranen bouwen kunt U duidelijk op' 
deze foto zien. Vergelijk maar eens met de personen die op het 1 
helicopterdek staan. 

Chinese handelsdelegatie bezocht "Pélican" (foto 4) 
De Chinese handelsdelegatie wilde het vastgestelde programma 1 
van zaterdag 17 juni j.l. voor één uur onderbreken om het boor- 1 
schip Pélican te bezoeken. Gedurende het bezoek gaven enkele 
leden van de missie te kennen dat zij een vrije dag wilden spen- j 
deren om het boorschip nogmaals te bezoeken. 1 
De maandag daarop kwamen enkele leden van de missie weer: 
naar Gusto. Na bezichtiging van de werf in de morgen werd ver- 1 
der de hele middag besteed aan de Pélican. Beladen met gege
vens, brochures over de IHC keerden de Chinezen laat in de 1 
middag terug naar Den Haag, waar men zich bij de rest van de , 
delegatie voegde. 

Men raakte niet uitgepraat over het D.P. systeem. 



Idee van C. J. Meerhof levert / 2.500,- op (foto 6) 
Voor het bedenken van een "alternatieve swivel" heeft de direc
tie van Gusto de hoogste prijs, in IHC geschiedenis, toegekend 
aan de heer C. J. Meerhof. 

Met veel lovende woorden overhandigde de heer F. E. M. Smul
ders 2500 gulden aan de 28-jarige werkvoorbereider. 
Het idee is voor Gusto kostenbesparend, want de swivels kunnen 
nu in eigen huis worden gefabriceerd. 
De swivels worden gebruikt op o.a. onze S.8.M.'s. 

Een swivel is een draaibare verbinding tussen twee pijpen die 
tevens grote krachten kan opvangen. 

Het was wel een bijzondere week voor de heer Meerhof, want 
buiten de 2500 gulden, die hij schoon in het handje kreeg, be
haa!de hij ook nog zijn H.T.S. diploma. 

In het weekend na de voor de heer Meerhof zo sensationele week 
is hij direct met vakantie gegaan. 

2 4 

3 6 
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Maar voor de vakantie zal het geld niet besteed worden; want na 
zijn vakantie zal de heer Meerhof niet meteen bij Guste terug
keren. Eerst wil hij een half jaar in Parijs op de Sorbonne Frans 
gaan studeren. 
Na deze studie komt hiJ slechts voor een korte tijd weer naar 
Schiedam terug. 
Als service-engineer van IHC Guste zal hij dan z'n werkzaamhe
den verrichten op de pijpenlegger voor Rusland. 

Kranig werk (foto 5) 
De laatste hijsproef zou op 7 juli plaatsvinden. Niet minder dan 
1200 ton zou de kraan, die Guste voor Heerema Engineering Ser
vice te Den Haag heeft gebouwd, moeten hijsen. 
In de namiddag was men met de voorbereidingen klaar. 
Het sein werd gegeven. 
iedereen keek gespannen en zag hoe de kraan moeiteloos het 
gewicht van meer dan 1700 Volkswagens omhoog hees. 
Hiermede kan deze kraan met recht Champion worden genoemd, 
want het brak op die dag alle wereldrecords van dit soort kranen. 

5 



VAN BEVERS EN REUZEN 
Frankrijk 
Het is al weer een tijd geleden dat een IHC Giant naar Zuid
Frankrijk werd verscheept. De zuiger, die de naam Valeureuse 
kreeg, werd over land naar Avignon gebracht. Het werkterrein 
van deze "reus" ligt in de Rhöne. Over het karwei daar vertellen 
wij een volgende keer. 

Togo 
De stad Lomé in Togo wordt door een lagune in tweëen gedeeld. 
Vooral tijdens het regenseizoen ondervindt de stad veel water
overlast. Om die te lenigen heeft N.V. Baggermaatschappij Bos 
en Kalis met de regering van Togo een contract afgesloten voor 
het uitvoeren van bagger- en civieltechnische werken. Dit karwei 
zal worden gedaan met behulp van een IHC Beaver King. 

Taiwan 
Van Baggerbaas Van der Hel kregen wij een paar foto's van de 
IHC Giant 1800, die in Taiwan werkt. De taak van de zuiger is het 
winnen van zand. Dit moet gebeuren temidden van oesterbedden 
en dat geeft wel eens problemen! Samen met een Master en een 
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Foto "1 
Foto 2 
Foto 3 
Foto 4 
Foto5 
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Temidden van de oesterbedden op Taiwan 
Even tijd voor de warme hap! 
Als een vreemd dier op de Merwede (Giant voor Congo) 
Een 23 ton wegende last voor Maleisië 
De IHC Giant 1600 voor Schotland 
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Giant 4600 "monoponton", zal deze Giant in totaal zo'n 7 mil
lioen m3 verzetten. 

Congo 
Voor de haven van Pointe Noire in de Republiek Congo werd een 
IHC Giant 1800 gebouwd met enkele extra's, zoals een extra 
"verschansing" en een bakkenlaadinrichting. Ook deze zuiger is 
inmiddels op de plaats van bestemming aan het werk gegaan. 

Malelslë 
Een andere IHC Giant met bakkenlaadinrichting werd begin juli 
naar Maleisië verscheept. Het transport ging met het m.s. Bunga 
Ozkid - wat "orchideebloem" betekent. De zuiger gaat voor het ·

I Gouvernement van Maleisië werken in Johore Bahru bij Singa-
pore. 

Engeland 
De verscheping van de IHC Giant 1600 voor Land Salvage in En- 1
geland ging op een ándere manier. Deze zuiger werd in Schie- J 
dam op een zg. "zinkponton" gezet, voor het transport naar 

1 Nairn in Schotland. 
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GRIND HALEN BIJ ENGELAND 
Na "een kraan halen in Noorwegen" stond er "grind halen bij 
Engeland" op het proeftochtprogramma van de grindsleepzuiger 
Deepstone. Dit gebeurde medio juni. Doel van de tocht waren de 
grindgronden voor de Britse kust bij Great Yarmouth. Voor Kapi
tein Brakman geen onbekend gebied, want met de WD Seaway 
en de Prins der Nederlanden is hier al grind vandaan gehaaald. 
Nu echter was het met een speciaal voor dit soort werk ontwor
pen schip. Met spanning keek men toe, hoe de zuigbuis over
boord ging en even later het proces van zuigen-zeven-laden be
gon. U weet het, de opgezogen specie wordt naar de zeefwagens 
geleid, die zand en water overboord zetten en het grind in de 
hopper doen belanden. 
Met zo'n 8000 ton grind in het laadruim voer men terug naar Rot
terdam. De Deepstone koos ligplaats aan de kade van de HAL. 
De volgende morgen werden twee bakken langszij gebracht en 
kon een ander belangrijk beproevingspunt beginnen: het lossen. 
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De zeefwagens werden op het voorschip "geparkeerd" en de 
kraan werd boven het laadruim gereden. De lopendeband instal
latie werd in gereedheid gebracht en toen begonnen de grote 
grijpers gulzig met het opgraaien van het grind. 
Dit lossen ging jammer genoeg niet zonder pech en tegenslag, 
maar ach, het was voor iedereen een volkomen nieuw schip met 
een installatie anders-dan-anders. 
Eenmaal leeg ging de Deepstone terug naar Kinderdijk voor de 
"finishing touch". Wanneer u dit leest is de grindzuiger aan het 
werk gegaan in die nieuwe tak van baggeren: het winnen van 
grind uit zee. 

Van het proefbaggeren bij Engeland maakte de heer E. v. d. 
Bergh enkele foto's voor ons blad. Foto's 3 en 4 zijn van onze 
"hoffotograaf" Fotobureau Kramer. Dat mag best eens gezegd 
worden. 



De bewoners van de Braziliaanse steden Rio de Janeiro en Niteroi dromen al lang van een snelle oeververbinding tussen deze steden, die gescheiden zijn door de Guanabara baai. Reeds in 1875, tijdens de regeringsperiode van Keizer Don Pedro 11, sprak men al over het slaan van een brug. Die plannen worden nu ten uitvoer gebracht. De firma Empresa de Construçao e Exploraçao da Ponte Presidente Costa e Silva (ECEX) werd opgericht. Zij is verantwoordelijk voor de constructie en exploitatie van de brug. De brug, één van de langste ter wereld, krijgt een totale lengte van 14 kilometer, waarvan 9 kilometer boven water. Peilers, die geplaatst zijn op een onderlinge afstand van 80 meter, zullen het bouwwerk ondersteunen. 
De constructie van de betonnen fundatie De peilers van de brug rusten op een aantal betonnen palen, die hun verankering vinden in de rotsbodem van de baai. Om niet gehinderd te zijn door slecht weer en ruwe zee, besloot ECEX gebruik te maken van hefeilanden, waarop de boorinstallaties geplaatst konden worden. De order voor 3 hefeilanden werd uiteindelijk geplaatst bij IHC Holland na een speurtocht in o.a. Japan, Frankrijk en de Verenigde Staten. De reeds eerder voor civiele doeleinden gebruikte IHC Holland hefeilanden hadden grote indruk gemaakt 
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op de ;ngen;eu,s van ECEX. De pontons van de,e hefe;!anden 1 werden gebouwd op een Braziliaanse werf onder toezicht van IHC Holland specialisten. De palen met de hefsystemen en de verdere machine-installaties werden in Holland gebouwd en door dezelfde werf in Brazilië gemonteerd. De pontons, met de afmetingen 46,35 x 24,10 x 4,20 meter, worden gedragen door elk 4 palen met een lengte van 50,20 meter. Voor twee van deze hefeilanden worden de palen met nog 10 meter verlengd. De pontons kunnen langs de palen op en neer bewogen worden met behulp van het door IHC Holland gepa-tenteerde vijzelsysteem. 1 In de pontons zijn ondergebracht: machinekamer, hutten, kantoor, messroom, pantry, magazijnen en wasruimte. De verblijven zijn voorzien van airconditioning. 1 De plaatsing van de platforms geschiedt met de 6 ankers en de op het dek geplaatste verhaallieren. Plaatsing binnen 30 een- 1 timeter nauwkeurig is mogelijk. Is de juiste positie met Laser- j stralen gecontroleerd, dan laat men de palen zakken en vijzelt 1 men, na het voordrukken van de palen, het ponton op tot buiten · het bereik van de golven. 1 Men heeft nu een vaste basis verkregen en kan gaan boren 1 zonder daarbij gehinderd te worden door sterke wind of zee- 1 gang. 
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Voor het boren van de gaten van de betonnen palen, zijn aan 
één van de lange kanten van de pontons twee boor- en casing 
machines geplaatst. Met behulp van de casing-machine drijft 
men de casings de grond in. Om dit in de grond dringen te ver
gemakkelijken, laat men deze casings ook nog een heen en 
weer gaande, draaiende beweging maken. De casings dienen 
om te voorkomen dat het hierna te boren gat weer in zal stor
ten, als geboord wordt in de klei- en zandlagen, vóór de rots 
bereikt is. 
In deze casings laat men nu de boorstang zakken. De boorkop 
met een diameter van twee meter blijft altijd enkele meters voor 
de casing uitlopen. Wordt een wat vastere bodem bereikt, dan 
stopt men de casing-beweging en gaat men verder met het 
boren tot enkele meters in de rots. 
Afhankelijk van de bodemgesteldheid worden dieptes bereikt 
van 80 meter. Het verwijderen van het boorsel wordt verkregen 
met het zgn. "airlift" systeem. De hiervoor benodigde spoel
pompen en compressoren zijn respectievelijk geplaatst in de 
machinekamer en op het dek. 
Is het geboorde gat schoon en geïnspecteerd door een duiker, 
dan laat men een tweede stalen pijp zakken met een diameter 
van 1,80 meter. In deze laatste pijp, die dienst doet als bekis
ting, wordt tevens de bewapening aangebracht. Hierna kan het 
gat volgepompt worden met beton. 
Is dit klaar dan wordt de eerste geplaatste casing weer opge
trokken, terwijl de ruimte tussen de bewapening en de te trek
ken casing tegelijkertijd opgevuld wordt met zand. De casing 
kan nu weer gebruikt worden voor het volgende te boren gat. 
De maximale trekkracht van de casingmachine bedraagt 300 
ton. Die kracht is zo hoog, om de grote wrijving in de dikke 
kleilagen te overwinnen. 

Iedere peiler komt te rusten op 10 betonnen palen, de 4 hoofd
peilers worden zelfs gedragen door elk 40 palen. 

Foto 1 Heien van de casings langs de zijkant van een der eilan
den 

Foto 2 Goed begin is het halve werk. Vóór het begin van de ar
beid eerst ochtendgymnastiek 

Foto 3 Overzicht van de werkzaamheden 
Foto 4 Het hele ploegje aan het werk. Het is duidelijk te zien 

wáár de brug zal komen te liggen 
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Na de constructie van de peilers, kunnen de brugsecties ge
plaatst worden. 
De betonnen secties worden in een op het bouwterrein gelegen 
fabriek gemaakt en per lichter naar de plaats van bestemming 
gebracht. Hier eenmaal aangekomen hijst een speciale kraan 
ze op en kunnen ze gekoppeld worden aan de reeds gemon
teerde secties. 
Het centrale deel van de brug wordt uitgevoerd in staal. 
Dit stalen deel bestaat uit een hoofd-overspanning met een 
lengte van 300 meter en twee hulp-overspanningen van 200 
meter. 

De stalen brugsecties, die op een nabijgelegen eilandje worden 
geconstrueerd, laat men te water om ze dan naar de hoofd
peilers te kunnen slepen. Daar aangekomen worden eerst de 
hulpoverspanningen in hun geheel opgevijzeld langs de reeds 
gebouwde peilers en daarna volgt de hoofd-overspanning. 
Deze staalconstructies hebben een totaalgewicht van 13.000 ton. 
De grootste hoogte van de hoofd-overspanning bedraagt 72 me
ter, gemeten vanaf de zeespiegel. 

Met de levering van deze hefeilanden heeft IHC Holland weer 
eens duidelijk de bruikbaarheid ervan aangetoond voor de ci
viele bouw. 
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BAGGEREN IN ZEEBRUGGE
Er zijn dappere doorzetters, die zich aan strandvermaak wagen, 
op die "zomerse" junidag in Zeebrugge. De zon schijnt, dat wel, 
maar de bries uit zee liegt er niet om. Het doel van ónze reis naar 
deze Belgische kustplaats is niet het fraaie strand, maar de 
sleepzuiger Vlaanderen XVIII. In de verte, tegen de horizon, zien 
wij het silhouet van dit schip, een van de grootste sleepzuigers 
die wij ooit bouwden, langzaam z'n baantjes trekken. 
In de namiddag betrekt het weer snel. Vlug worden strandstoelen 
en opblaasbedden opgeborgen. Mensen-met-vakantie proberen 
deze status op te houden, maar dat kost moeite met de koude 
wind om de blote benen. De golven slaan steeds feller tegen de 
zuidelijke havendam. Op deze dam in de flakkerende wind zien 
wij de Vlaanderen XVIII de haven binnenvaren. De dagtaak zit 
erop. 

Nieuwe bloel 

Zeebrugge maakt op de toeschouwer een wat rommelige indruk. 
Er is van alles wat: industrie, vertrek- en aankomstplaats voor 
veerboten, strandvermaak, containervervoer, visserij, losplaats 
voor tankers, jachthavens. 
Medio 1907 was de verbinding van Brugge met de zee een feit. 
De inhuldiging van de zeehaven van Brugge werd met veel luis
ter gevierd. 
De 1 e wereldoorlog bracht Zeebrugge zware klappen toe. De op
bouw hierna ondervond de vertragende invloeden van de econo
mische crisis. De 2e Wereldoorlog leek aanvankelijk aan Zee
brugge te zullen voorbijgaan, maar in 1944 werden alle havenin
stallaties vernield. 
Momenteel is Zeebrugge bezig aan een nieuwe ontwikkeling, daar
in krachtig gesteund door maatregelen van de Belgische over-
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heid. Er wordt gebouwd, gegraven en gebaggerd. Met de bouw 
1
1 

van een zeesluis voor grote schepen is onlangs een begin ge-
maakt. 
In het natte grondverzet speelt S.A. Dragages Decloedt et Fils al 
heel lang een grote rol. Baggermaterieel van deze firma is en 
wordt regelmatig gebruikt voor het doen van verschillende werk
zaamheden. 
Wij zagen de sleepzuiger Vlaanderen I - door ons in 1951 ge
bouwd - druk in de weer met het uitvoeren van onderhoudswerk 1 
in de haven. De sleepzuiger werkt continu en brengt lading na , 
lading slib naar buiten, om die een paar mijl uit de kust in zee te 
lossen. (foto bladzijde 107, links boven). 

13 urlge werkdag 
Hoewel ook de Vlaanderen XVIII hoort tot de familie van bagger
vaartuigen, waarmee continu werken mogelijk is, wordt dit bij 
Zeebrugge niet gedaan. Om economische redenen is de voorkeur 
gegeven aan een 12 tot 14-urige werkdag met één ploeg. 
In alle vroegte zijn ook wij aan boord. Om 7 uur worden de tros
sen losgesmeten. Zo ooit het gemak van een boegstraalinstalla
tie is aangetoond is dat hier wel het geval. Zowel het afmeren aan 
de kade, als het wegvaren en het keren in de havenkom ge
schieden door dit grote schip zonder enige hulp van sleepboten. 
Terwijl wij de haven uitvaren worden de twee zuigbuizen alvast 
uit de bokken getild en wat neergelaten. Er wordt begonnen met 
baggeren rond het zuidelijke havenhoofd. Peilingen hebben aan
getoond, dat het hier is aangeslibd en zulke plekken dienen met 
voorrang te worden opgeruimd. Regelmatig wordt er gepeild in 
de vaarweg van Zeebrugge naar zee. Die heet de "Pas van 't 
Zand" en moet op een diepte van 9,50 m blijven. 
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Werk op zee 
Het voornaamste werk voor de Vlaanderen XVIII ligt echter 10 km 
uit de kust. Hier wordt in "Het Scheur" een gedeelte van de 
vaarroute naar de Scheldemonding uitgediept. Dan kunnen ook 
grotere schepen Vlissingen en Antwerpen bereiken. Het werk be
slaat een lengte van 17 km, waarin de diepte wordt gebracht op 
10,50 m bij laag water. Dit betekent een grondverzet van in totaal 
6 miljoen m3• 
Het werken gebeurt in het radiogebied van Vlissingen en dus 
wordt de scheepvaart elk uur gewaarschuwd voor de baggeren
de reuzensleepzuiger. Omdat naar de stortplaats gevaren moet 
worden over een aantal banken heen, is het niet mogelijk de 
Vlaanderen XVIII tot zijn grootste diepgang vol te laden. De tota
le dagproduktie is mede afhankelijk van hetgeen er gebaggerd 
wordt: zand of slib. 
De bemanning van de Vlaanderen XVIII bestaat uit zo'n 13 man. 

Ze vormen een hechte gemeenschap. In de kombuis staan rond 
het middaguur op het grote fornuis verschillende pannetjes te 
pruttelen. leder neemt z'n eigen lunch mee! Toch is er voor ons, 
die dat niet deden, ook een warme hap. Bedankt voor de gast
vrijheid, mannen. Intussen gaat het werk gewoon door; zuigen, 
varen, storten, varen, zuigen, varen, storten, varen. zuigen ..... . 
Het is niet druk op het water: een paar containerschepen, een 
enkele bulkcarrier, de Free Enterprise, een Pools visserij-fabriek
schip, een kleine grindzuiger en een aantal garnalenvissers, 
heen en weer wiegend met hun netten. 
Aan het eind van de middag zetten wij leeg koers naar de haven. 
Opnieuw is een werkdag van de Vlaanderen XVIII ten einde. 

Nog een paar maanden, dan zit het hele karwei er op. Dit karwei 
tenminste, want "baggeren voor Zeebrugge" zal altijd noodzake
lijk blijven! 

VARIA VAN DE AFDELING OPLEIDINGEN IHC VERSCHURE
Nog eens de kantine 
Mochten wij in het juni-nummer van ons Zeskant iets vertellen 
over de opening van de kantine in de leerschool bij IHC Ver
schure, thans kunnen wij aan de hand van een hierbij gepubli
ceerde foto laten zien hoe dat interieur van die kantine er dan 
wel uitziet. (zie bladzijde 108). 
Zoals gezegd waren de jongelui in de gelegenheid gesteld hun 
eigen 'home' naar eigen smaak en inzicht in te richten. U zult 
het met ons eens zijn, dat zij er iets gezelligs en iets sfeervols 
van hebben gemaakt. 
Een volgende stap was toen om het lokaal tevens te bestemmen 
voor het geven van theorie-lessen. 

Cursus Nederlands voor Joegoslaven 
En zo hebben dan een aantal Joegoslavische werknemers even
eens in deze lokaliteit een cursus Nederlands gevolgd. Deze 
cursus, die eenvoudig van opzet was, kon daar, door de aan
wezige outillage en apparatuur op moderne wijze gegeven 
worden. 
De dapperen, die volhielden, ziet U op de hierbij afgebeelde 
foto. In het midden met bril de heer Reijn, chef van de afdeling 
opleidingen, onder wiens leiding de cursus stond. (blz. 108). 
Op donderdag 15 juni l.i. zijn in het bijzijn van de heer V. Priz-
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mie, adjunct-directeur van Tehnomont en leider van de groep 
die bij IHC Verschure is tewerk gesteld, certificaten uitgereikt 
als bewijs van het volbrengen van deze basis-cursus Neder
lands. Een dergelijk brevet kon worden uitgereikt aan de heren: 
Tomic Blaz, Jotanovic Desimir, Marfan Bruno, Jotanovic Uros, 
Petrusic Josip en Baric Stjepan. 

Namens de directie van IHC Verschure overhandigde de heer 
Reijn aan deze Joegoslavische werknemers een geïllustreerd 
boekwerk van de stad, die zij als tijdelijke werk- en woonplaats 
hebben gekozen. Na de Joegoslaven gefeliciteerd en gecom
plimenteerd te hebben, sprak hij de hoop uit, dat er nu - na dit 
eerste succes - alle reden zou zijn om de vergaarde kennis 
van het Nederlands te verdiepen en uit te breiden. 
Maar bovenal verzocht hij de Joegoslaven toch vooral niet te 
schromen om zich nu ook op het werk van het Nederlands te 
bedienen. 
Het bleek, dat de goede wil daartoe aanwezig was, want een 
van de cursisten had een dankwoord voorbereid, dat hij in zijn 
beste Nederlands op papier had gezet. Dit werd ter plekke en 
met de nodige zwier voorgedragen. Een luid applaus en een 
handdruk extra van de chef en de leider waren de verdiende 
beloning voor deze zeer gewaardeerde geste. 
Voor U, Zeskantlezer, drukken wij de aldus op schrift gestelde 
rede van de heer Tomic Blaz hierbij op de volgende bladzijde af. 



Geachte meneer prof. Rein en andere vrienden! 

In de eerste plats, ik kan jullie niet zeggen wat ik voel een of andere 
dag, misschien, mar nu kan ik niet. 
Als we gebeeindigen hebben we, ik wense iets voor ons zes zeggen en 
bedanken jullien die hebbt onse gehelpen en hebbt conditien voor leren 
Nederlandse taal gedoen jullie in mooi land voor jullie Nederland vor ons 
buitenlander - gastwerknemers. 
Het is ons een groot genoegen, wat zein jullie met ons zes en prof. me
neer Rein vieren dieze onse kleine succes en van meneer prof. Rein en 
ook van onze baas meneer Prizmic en mevrouw Bibo groote opofferings
gezindheid. 
Neei, deze cursus was niet zeer gemakkelijk, maar toegankelijk voor ons 
Joegoslavische werknemers. 
We hebben iets geleren en hebbt ons jullie en firma "Verschure" met 
onze director Vincinic met onze bedreif "Tehnomont" bereiken die betere 
resultaten gehelpen bestaat er en leermiddel de band. 
Het leren met behulp van de band is makkeelijker, gezelliger, makt het 
interessante en is doeltreffender. 
Darom bedanken we nog een keer jullie en wensen we en voortaan 
vrienden blijven we in de samenwerking onze tweeide bedrijfen "Tehno
mont" en "Verschure". 

Hoevelen van ons zullen zich na korte tijd zó in het Joegosla
visch kunnen uiten? 
Daarom diep de hoeden af voor de heer Tomic Blaz en zijn 
collega's. 

Sportdag 
Een andere activiteit, die wij niet onvermeld willen laten, was 
de jaarlijkse sportdag van het opleidingsinstituut 'De Eenheid'. 
Telkenjare komen IHC Verschure-jongeren in het strijdperk met 
ADM en NDSM leeftijdgenoten om zich sportief met elkaar te 
meten. 

Dat gebeurde op vrijdag 2 juni j.l. 
's Morgens stond er een soort "Zwembad-veldparcours" op het 
programma. De veldonderdelen waren: steltlopen, boomstam
werpen, gewichtheffen, hoefijzer werpen en touwtje springen. 
Het hoogtepunt was evenwel het zwembadnummer "Enteren". 
Hierbij was het de kunst om zich langs een touw, dat in de leng
terichting over het zwembad gespannen was, van de ene kant 
naar de andere kant te zwoegen. 
Luc van der Veen (zie foto) van IHC Verschure volbracht de 
toer. Maar dan wel ondersteboven! 

's Middags was er een gecombineerde rally voor brommers, 
auto's en zelfs fietsers konden deelnemen. 
Op de foto staan Johan Breeman en Karel Moes met hun brom
mer klaar voor de start. 
Helaas waren er voor de jongeren van IHC Verschure geen 
prijzen . .,Maar", zeiden ze na afloop, .,Je kunt niet altijd win
nen". 

Een kijkje in de nieuwe kantine bij IHC 
Verschure-leerschool. 
(Interieurverzorging van en door de leer
lingen zelf). 

Aan deze groep Joegoslaven kon een 
brevet voor het volgen van een basis
cursus Nederlands worden uitgereikt. 

Een compliment voor het Nederlands 
van de heer Tomic Blaz. 

In het midden de heer F. H. M. Reyn, 
chef opleidingen IHC Verschure. 

Sportdag "De Eenheid". 
Luc van der Veen van IHC Verschure volbrengt de toer. 

Rally-rijders Johan Breeman en Karel Moes van IHC Verschure 
klaar voor de start. 
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EXCURSIEDAGEN LEERLINGEN DMN 
Het is bij DMN bijna een traditie, dat de Bemetel-leerlingen 
jaarlijks gezamenlijk een week op excursie gaan. Dat wil zeg
gen een bezoek brengen aan enkele bedrijven en daarnaast de 
nodige aandacht besteden aan sport en spel. Dat de excursie 
dit jaar bij René van Houten, één van de eerstejaars leerlingen, 
in de smaak is gevallen, blijkt wel uit zijn, hierna opgetekende 
ervaringen. 

De eerste dag waren we om kwart voor acht bij DMN in de 
kantine. Er werd in het kort verteld wat de bedoeling was en 
de chauffeur werd voorgesteld. Daarna wilden we weggaan 
maar toen bleek dat er twee zitplaatsen te kort waren in de 
(verder uitstekende) bus. Piet van de Zwet zei: ,.geen probleem 
van maken, we gaan bij mij thuis 2 stoelen halen". Zo gezegd, 
zo gedaan. We gingen daarna op weg naar het Evoluon waar 

Deelnemers aan de jeugdexcur
sie DMN. 
Daarbij bevinden zich ook de 
geslaagden voor het Bemetel
examen 1972. Nagenoeg alle 
leerlingen geslaagd en hoge 
gemiddelde cijfers! Daarom van 
harte proficiat aan de volgende 
geslaagden: 
Bemetel A. Metaaldraaien: A. v. 
d. Bosch en T. Roosen. Metaal
frezen: F. Steenvoorde, A. Vonk
en M. Mooyekind. Machine
bankwerken: A. v.d. Reep en T.
v.d. Marel. Plaatconstructie: H.
Giele. De heren T. Roosen en
F. Steenvoorde kwamen tevens
in het bezit van diploma B. Bui
ten de bedrijfsschool slaagde
de heer S. Tromp voor het
booglassen.

we enkele uren doorbrachten. Toen we weer bij de bus kwa
men, was er een tweede probleem: er waren twee rechercheurs 
bij de bus. Deze zeiden, dat er geen losse stoelen in een bus 
mochten staan vanwege de ongelukken, dus er moesten er 2 
met de trein verder. Dat namen Gerard en Wil Peters op zich. 
Daarna op weg naar Rijckholt waar we om kwart voor zes aan
kwamen en we om zes uur konden eten. 's Avonds zijn we met 
z'n allen naar de bioscoop in Maastricht geweest waar een 
goeie detective draaide: om ± 11 uur waren we terug in Rijck
holt, waar we na nog een uurtje nagebabbeld te hebben naar 
bed gingen. 
De tweede dag 's ochtends hadden we vrij, maar Piet van der 
Zwet had iedereen bereid gevonden om een partijtje te voet
ballen: de ploeg van G. Smit tegen die van Herman Giele. 
Scheidsrechter was Piet van der Zwet. De wedstrijd werd ge-
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wonnen door de ploeg van Herman Giele. 's Middags gingen 
we met de bus Zuid-Limburg in. We zouden de Mergelroute vol
gen, maar konden die eerst niet vinden; later vonden we hem 
toch en we hebben genoten van het mooie landschap van Lim
burg. Daarna op weg naar Rijckholt, waar Piet van der Zwet 
voor een televisie had gezorgd voor de grote wedstrijd AJAX
INTER. Het was een waar feest toen Ajax won en er was een 
opgewonden feestelijke stemming 
De derde dag waren we al vroeg op weg naar België, waar we 
enkele prachtige stuwdammen bezochten. We zouden bij Spa 
een fabriek gaan bekijken, maar omdat het er zo ontzettend 
druk was, zijn we doorgereden naar Remouchamps, waar we 
de grotten zouden bezoeken, maar aangezien het daar ook ont
zettend druk was, zijn we aan de overkant van de grotten in 
een cafeetje wat gaan drinken. 's Avonds, terug in Rijckholt, 

gingen er een paar naar de bioscoop met Smit; de rest ging naar 
een café in het dorp. Piet van der Zwel bleef thuis om enkele 
jongens op te vangen die misschien wat dronken konden wor
den. 
De vierde dag: Vroeg uit de veren, eten en op weg naar 's Her
togenbosch naar de Heineken-fabriek. iedereen genoot van de 
excursie en van de consumpties die we naderhand kregen. 
Piet van der Zwet besloot om nog even in 's Hertogenbosch te 
blijven en daarna in plaats van een gewoontegetrouw diner, 
naar "De Rode Leeuw" in Oegstgeest te gaan om wat te drin
ken of te biljarten. Om half zeven vertrokken we uit Oegstgeest 
naar huis. In de bus werd de chauffeur (Jan) nog eens hartelijk 
bedankt voor alles. Ook Smit en Van der Zwet werden niet ver
geten. 
Het waren geweldig fijne dagen, voor herhaling vatbaar! 



De heistelling stak zelfs door het dak 

BOUWEN EN BREKEN 
De nieuwbouw bij IHC Smit vordert goed. De "schepenfabriek" 
kreeg z'n dak en al een gedeelte van de wandbeplating. 
Maar: er wordt ook gebroken. Een van de oude hallen gaat te
gen de grond. Daarmee verdwijnt tevens een herinnering aan 
vroeger. 
Vooral voor de ouderen onder ons hierbij een plaatje van de 
sloop van de hal uit 1847. 
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HEIEN 
IN DE HAL 

De nieuwbouw en aanpassings
werken bij IHC De Klop zijn 
goed op dreef. Over het vele 
heiwerk, dat daarbij nodig is, 
schreven wij al eens in een vo
rig nummer. Van de paar hon
derd palen moesten er vier op 
een bijzondere plaats de grond 
in: binnenshuis! De nieuwe 
loods is n.l. - om uiteindelijk 
één complex te krijgen - met 
één van de hoeken geprojec
teerd in de bestaande loods. 
Zo'n hoek behoort een stevige 
fundering te krijgen en dus kre
gen de ijzerwerkers bezoek van 
de heiers. In de loods werd de 
heistelling opgericht. Dat viel 
niet mee. Er moest een stuk dak 
voor gedemonteerd worden. 
Tja, wat extra overlast gaf 't wel, 
dat heilawaai. Maar toch gingen 
de vier palen vlot de grond in. 
Ook in deze hoek zal de nieuwe 
loods stevig op de poten staan. 



A. F. VAN DER DUSSEN 

40JAAR BIJ 
IHC VERSCHURE 

Maandag, 12 juni 1972, is de heer 
A. F. van der Dussen, door de 
directie en bedrijfsleiding op de 
scheepswerf ontvangen. 
De jubilaris was vergezeld van 
zijn echtgenote. 
Hij was, ondanks wat persoonlijke 
moeilijkheden, op 12 juni bijzon
der monter, met toestemming van 
zijn specialist toch naar de 
scheepswerf gekomen, waar hij 
samen met zijn vrouw de gele
genheid heeft te baat genomen 
om de collega's in de afdeling te 
bezoeken. 
Voordien was de jubilaris onder 
bijval van de aanwezigen door de 
heer Bax in het zonnetje gezet. 
De heer Bax schetste de loop
baan van de jubilaris bij Verschu
re vanaf 1930. Hij trad toen als 
handlanger-ketelmaker in dienst 
tegen een uurloon van / 0,29. La
ter werd hij plaatwerker, brander 
en elektrisch lasser - op 42-jarige 
leeftijd behaalde de heer Van der 
Dussen nog het NVL-diploma! 
'Terecht", zei de heer Bax, 
"staat u op deze dag in het mid
delpunt van de belangstelling, 
omdat voor u altijd heeft gegol
den, dat vakmanschap meester
schap is. 
Wij danken u daarvoor, omdat u 
één dergenen bent, die ertoe bij
gedragen heeft om Verschure te 
maken tot wat het nu is." 
Als cadeau was er voor het echt
paar Van der Dussen een hele 
mooie Engelse klok - de keus 
van Mevrouw - en natuurlijk de 
nodige pecunia onder couvert, 
o.a. van de collega's en het jubi
leumfonds. 
Al met al een uitermate gezellige 
jubileumviering en voor de jubi
laris zelf en zijn vrouw een dag 
om niet licht te vergeten. 
Tot slot wensen wij de heer Van 
der Dussen nogmaals het aller
beste met zijn gezondheid. 

25JAAR BIJ 
IHC VERSCHURE 

Op vrijdag 2 juni j.l. jubileerde 
de heer N. Leunk, tijdschrijver bij 
de afdeling nieuwbouw. De heer 

Leunk is op 17-jarige leeftijd bij 
Verschure in dienst gekomen. Hij 
heeft in die 25 jaar verscheidene 
administratieve functies vervuld 
en heeft daarmede veel ervaring 
opgedaan; de benodigde theore
tische kennis heeft de jubilaris 
door zelfstudie verkregen. 
Het verbaast dan ook niemand, 
dat hij nu juist de man is, die be
stemd schijnt te zijn voor de be
diening van het zogenaamde 
zwarte kastje. Dat is het appa
raat, waarmede de communica
tielijnen van het Autokonsysteem 
worden onderhouden. 
Wat we al wisten, bleek bij de 
jubileumviering eens te meer: de 
heer Leunk is de jaren door een 
prettige en bereidwillige collega 
geweest, die vooral op de 
scheepswerf een zekere popula
riteit geniet. 

N.LEUNK 

Wij wensen de heer Leunk na 
deze eerste 25 jaar een succes
volle voortzetting van zijn taken 
bij IHC Verschure. Wellicht kun
nen we dan na nog eens 25 jaar 
schrijven dat we dubbel tevreden 
zijn. 

Op de conduite-staat van de heer 
G. L. H. Vredenbregt, die op 8
juni 1972 samen met zijn echtge
note door de leiding van de af
deling nieuwbouw is ontvangen 
voor de viering van zijn 25-jarig 
jubileum bij IHC Verschure, staan
heel wat beroepen, die door de 
technische ontwikkeling in de
laatste decennia zijn komen te 
vervallen. Ook troffen we er en
kele data aan van 'weg geweest' 
en weer 'teruggekeerd op het
honk'.
De eerste kennismaking van de
ze jubilaris met Verschure da
teert van 7 oktober 1942.
Slimmerikken gaan nu bereke
nen, dat deze jubilaris met elkaar 
27 dienstjaren heeft. De nieuwe
interne regelingen van het Intern 
Beheer hebben ook in dit pro
bleem licht gebracht en wel tot 
ieders genoegen. Er was gewoon
weg niets te mopperen.
Trouwens wie zou er nou moppe
ren op zo'n dag met allemaal
prettige mensen onder elkaar en
mooie cadeaus voor de jubilaris
en zijn echtgenote!
Met niet zo heel veel jaar meer
te gaan bij IHC Verschure wen
sen wij de heer Vredenbregt en 
zijn echtgenote het allerbeste 
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G.L.H.VREDENBREGT

voor de toekomst. Oh, ja, nog e
ven teruggekomen op die beroe
pen: de jubilaris is stellingmaker 
bij de afdeling nieuwbouw. 

De heer A. G. v. d. Bijlaard - 54 
jaar - is voorman ijzerwerker, af
deling in- en afbouw bij de 
nieuwbouw. 
25 jaar geleden, in 1947 toen hij 
zich voor de omscholing kwam 
melden, zal hij zich daarvan geen 
voorstelling hebben gemaakt. 
Misschien ook wel? Hoe het ook 
zij: hij behaalde het Bemetel-di
ploma plaatwerken en kwam via 
ketelmakerij en plaatconstructie, 
wat destijds nog allemaal op de 
Meeuwenlaan werd bedreven, op 
zijn huidige stekje. 
Helaas tobt ook de heer v.d. 
Bijlaard wat met zijn gezondheid. 
Toch was het niet somber op 
vrijdag 7 juli 1972, toen we sa
men met de jubilaris en zijn 
echtgenote nog eens hebben te
ruggekeken op zijn 25 jaar ar
beid voor en bij Verschure. 
Zolang de jubilaris nog animo 
heeft om te sleutelen aan auto's 
zal het met het werk wel gaan en 
omgekeerd vanzelf ook, zo ver
zekerde hij ons. 'Nou', dachten 
we zo: 'dan nog maar wat jaar
tjes er tegenaan'. 

Onwillekeurig dwaalden de ge
dachten van onze jubilaris van 
die dag, de heer M. Lazones, af 
naar de tijd, dat hij met een 
groep andere medewerkers van 
Verschure onder leiding van de 
heer P. Verschure in Donzère was 
tewerkgesteld bij de montage 
van een aantal emmerbaggermo
lens, die toen Ingezet werden bij 
kanalisatie-werkzaamheden aan 
de rivier de Rhöne. 
Dat is wel even geleden. Maar 
het blijft ook bij deze Verschure
medewerker als een hoogtepunt 
in zijn herinnering. 
Het bleek alras, dat er nog meer 
frankofielen aanwezig waren. Het 
werd derhalve een zeer amicaal 
gebeuren met als gastheer de 
heer Koutstaal, die de jubilaris, 
zijn echtgenote en dochter een 
hartelijke ontvangst heeft bereid. 
De heer Lazones is momenteel 
lasser in de machinefabriek en 
ofschoon hij in verband met zijn 
gezondheid wat voorzichtig aan 
moet doen, wil hij nu niet en 
nooit bij de pakken gaan neer
zitten. 

M. LAZONES 

In zijn blazoen staat, dat het 
waarachtig wel zal gaan. 

25JAAR BIJ 
IHCGUSTO 

Op 13 januari 1972 was er voor 
de directie van IHC Gusto weer 
reden de vlag in top te hijsen. 
De heren K. Wiegel (typist, Tech
nische Dienst), J. E. Hendriks 
(baas ijzerwerkers SB) en A. J.
de Kreek (elekt. lasser Slikker
veer) werden er op deze dag aan 
herinnerd dat zij 25 jaar geleden 
bij Gusto begonnen waren. 

Op 20 januari 1972 was het de 
grote dag voor de heren C. J. 
Lemson (samensteller SB) en J. 
de Ruiter (samensteller SB). 
Ter gelegenheid van hun 25-jarig 
jubileum werden zij door de di
rectie ontvangen in de grote zaal 
van het hoofdkantoor. 

Op 10 februari 1972 hing de vlag 
in toft voor de heren H. Potters 
(constructeur Tk. Kraanbouw) en 
S. P. Martens (mallenmaker Slik
kerveer). 

Op 6 april hing de vlag in top 
voor de heer S. Huygen (pijpen
bewerker MB). 

Op 20 april 1972 hing de vlag in 
top voor de heer P. M. Korbijn 
(aanbouwer SB). 

Op 29 juni 1972 was het de grote 
dag voor de heer T. N. Schotman 
(bankwerker/monteur MB). 

Op 27 juli 1972 was het de grote 
dag voor de heer J. Korteweg 
(technisch beambte BB SB). 

Tijdens de feestelijke bijeenkom
sten op de jubileumdagen, was 
de directie bepaald niet zuinig 
met zijn waardering voor alle 
trouwe medewerkers. 

De Maatschappij voor Handel en 
Nijverheid overhandigde de jubi
larissen het vererend getuig
schrift met legpenning. 

De officiële gedeelten werden af
gesloten, zoals te doen gebrui
kelijk, met een kopje koffie én 
een bezoek aan de modellenzaal. 



K. WIEGEL J. DE RUITER 

J. E. HENDRIKS H. POTTERS 

A. J. DE KREEK S.P. MARTENS 

C.J. LEMSON S.HUYGEN 

JUBILEA 
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P. M. KORBIJN 

T. N. SCHOTMAN 

J. KORTEWEG 

25JAARBIJ 
IHCSMIT 

Op dinsdag 30 mei j.l. wapperde de vlag met het cijfer 25 vrolijk in de wind. Er waren die dag drie medewerkers, die gedurende 25 jaren in het bedrijf werkzaam zijn geweest; de heren J. F. van Breningen, A. de Vries en P. de Vries. De heer Schuil sprak de jubilarissen toe. Hij dankte hen voor de wijze, waarop zij hun taak elk op hun eigen plaats, hebben verricht. Hij sprak de hoop uit dat zij in de toekomst met plezier hun werkzaamheden kunnen blijven voortzetten. 
Oe heer J. F. van Breningen is in dienst getreden op 29 mei 1947. Hij begon als hakker, doch reeds 

na enige jaren kwam hij als hulp bij de platenbuigmachine, waar hij het buigersvak heeft afgekeken. Sedert enige tijd kunnen we hem vinden in de nieuwe voorbewer- 1 kingshal aan de nieuwe buigma-, chine. 
1 De heer A. de Vries kwam voor 1 de eerste maal in onze dienst op, 9 november 1937. Zoals toen nog 1 de gewoonte was, begon hij als 1 nagelheter, om al vrij spoedig op, de afschrijfvloer tewerk gesteld· te worden. In 1942 moest hij· naar Duitsland en in mei 1949 I keerde hij weer in onze gelede-! ren terug om het vak IJzerwer-, ken en Afschrijven weer op te 1 nemen. Twee jaar later deed het optisch afschrijven zijn intrede. Na een 1 korte vooropleiding werd de heer 1 De Vries overgeplaatst naar het , maatvoeringscentrum. 1 

De heer P. de Vries trad in onze 1 dienst op 14 mei 1947 als leer-1 ling in de Bankwerkerij. Er bleek wel een goede bankwerker in te zitten, zodat hij wel eens werd uitgezonden als monteur, zowel naar het binnenland als het buitenland. In het jaar 1960 werd hij overgeplaatst naar de afdeling controle in de Machinefabriek, en nu, sedert april j.l. naar de leerschool van de fabriek, om de jongelui op te leiden tot goede vaklieden. We hebben het idee dat het hem wel zal lukken. 
Op dinsdag 20 juni j.l. verzamel-1 de zich in de daksalon van het kantoorgebouw opnieuw een gezelschap in verband met de viering van het 25-jarig dienstverband van mejuffrouw J. Visser en de heren L. de Jong en J. Koutstaal. Directeur de heer A. J. Bouman. sprak de jubilarissen, elk afzonderlijk, toe en speldde hen het gouden firmaspeldje op. Tenslotte overhandigde hij hen een envelop met inhoud. 
Mej. J. Visser is op 1 juni 1947 bij N.V. De Klop in dienst getreden als assistente op de calculatieafdeling. Vanaf maart 1951 werd zij de assistente van de heer Van den Bijl op de verificatieafdeling van IHC, welke afdeling toen gevestigd was in het kantoor van De Klop. Medio 1966 werd de afdeling overgeplaatst naar Kinderdijk. Drie jaar later kon de afdeling worden opgeheven. Mejuffrouw Visser kwam terecht op de afdeling Interne Organisatie en twee jaar later bij het MTI als staffunction�resse. 
De heer J. Koutstaal trad in onze dienst op 6 juni 1947 en vond zijn start op de loonadministratie. Reeds een half jaar later werd hij overgeplaatst naar de afdeling Administratie, eerst als jongste bediende, om later van lieverlede belangrijker taken toegewezen te 



krijgen. Hij kreeg de zorg over 
de kosten- en werk-administratie. 
Na de fusie kreeg ook hij te ma
ken met de gegevens die de 
computer doorgeeft. Zijn hoofd
taak bestaat nu uit de orderbe
waking, met daaromheen diverse 
andere taken. 

De heer L. de Jong is op 9 juni 
1947 als 15-jarige jongen in de 
Draaierij terecht gekomen als 
een van de vele leden van de fa
milie De Jong die toen in ons be
drijf werkzaam was. Al werkende 
behaalde hij zijn Bemeteldiploma 
Draaien. Hij is steeds in de draai
erij gebleven. Dat wil echter niet 
zeggen dat hij altijd en steeds 
aan een en dezelfde bank heeft 
gewerkt. In de loop der jaren 
heeft hij dan ook meer dan één 
bank bediend. Er is uit dat kleine 
kereltje van 25 jaar geleden een 
vakman gegroeid die er zijn mag. 
De laatste tijd bedient hij niet 
minder dan 4 banken. Het ver
haal deed wel de ronde dat hij ze 
soms allemaal tegelijk bedient, 
maar dat is iets wat niemand wil 
of kan geloven. 

Dinsdag 27 juni 1972 was een 
feestdag voor de frezer de heer 
B. v. d. Wal en voor de assistent
op de afdeling Boekhouding de 
heer J. v. d. Oever. 
De heer A. J. Bouman sprak de
beide jubilarissen toe. Hij dankte
hen voor de wijze waarop zij in
de voorbijgegane 25 jaren hun
werkzaamheden hebben verricht.
Hij liet zijn felicitatie voorafgaan
door een kort overzicht van de 
loopbaan van beide jubilarissen. 
Uiteraard was dit voor elk van 
hen een afzonderlijk verhaal, 
waarvan we hieronder een over
zicht geven. Als bewijs van waar
dering en ter herinnering aan de
ze jubileumdag schroefde hij hen
het gouden firmaspeldje op de re
vers en overhandigde hen een
enveloppe met inhoud. 

De heer Van der Wal trad in on
ze dienst op 18 juni 1947. 
Hij kreeg zin om het eens te gaan 
proberen in de metaalsector. 
Dat proberen ging vrij vlot, want 
reeds na korte tijd van oefenen 
en assisteren kon hij als zelfstan
dig frezer verder. Hij is nog 
steeds een frezer, die met ple
zier en opgewekt zijn werk doet. 
Het is met de heer v. d. Wal ver
der nogal rustig gegaan. Geen 
overplaatsingen, weinig verande
ringen of het moest de fusie zijn, 
maar dat is ook best meegeval
len. 

De heer Van den Oever was 15 
jaar toen hij op 30 juni 1947 zijn 
loopbaan in het bedrijf startte als 
hulp bij de lichtdrukker. Reeds 
na korte tijd moest hij naar het 
magazijn om een inzicht te krij
gen in de artikelen en het voor
raadbeheer. Toen hij dat wist, 
kwam hij op het kantoor terecht 
waar hij te maken kreeg met de 
Magazijnadministratie. Na ver
loop van tijd dook hij in de admi
nistratie van de Afdelingskas en 
andere zaken die verband hiel-

J. F. VAN BRENINGEN 

A. DE VRIES 

den met de sociale voorzienin
gen. Daarna kreeg hij de zorg 
voor de Debiteuren- en Crediteu
renadministratie, waarvan na de 
fusie de Crediteurenadministratie 
overbleef. 

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

PLAK ZE, 
DE 
RODE KRUIS 
POSTZEGELS 
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Mej. J. VISSER B.v.d. WAL 

L. DE JONG J. v.d. OEVER 

P. DE VRIES J. KOUTSTAAL 

Slechts eenmaal in de vijf jaar is er een Rode Kruis postzegel
actie. Dit jaar is dat het geval. Een serie van vier postzegels met 
toeslag is nu op de postkantoren te krijgen. 
De zegels zijn ontworpen door de Amsterdamse kunstenares 
Marti Röling. In de afbeeldingen zijn de belangrijkste activiteiten 
van het Rode Kruis tot uitdrukking gebracht. De waarden en de 
kleuren van de zegels zijn resp: 
20 et ( + 10 et) rood en rose; 25 et ( + 10 et) rood en oranje; 30 et 
( + 15 et) rood en zwart; 45 et ( + 25 et) rood en blauw.
Een aanbeveling om deze postzegels te kopen hoeven wij nau
welijks te geven. U weet het: het Rode Kruis helpt en dus moe
ten wij het Rode Kruis helpen. 
Plak ze, die zegels! 



Controlepost Nieuwendammerdijk 538 "Werken met handen en voeten" Wie is die bekende Nederlander? 

AUTORALLY DOET ORANJEWERF AAN 
Zaterdag, 17 juni heeft heel ons land in het teken van een toe
ristische autorally gestaan. 

Op verzoek van een bekende radio-omroepvereniging was op de 
Oranjewerf aan de Nieuwendammerdijk 538 een controlepost in
gericht. 
Zo op het eerste gezicht heeft zo'n activiteit natuurlijk niets met 
het werk te maken. Maar wie de moeite heeft genomen om op die 
zonnige zaterdag een kijkje te nemen op de Oranjewerf zal heb
ben geconstateerd, dat dit een vorm van kennismaking voor en 
met het grote publiek is geweest, die gerust uniek genoemd mag 
worden voor bedrijven als het onze. 
Een 450 auto's hebben tussen 7 uur 's morgens en 4 uur 's mid
dags de weg naar IHC Oranjewerf gevonden. Rond 1500 mensen, 
groot en klein, burgerlijk en hip, hebben een ongedwongen be
zoek gebracht aan de Oranjewerf. Zij hebben daar door middel 
van het tentoongestelde foldermateriaal kennis kunnen nemen 
van de activiteiten van IHC Holland. 

De opmerkingen, die gemaakt werden naar aanleiding van de 
aan de rally-rijders gestelde vragen wezen enerzijds op bekend
heid met IHC Holland en anderzijds op bewondering voor de spe
cialiteiten die over de gehele wereld verspreid hun werk doen. 
Enkele rally-rijders kenden de IHC van de beursberichten, weer 
anderen wisten te vertellen hoe gedegen de opleiding bij de IHC
bedrijven wordt ter hand genomen. 
Zo hebben velen gelukkig onze controlepost niet alleen gezien 

Uitstapje gepensioneerden 
IHC Smit 
Nadat alle deelnemers waren gearriveerd werd te 9.10 uur in 
zeven bussen van de T.P. vertrokken van het Raadhuisplein te 
Alblasserdam en waren er 331 deelnemers. Via Dordrecht, Bre
da, Tilburg werd te 10.35 uur Baarle Nassau bereikt, alwaar in 
restaurant "De Engel" koffie werd geserveerd. Te 11.50 uur 
werd vertrokken naar "Schaluinen" alwaar een broodmaaltijd 
werd verstrekt, waarvan door allen een dankbaar gebruik werd 
gemaakt. Te 13.30 werd koers gezet naar het hoofddoel der reis, 
namelijk een bezoek aan het "Safari park", hetwelk te 14.20 
werd bereikt en alwaar door allen werd genoten van het prach
tige schouwspel van het los lopen van de koning der dieren, de 
leeuwen en andere dieren. Vooral de vele los lopende apen ver
oorzaakten veel gelach in de bussen wegens de gratis ritten, 
dewelke zij meemaakten op de bussen en hun klimpartijen. 
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als een plaats, waar een stempeltje gehaald moest worden. Men 
dwaalde in de meeste gevallen even het terrein op en maakte 
dan dankbaar gebruik van de gelegenheid om koffie of een be
kertje 'fris' tot zich te nemen. 
Vermakelijk waren de taferelen, die zich rond een opgestelde 
baggeremmer hebben afgespeeld. Daarvan moesten naam en in
houd in liters opgegeven worden. De benaming viel wel mee: het 
was een gegeven uit de vraag. Maar de inhoud! 
Dat kostte vaak werk met handen en voeten en leidde tot de zot
ste situaties. 
Vermeende wiskundigen pijnigden zich het hoofd over de inhoud 
van een bol, terwijl anderen vergelijkingen maakten met een bad
kuip. Zo kwamen er getallen tot boven de 2000 liter op papier 
te staan. 
Ook het herkennen van de bekende nederlander - zelf rally-rij
der - die van 11 tot 12 uur 's morgens met vrouw en beide zoons 
op ons werfterrein verbleef, was een leuke vondst. 
Versteld hebben wij gestaan van de vindingrijkheid van sommige 
lieden, die de heer Keja trachtten te verleiden in een onbewaakt 
ogenblik zijn naam te zeggen, of hem zijn handtekening te laten 
zetten om daarvan wijzer te worden. 
Waardering was er allerwegen voor de wijze, waarop bij IHC Ver
schure de rally-rijders ontvangen zijn. 
Dat hiermede weer een steentje is bijgedragen om de naam van 
IHC Holland en de daartoe behorende bedrijven dichter bij het 
publiek te brengen is onze stellige overtuiging. ! 

Te 15.10 werd vertrokken en bereikten 15.20 het restaurant de 
"Beekse bergen", alwaar een consumptie werd verstrekt. Te 
16.30 werd van hier vertrokken en werd 17 uur het restaurant 
"Het Turfschip" in Breda bereikt alwaar een diner zou worden 
aangeboden. Na een consumptie in een der zalen, werd 6 uur 
plaats genomen in een andere grote zaal, alwaar inmiddels de 
tafels waren gedekt. Voor het diner neemt Ir. den Hartog het 
woord en spreekt zijn waardering uit dat zo velen aanwezig 
zijn, vervolgens brengt hij in herinnering dat er wederom enigen 
voor goed van ons zijn weggenomen door overlijden. 
Alhoewel het niet de gewoonte is, verzoekt hij toch voor één 1 
uit dezen enige ogenblikken van stilte in acht te willen nemen, 
namelijk voor een der oud Directeuren den Heer Ir. J. C. L, 
Smit, overleden 26 dec. l.i. en dewelke in het verleden meer-1 
dere malen tijdens het diner aanwezig is geweest. 
Hierna memoreert Ir. den Hartog de grote uitbreiding, dewelke! 
plaats vindt, voornamelijk op de afdeling "Bagger" en spreekt 
hij zijn waardering uit voor het groeiende saamhorigheidsbesef 
tussen de L. Smitters en de J. en K. Smitters en wenst allen 



een smakelijk eten toe; hierna wordt een aanval gedaan op de 
welvoorziene en smakelijke gerechten. Alvorens het dessert 
wordt geserveerd krijgt de heer P. v. d. Toren het woord en 
dankt de aanwezige directieleden voor hun aanwezigheid en 
voor het aanbieden van deze aangename reis en hoopt dat zo
iets in de toekomst nog meerdere malen zal mogen plaats 
vinden. 
Vervolgens wordt den heer Bakker dank gezegd voor het orga
niseren van deze reis. De begeleidende dames, Dr. Tan, 
E.H.B.O.-ers, de chauffeur der bussen, het bedienend perso
neel en de koks van "Het Turfschip" worden ook niet vergeten. 

Hierna worden de bussen weder opgezocht en te 19.50 wordt de 
terugreis aanvaard, de dag was begunstigd door goed weder, 
hetgeen zich de laatstverstreken dagen niet zo gunstig liet aan
zien. Ongeveer 21.30 waren allen wederom op hun bestemming 
terug, na een genotvollen dag. Nogmaals, namens allen dank 
aan de Directie, daarbij de wens voegend dat het IHC Smit in 
de toekomst voorspoedig zal mogen gaan en het bouwen van 
schepen binnenshuis een groot succes zal mogen blijken te zijn. 

E. van Walsum

BUSTOCHT GEPENSIONEERDEN 
IHC VERSCHURE 
Via verschillende vertrekpunten, vertrokken 6 touringcars naar 
het Museumplein, vanwaar tegen 9 uur de start plaats vond naar 
Laren, de eerste stopplaats van een veelomvattende reisroute. 
Het was stralend weer. Hiermede bedoel ik de regenstralen! Ook 
de temperatuur leek meer op die van november dan van een dag 
in mei. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat dit aan de stem
ming in de bus totaal geen afbreuk deed. We kwamen dus in 
Laren bij de "Witte Bergen" (de naam van het restaurant) maar 
voor deze dag was de Waterval beter op zijn plaats. Maar dit 
mocht de pret niet drukken, want binnen was het lekker warm en 
gezellig. Daar werden vele handen geschud door al die oude 
collega's onder elkaar met hun ega's, blij elkaar weer te zien. 
Daarbij werden oude herinneringen in alle toonaarden opge
haald. Voor mijzelf was het ook een evenement, om velen terug 
te zien na zoveel jaren. Alleen daarom al lijkt mij zo'n uitstapje 
een belangrijke zaak. Onder het nuttigen van de koffie met ge
bak was het inderdaad één grote familie. 
Om 10.30 uur ging het weer verder, richting Harderwijk. Het doel 
was een bezoek aan het Dolfinarium, waar om 11.30 uur de voor
stelling begon met wel de meest intelligente beesten uit het die
renrijk, de dolfijnen. 
Wat deze beesten presteren, grenst aan het ongelooflijke. Naast 
natuurlijk het hoge springen en het snelle zwemmen zijn het all
round sporters. Zij spelen o.a. volleybal en voetbal. Maar in 
plaats van voeten gebruiken ze hiervoor vinnen en wel met zo'n 
kracht dat een schot van Cruyffie wel een zeer povere indruk 
maakt. Na dit festijn togen allen weer naar de bussen. Voordien 
was al gezegd dat een strandwandeling vanwege het weer niet 
kon doorgaan. Dit tot teleurstelling van velen die nu hun bikini of 
zwembroek in de bus achter moesten laten. Het volgende doel 
was Epe. Dwars over de mooie Veluwe, waar onze chauffeur op 
een gezellige, sappige manier en met grote kennis van zaken 
uitleg gaf van alle bezienswaardigheden. 
Zo kwamen wij in Lelystad, waar een theepauze was ingelast. Na
dat ook deze weer op een gezellige manier was doorgebracht, 
ging de tocht verder naar Amstelveen. Het was circa halfzeven, 
toen we bij een geweldig gebouw arri.veerden, genaamd "de 
Meerkoet". Daar zou een groot diner plaatsvinden, vooraf ge
gaan door een borreluurtje. 
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Hier werden we hartelijk ontvangen door de heer Bax en andere 
topfunctionarissen van IHC Verschure. 
Het duurde lang voordat iedereen was gezeten. Ondanks de gro
te ruimte was dit nog onvoldoende voor zo'n geweldige invasie. 
Maar ook dit werd meesterlijk opgelost, doordat achter de tap
kast een groot aantal barkrukken snel werden bezet, ook door 
ondergetekende. 
Achteraf bleken deze plaatsen lang niet gek. Het gaf een heel 
aparte sfeer. Hier kreeg men een indruk onder welk een hoog
spanning het personeel moest zwoegen om al die dorstige kelen 
van Bacchusvocht te voorzien. 
Maar deze mensen deden het met een lachend gezicht, blij met 
deze grote opdracht. Zoals ook een grote order door de IHC 
wordt aanvaard. Toen kwam het moment dat alle gasten zich naar 
de enorme eetzaal begaven, waar vele lange tafels gedekt ston
den voor het diner. Op aHes was gerekend. Er was zelfs een 
aparte tafel gereserveerd voor mensen op dieet. 
Het werd een uitgebreid diner waarvan de hoofdschotel een hal
ve kip was. Na de geestrijke dranken en de welvoorziene dis, 
groeide de stemming naar een hoogtepunt. Enige veteranen van 
Verschure pakten de microfoon en zongen de oude gezellige 
liedjes waarbij het refrein door allen spontaan werd meegezon
gen. Vooral onze oudmedewerker Henk v.d. Berg ontpopte zich 
als een waar cabaretier. Ik wil maar zeggen: de oudjes doen het 
nog best. De heer Bax hield een toespraak, waarbij hij vooral de 
nadruk legde op de onderlinge band die bestaat tussen Ver
schure's oudmedewerkers en hij sprak de wens uit dat deze nog 
lang zou blijven bestaan. 
Woorden van dank werden uitgesproken door de heren Beek en 
De Munnik. 
Later kwam er nog een verrassing door de mededeling dat de 
oudste Verschuriaan in dit gezelschap vandaag jarig was. Het 
was de heer Kuiper, die de leeftijd van 91 jaar had bereikt. Na 
dit bericht volgde een geweldige ovatie en werd het overbeken
de lied van lang zal-ie leven ingezet. Zo zie je maar, dat een ge
pensioneerd leven toch geen ongezonde bezigheid is. 

IN MEMORIAM 

J. Christiaanse

! 
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A. VAN OPIJNEN ... 

Op vrijdagavond 7 juli j.l. overleed onze portier, de heer Adriaan 
van Opijnen op de leeftijd van 56 jaar. 
De heer Van Opijnen trad in dienst van ons bedrijf op 24 mei 
1934 als schilder totdat hij enige jaren geleden de functie als 
portier kreeg, een functie die hij zeer correct en plichtsgetrouw 
heeft vervuld. 
Drie maanden geleden moest hij zijn werkzaamheden wegens 
ziekte afbreken om na korte tijd opgenomen te worden in het 
Gemeenteziekenhuis te Dordrecht, waar hij tot aan zijn overlij
den werd verpleegd. 
De begrafenis vond plaats te Alblasserdam op dinsdag 11 juli. 
Wij denken in het bijzonder aan mevrouw Van Opijnen en haar 
kinderen, die haar man en hun vader nog vrij plotseling moesten 
afstaan. 
Wij wensen hen veel sterkte toe om dit verlies en het gemis te 
kunnen dragen. 

J. Bakker - IHC Smit
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�IIMAN'S(W) ERF 

"Maak er maar het beste van en vergeet vooral niet regenjas en 
paraplu mee te nemen". Aldus schreven wij in het vorige num
mer. Wij hopen, dat vakantiegangers onder u deze raad ter harte 
hebben genomen. Toch hadden wij liever ongelijk gehad, dat 
wel!.. 
Over het weer gesproken, de gepensioneerden van Verschure 
zijn uit geweest en het IHC Verschure Nieuws meldde daarover: 
"Het was zulk een stralend regenweer, dat het gewoon onmoge
lijk was om foto's te maken". Toch stonden er in datzelfde ver
slag opmerkingen als "grandioos festijn", "hoogtepunten", "met 
volle teugen genieten". 
Ze zijn niet klein te krijgen, die oud-gedienden van Verschure .. ! 
"De gebruikelijke spreekuren op dinsdag en donderdag in de 
Verbandkamer blijven ongewijzigd". Dat lazen wij in het IHC 
Gusto Nieuws. Ging dit over de bedrijfsarts? 
Nee hoor, over autoverzekeringen! 
Een teken des tijds, hiervoor de Verbandkamer te gebruiken 
Voor een aantal Klop-pers had het IHC voetbaltoernooi een 
staartje, zo bleek ons uit het IHC De Klop Nieuws. 
" .. hoewel er op de terugweg in de bus enkele zeer rode en 
benauwde gezichten te bespeuren vielen, omdat de chauffeur 
niet snel genoeg kon stoppen (dit alleen voor insiders)". 
Ook voor outsiders is dit duidelijke taal, dachten wij zo! .. 
Bij IHC Gusto moet men ook zo nodig, valt uit een bericht in het 
IHC Gusto Nieuws op te maken: " .. zijn bij Staalbouw 2 toilet
wagens geplaatst, terwijl bij Scheepsbouw 1 wagen is geplaatst 
naast de vaste toiletten." 
Een aardige advertentie vonden wij in het IHC De Klop Nieuws. 
"Te koop aangeboden: a) geheel gereviseerde Puch bromfiets 
J 200,- b) diverse Puchmotoronderdelen, waaronder carterdek
sels, carburatoren, tandwielen, luchtkoeling, etc. 
Als die complete brommer nou nóg niet goed in elkaar zit .. 

"Wie heeft in z'n enthousiasme zaterdag op het IHC voetbaltoer
nooi te Zierikzee 2 linker voetbalschoenen in zijn tas gestopt?" 
Aldus een bericht in het IHC Gusto Nieuws. Dat enthousiasme 
zal wel gauw vergaan bij het aantrekken van die twee rechter
schoenen .. 
Vissen is een schone sport, zo bleek ons uit het verslag in het 
Smit-Bolnes Nieuws over de hengelcompetitie. Om een beter 
"stekkie" te zoeken moest ene Toon, in het dagelijks leven hef
truckchauffeur, de boot besturen. 
"Zigzaggend als leek hij dronken (wat niet zo was, want Toon is 
geheel onthouder) voer hij .. op een zandbank" Als je ook van 
alles onthouden wordt . .  
Overigens lazen wij ook: "De stemming werd er echter niets min
der om en het is al met al toch nog een gezellige hengeldag ge
worden, ondanks de slechte vangst die bijna al net zo slecht was 
als de animo om in competitie te vissen terwijl er toch zo veel 
hengelaars zijn". 

1 Zo is het maar net! .. 

De tentoonstelling van de leerscholen bij De Klop is me een 1 
evenement geweest: "Terug in de kantine werd er nog wat nage- • 
praat en wat gedronken voor men langzaam aan weer naar huis 1 
toe ging". 
Gezelligheid kent geen tijd. 

Het IHC Gusto Nieuws meldde onlangs: "De afgelopen week is 1 
de fiets van onze postloper spoorloos verdwenen". 
Met de fiets op de loop wordt het lopen met de post. 
Nu het weer toch beter lijkt te worden, is de volgende opmerking 
vermeldenswaard, die ons van bevoegde zijde ter ore kwam. 
Zei iemand terwijl hij peinzend naar het fotokopieerapparaat' 
keek: "ik wou dat ik er zelf door kon, dan liet ik de kopie op kan- ,

1 toor en ging zelf naar huis." 

Tijdens het laden van de IHC Giant voor Maleisië zag men dit in de Rotterdamse haven. Onzerzijds geen commentaar! 
I 
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