


BIJ DE VOORPLAAT 

Ziezo, voor de meesten van ons zit de vakantie er op! 
In plaats van badbroekjes àf regenjassen worden er weer overalls gedragen. De scheerlijnen zijn vervangen door staalkabels. 
De zonnepetjes en regenkapjes door helmen. Sterkte bij het "nieuwe begin"! 

NIEUW LID VAN 
DE RAAD VAN BESTUUR 
BENOEMD 
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De Raad van Commissarissen van IHC Holland heeft tot lid van 

de Raad van Bestuur benoemd de heer 

IR. D. BOTERENBROOD 

Hij wordt belast met de leiding van de Bagger Divisie. 
De heer Boterenbrood, geboren in 1923, is sinds 1965 directeur 
van de Amsterdamsche Droogdok-Maatschappij N.V. in Amster
dam. Hij behandelt in het bijzonder de organisatorische, tech
nische en sociale aspecten. In 1951 trad hij als afgestudeerd 

scheepsbouwkundig ingenieur in dienst van deze maatschappij. 

Hij vervulde functies o.a. op tekenkamer, in de werkvoorberei

ding, bij de afbouw van nieuwbouwschepen en bij de afdeling 

Reparatie. 

De heer Boterenbrood was een aantal jaren lid van het Sociaal 
Bestuur van de FME en voorzitter van de Metaalbond te Am
sterdam. Hij maakt deel uit van de technische commissie van 
het American Bureau of Shipping en is lid van de Economische 
Commissie van Amsterdam, bestaande uit vertegenwoordigers 
van het bedrijfsleven en de gemeenteraad. 

De heer Boterenbrood treedt op 1 november 1974 in functie. 

Margreta Hoogland, 
bood mevrouw Smit de bloemen aan 

Daar gaat de fles ..... 

Daar gaat de "Hektor" het IJ-water in 



zijn vervangen door staalkabels. 

--,·ssarissen van IHC Holland heeft tot lid van 

D. BOTERENBROOD

-e-e e leiding van de Bagger Divisie.
--cod. geboren in 1923, is sinds 1965 directeur

e Droogdok-Maatschappij N.V. in Amster
et bijzonder de organisatorische, tech

:. as ecten. In 1951 trad hij als afgestudeerd 
· genieur in dienst van deze maatschappij.
o.a op tekenkamer, in de werkvoorberei
an nieuwbouwschepen en bij de afdeling 

---ood as een aantal jaren lid van het Sociaal 
E en voorzitter van de Metaalbond te Am

eel uit van de technische commissie van 
- o Shipping en is lid van de Economische

erdam, bestaande uit vertegenwoordigers
,, e de gemeenteraad.

rood treedt op 1 november 1974 in functie. 

r 

Margreta Hoogland, wiens vader werkt bil de hellingploeg op de scheepswerf, 
bood mevrouw Smit de bloemen aan 

Daar gaat de fles ..... 

Daar gaat de "Hektor" het IJ-water in 
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Op 14 juni was het zover, dat de vierde van de bergingszee
sleepboten, die wij voor de Sovjet Unie bouwen, te water werd 
gelaten. Opnieuw was IHC Verschure de gastheer voor een aan
tal vertegenwoordigers en hun dames van de Ambassade van de 
USSR en de Handelsvertegenwoordiging van de USSR in ons 
land. 
Doopvrouwe was ditmaal mevrouw mr. J. J. Smit-Verstoep, 
echtgenote van de President van de Raad van Bestuur van ons 
concern. 
Zij sprak de volgende woorden: 

Zjelájoe Tjibè sjciasliwowo pláwanjia, Hectór 
(Ik wens u, Hektor, een behouden vaart) 

waarna het schip op indrukwekkende wijze te water gleed. 
In zijn toespraak na de tewaterlating zei IHC Verschure's direc
teur, de heer G. Fluit, o.m.: 
"Ik wil hier nog eens duidelijk stellen, dat er bij de leiding van 
IHC Verschure alle begrip is voor de inspanning, die er van de 
medewerkers in alle geledingen van ons bedrijf wordt gevraagd. 
Voor dit alles breng ik dank aan onze medewerkers en mede aan 
de Ondernemingsraad, die in moeilijke situaties het nodige 
begrip hebben kunnen opbrengen en steeds in positieve zin 
gereageerd hebben als een beroep op hen werd gedaan. 
Met deze tewaterlating is weer een belangrijk stadium in de 
bouw van deze sleepboten bereikt. Ik moet er echter met nadruk 
op wijzen, dat ook de komende maanden nog een belangrijke 
hoeveelheid werk verricht zal moeten worden, waarvoor weder
om aller aandacht en inzet vereist is. 
Ik doe dan ook een dringend beroep op de medewerkers in alle 
geledingen van onze werkmaatschappij om dit speciale projekt 
binnen de kortst mogelijke tijd te voltooien in een goede kwali
teit van afwerking tot volle tevredenheid van deze belangrijke 
en gewaardeerde cliënt." 
De eerste van de vier sleepboten, de "Heracles", heeft intussen 
vanuit Kinderdijk proefgevaren. Voor een aantal moeilijkheden 
zijn oplossingen gevonden, zodat de aflevering van het viertal 
nu snel achter elkaar kan geschieden. 

VIERDE RUSSISCHE 
SLEEPBOOT 
TE WATER 
De eerste Russische zeesleepboot heelt inmiddels met succes proefgevaren op de 
Noordzee 



Tot bijna àp de dijk In Capelle a/d IJssel! 

DE "MOT DREDGE V"
TE WATER 

Het Ministry of Transport in India verstrekte medio 1973 aan ons 
de opdracht voor de levering van twee sleepzuigers. Gezien de 
bezetting op onze werven en de korte levertijd wordt de bouw 
van een van de schepen uitgevoerd door A. Vuyk & Zonen's 
Scheepswerven B.V. in Capelle aan den IJssel. 
Deze sleepzuiger, die de naam Mot Dredge V draagt, werd op 
1 juni te water gelaten. 
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De doopplechtigheid werd verricht door mevrouw S. P. Bala
chandra, echtgenote van de eerste secretaris van de Indiase 
Ambassade. De ambassadeur van India in Nederland, Zijne 
Excellentie luitenant generaal Yadavindra Singh, was helaas 
wegens ziekte verhinderd. Groot was de ontsteltenis korte tijd 
later te moeten vernemen, dat de ambassadeur was overleden. 
De tewaterlatingsplechtigheid in Capelle a/d IJssel werd natuur-

Alle aandacht voor de fles 

Te water en In bedwang gehouden door sleepboten 

lijk bijgewoond door een uitgebreide IHC delegatie. Zelfs het 
weer werkte mee om aan deze gebeurtenis een feestelijke tint 
te geven. 
De Mot Dredge V lijkt in grote trekken op de eerder door ons 
gebouwde Mot Dredge Il/. Ook het nieuwe schip heeft een laad
ruiminhoud van 3100 m3 en kan baggeren tot op een diepte van 
22 meter. 

Kort na de tewaterlating werd het dekhuls 
er In één keer opgezet 

HELLINGBOUW CO 83 
De tweede voor India in aanbouw zij 
naam Mot Dredge VI dragen. De bou 
schure. De VI wordt iets groter dan de V, 
uit de laadruim inhoud. Voor de V bedraagt ·., 
3420 m3• Verder zullen de schepen dui e 
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bouw van de VI was 19 juni jl. een belangrf 0 
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HELLINGBOUW CO 830 BEGONNEN 
De tweede voor India in aanbouw zijnde sleepzuiger zal als 
naam Mot Dredge VI dragen. De bouw geschiedt bij IHC Ver
schure. De VI wordt iets groter dan de V, hetgeen vooral blijkt 
uit de laadruiminhoud. Voor de V bedraagt die 3100 m3, voor de VI 
3420 m3• Verder zullen de schepen duidelijke "familietrekken" 
vertonen, ook met de eerder geleverde Mot Dredge /ll. In de 
bouw van de VI was 19 juni jl. een belangrijke dag. Toen werd de 
kielsectie gelegd. De hellingbouw is inmiddels in volle gang. 
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SLEEPZUIGER BAGGERDE GOUD 
Een baar goud met een gewicht van 12 kg werd onlangs uit zee 
opgebaggerd door de sleepzuiger Vikram. Het schip doet onder
houdswerk bij de haven van Bombay en werd door IHC in 1962 
gebouwd. 
Het baggervaartuig heeft een laadruiminhoud van 1655 m3 en is 

De "Vlkram" tijdens de proeftocht in Nederlandse wateren 

het vlaggeschip van de baggervloot van de Bombay Port Trust. 
Vermomd onder een laag modder werd de baar goud temidden 
van het slib opgezogen. Het krantebericht in "The Times of India" 
dat van deze vondst melding maakte, vertelde niet hoe men 
ontdekte dat het geen 'gewone steen' was. De baar goud werd 
aan de douaneautoriteiten overhandigd. Na bestudering werden 
er dezelfde aanduidingen op gevonden als op eerdere goud
vondsten uit de Victoriahaven. 
Het was hier, dat in 1944 het Britse schip Fort Strik-nin door een 
explosie geheel werd vernield. Een groot aantal brandweer
lieden, die toen aan boord bezig waren met blussingswerkzaam
heden kwam hierbij om. Nog steeds wordt elk jaar de catastro
phe herdacht. 
Van de lading van het rampschip werden in 1946 de eerste 
baren goud opgebaggerd. In 1965 had men er al 28 'gedolven'. 
Omdat alle vondsten door de intussen gesloopte Chilura werden 
gedaan, kreeg dit baggervaartuig de bijnaam "gouddelver". 
Men vermoedde al het goud van de Fort Strik-nin te hebben 
gevonden. Tot in mei 1974 nogmaals een baar werd opgebag
gerd. Ditmaal door de Vikram, en, helemaal uit zee. 
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Het ligt zeker in de bedoeling om in Het Zeskant voortaan ver
slag te doen van hetgeen in de Centrale Ondernemings raad 
van ons concern is besproken. De COR is nieuw; daarom zal de 
wijze van verslaggeving nog moeten groeien. Onderstaand ver
slag van de vergadering van 7 juni jl. werd door uw eindredac
teur in overleg met de secretaris samengesteld. 

De vergadering wordt voorgezeten door de plaatsvervangend 
voorzitter van COR, de heer B. Schuil, omdat de voorzitter, 
de heer D. L. H. Smit, om dringende redenen niet aanwezig 
kan zijn. 

Verslaggeving 
Er ontstaat een discussie over de wijze, waarop hetgeen in de 
COR wordt besproken aan het personeel bekend kan worden 
gemaakt. Openbaar maken van de notulen zal niet altijd mogelijk 
zijn, omdat er punten in kunnen staan waarop geheimhouding 
rust. 
Op de opmerking, dat in dat geval de OR-leden minder infor
matie krijgen, zegt de voorzitter, dat te vroege publicatie van 
sommige zaken schade kan berokkenen aan IHC. 
Communicatie met de achterban is noodzakelijk, maar commu
nicatie wil niet zeggen het automatisch, zonder enig beleid 
doorgeven van allerlei gegevens. Goede communicatie betekent 
het doorgeven van de juiste gegevens, op het goede moment 
aan degenen voor wie deze informatie noodzakelijk is. De COR 
kan geconfronteerd worden met zaken, die binnen dit college 
moeten blijven. 

"Bagger Groot" 
Aan IHC Smit en IHC Verschure is een mededeling verstrekt 
betreffende "Bagger Groot". Krijgt de COR deze mededeling 
ook? De voorzitter antwoordt, dat in deze mededeling slechts 
punten staan die reeds in 1966, bij de fusie, zijn besloten. Deze 
besluiten worden uitgewerkt. Het betreft iets, dat niet op IHC 
als geheel betrekking heeft en dus onderwerp van bespreking 
vormt in de plaatselijke Ondernemings raden. 
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Naar aanleiding van een desbetreffende opmerking, zegt de 
voorzitter, dat er momenteel alleen een discussie is over de 
uitvoering van de samenwerkingsvorm tussen IHC Smit en IHC 
Verschure. De raad van bestuur is daar niet direct bij betrokken, 
omdat zij geen direct gezag in een IHC bedrijf uitoefent. Zodra 
er echter consequenties zijn, die voor de COR van belang zijn, 
zal het college worden ingeschakeld. 

IHC Marine 
Onverwachte tegenslagen voorbehouden zal het booreiland op 
de Amerikaanse werf in de tweede helft van juli te water worden 
gelaten. Begin november a.s. volgt dan de aflevering. In januari 
1975 zal IHC Marine zijn opgeheven. 
Voor wat betreft de bouw van het A.P. M0ller eiland bij IHC 
Gusto kan er vertraging ontstaan, omdat materiaal dat uit Ame
rika moet komen, nog niet is afgeleverd. In het reeds bekend 
gemaakte verliesbedrag van f 65 miljoen zit een reserve om een 
onverhoopt verlies op het bij IHC Gusto in aanbouw zijnde eiland 
op te vangen. Het risico dat IHC nog loopt is, dat het eiland niet 
goed werkt. Maar dit is een normaal technisch risico. 
Vanuit de vergadering wordt erop aangedrongen om de afvloei
ing van het Amerikaanse personeel te laten gebeuren op een 
manier IHC Holland waardig! 
De discussies over IHC Marine doen de voorzitter opmerken, 
dat in de COR hoofdlijnen en het algemeen beleid aan de orde 
zijn. Zaken die het eigen bedrijf betreffen dienen eerst in de OR 
of POC te worden besproken. Dat "IHC Marine" nu punt van 
bespreking uitmaakt, komt alleen omdat de COR-leden dachten 
dat de situatie ernstiger was. Dat is niet het geval. Overigens 
is er enige discussie over de manier waarop gegevens worden 
verkregen. Algemeen is men het er over eens, dat de raad van 
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bestuur een informatiebron voor de COR is en door een tijdige 
verstrekking van informatie het stellen van vragen behoort vóór 
te zijn. Als er dringende vragen zijn kan ook de eigen Directie 
als informatiebron dienen, aldus de voorzitter. In elk geval zal 
het eerstvolgende halfjaarverslag in de COR worden besproken. 

Werkzaamheden raad van commissarissen 
Aan de voorzitter wordt gevraagd of hij denkt, dat de raad van 
commissarissen bereid is om te zijner tijd een door de COR 
voorgedragen commissaris in zijn college op te nemen, even
tueel door uitbreiding van de raad van commissarissen. De 
voorzitter zet hierop uiteen, dat de raad van commissarissen 
een buiten elke belangengroep staand lichaam is, dat toezicht 
houdt. In de wet staat dat de raad van commissarissen zichzelf 
zo nodig aanvult. Behalve dat de raad van commissarissen zelf 
een kandidaat kan voorstellen, hebben de COR, de raad van 
bestuur en de Aandeelhoudersvergadering het recht een aanbe
veling te doen. 
De COR en de Aandeelhoudersvergadering hebben bovendien 
het recht van bezwaar. Eventuele geschillen worden door de 
Sociaal Economische Raad (SER) beslecht. De COR is van 
mening, dat vermeden moet worden dat de SER wordt ingescha
keld, omdat dit IHC een slechte pers zou bezorgen! In de raad 
van commissarissen moet kwaliteit, deskundigheid en ervaring 
vertegenwoordigd zijn, dit alles met betrekking tot de totale 
bedrijfsvoering. Om op de gestelde vraag terug te komen zegt 
de voorzitter, dat als er een nieuwe commissaris moet worden 
benoemd de COR een kandidaat kan voordragen. De raad van 
commissarissen beslist echter zelfstandig. Als de kandidaat van 
de COR door de raad van commissarissen wordt aanvaard is 
hij echter niet "werknemerscommissaris", maar evenals de 
andere commissarissen iemand, die de totale belangen van IHC 
Holland moet behartigen. De voorzitter acht het echter zinvol in 
een volgende vergadering samenstelling en werkwijze van de 
raad van commissarissen eens nader onder de loep te nemen. 
Wanneer er nog eens gevraagd wordt of een door de COR voor
gestelde kandidaat voor de raad van commissarissen serieus in 
overweging wordt genomen, kan de voorzitter dit alleen maar 
bevestigen. 

Benoeming 
De COR heeft geen bezwaar tegen de benoeming van de heer 
H. G. Buiter als nieuw lid van de raad van commissarissen. En
kele COR-leden hebben met de betrokkene een gesprek gehad, 
dat positief is geweest. De voorzitter zegt hierover verheugd te 
zijn. 

Verantwoordelijkheden en organisatie 
In feite is over deze onderwerpen al gesproken bij het onder
werp "Bagger Groot". Toch wordt nog even ingegaan op met 
name de moeilijkheden met de Russische sleepboten en de on
duidelijkheden met betrekking tot de verantwoordelijkheden hier
bij. De voorzitter merkt op, dat getracht is dit project bij twee 
bedrijven te coördineren, maar hij geeft toe dat deze poging niet 
geheel is geslaagd. Toen er was geconstateerd, dat deze sche
pen te smal waren, zijn er herberekeningen gemaakt. In dat sta
dium is vertraging ontstaan door onvoldoende coördinatie. In
middels zijn de sleepboten aangepast. '-De eerste proefvaart is 
goed verlopen, evenals de besprekingen in Moskou. Er bestaat 
dus goede hoop, dat de levering nog dit jaar zal geschieden. 
De voorzitter verwacht, dat het verlies op deze grote order de 
calculatie niet te boven zal gaan en merkt daarbij op, dat deze 
order is aangenomen in een periode van ongunstige werkvoor
uitzichten. Er wordt niet verwacht, dat er nu een claim zal wor
den ingediend voor de te late levering. De Russen zijn in feite 
erg tevreden over deze bijzonder goed uitgeruste sleepboten. 
Bovendien heeft de open en direkte wijze, waarop met de op-
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drachtgever over de moeilijkheden is gesproken, gunstig ge
werkt. 
Bij IHC Verschure komt een nieuw organisatieschema, waaruit 
de verantwoordelijkheden duidelijker naar voren komen. 
Op een dienaangaande gestelde vraag deelt de voorzitter mede, 
dat de heer J. T. Tromp bij Smit Engineering de verantwoording 
heeft, terwijl de heer Bouman tijdelijk de functie van de heer 
Den Hartog ten opzichte van &E waarneemt. 

Verhuizing Hoofdkantoor 
Hoewel de plannen voor een eventuele verhuizing van het Hoofd
kantoor nog in een beginstadium verkeren en derhalve eigenlijk 
geen bespreking in de COR rechtvaardigen, wordt er op verzoek 
van een der leden toch even over gepraat. Op de vraag waar 
en hoe het Hoofdkantoor gevestigd zou moeten zijn, ant
woordt de voorzitter, dat de plaats niet van belang is, maar wel 
de kosten. Het huidige Hoofdkantoor is erg duur en zal zeker 
nog duurder worden. In Krimpen aan de Lek heeft IHC een 
terrein - het zogenaamde AVI terrein - waar alleen maar een 
kantoorpand gebouwd mag worden. Vandaar dat men deze 
mogelijkheid onderzoekt. De status van IHC zou niet worden 
geschaad door de vestiging van het Hoofdkantoor daar. De 
representativiteit van IHC speelt zich voornamelijk af bij de 
werkmaatschappijen. Het is gewoon een kwestie van kosten en 
efficiency. De sociale regelingen zullen dezelfde zijn als bij elke 
andere overplaatsing. Er is echter nog niets beslist, noch over de 
verhuizing zelf, noch over de financiering. Wel is - overigens 
ongevraagd - van een architect een tekening ontvangen. Even
tuele inschakeling van Navalconsult is niet ondenkbaar. Na de 
vakanties wordt er door de raad van bestuur verder over ge
sproken. 

Samenstelling en werkwijze Personeels Overleg Commissie 
Door het Hoofd Concern Personeelszaken wordt verteld, dat op 
verzoek van de vakverenigingen het verkiezingsreglement voor 
de POC in het COR-reglement is opgenomen, gezien de relatie 
tussen POC's en COR. In dit verkiezingsreglement zijn enige 
minimumvoorwaarden opgenomen. Nu de drie POC's een volle
dig reglement willen maken, is de zaak voor de COR afgedaan. 
Zodra de POC-reglementen klaar zijn, zal het verkiezingsregle
ment POC uit het reglement COR worden gelicht. 

Ziektekostenverzekering/Proefvaarten 
Ten aanzien van de punten Ziektekostenverzekering en Proef
vaarten wordt gesteld, dat beide onderwerpen reeds onderwerp 
van studie bij Concern Personeelszaken waren. Commissies van 
COR-leden zullen er zich verder over beraden. 

Begroting 
De voorzitter verzoekt de Secretaris van de COR en het Hoofd 
Concern Personeelszaken een conceptbegroting voor de COR 
te maken. 

Volgende vergadering 
De voorzitter deelt mede, dat de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders wordt gehouden op 19 september a.s. Eind 
augustus zijn de resultaten van het eerste halfjaar 1974 bekend. 
De voorzitter stelt daarom voor het jaarverslag 1973 en de resul
taten over het eerste halfjaar 1974 in één vergadering te behan
delen. Daarom zal deze vergadering eind augustus op het Hoofd
kantoor in Rotterdam worden gehouden. Enige financiële des
kundigen en vermoedelijk een of meer commissarissen zullen 
daarbij aanwezig zijn. 
Namens de leden wordt dank gebracht aan IHC Smit voor de 
prettige wijze, waarop de COR in Kinderdijk is ontvangen. De 
voorzitter dankt de leden voor de open, vlotte en zakelijke wijze, 
waarop tijdens deze vergadering kon worden gediscussieerd. 



NIEUWS VAN 
EN OVER 
IHC DE KLOP 

Proefvaart "IVAN BABUSHKIN" 
Eind juni heeft de Ivan Babushkin proefgevaren. Deze sleep
zuiger, met een laadruiminhoud van 630 m3, werd gebouwd voor 
Sudoimport Moskou. In plaats van de, meestal gebruikelijke, 
twee rijen van bodemkleppen of -deuren, heeft deze sleepzuiger 
één enkele rij bodemschuiven van het nieuwe ontwerp. Baggeren 
kan de Ivan Babushkin tot op een diepte van 12 meter. Het laad-

Hoera, Iets gevangen! 

"Hoge belangstelling" voor de overdrachtsplechtigheld 

Proefbaggeren op een zonnige Noordzee Zou er vis meekomen In de specie? 

ruim is voorzien van het dwarsspoelsysteem om zo nodig de 
specie uit het laadruim te zuigen en naar de wal te pompen. 
Voor onze collega's van IHC De Klop was het lang geleden, dat 
zij met een 'echt schip' de zee op moesten voor een beproeving. 
Het vinden van een goed 'stekje zand' op de juiste diepte viel 
niet mee. Voor de jongeren had het baggeren een extra charme: 
vangen wij vis? Met een metalen mandje en schepnetjes was 
men druk in de weer. Elke vangst werd met een hoera begroet. 
Intussen werd het uitgebreide beproevingsprogramma afgewerkt. 
Het werd wel een 'latertje' voordat de Ivan in Hoek van Holland 
kon afmeren. 
Naderhand heeft de sleepzuiger nogmaals een aantal bagger
proeven en -metingen verricht, nu speciaal voor het MTI. Intus
sen is de Ivan Babushkin aan de opdrachtgever overgedragen en 
begeleid door een Russische sleepboot, op weg gegaan naar 
z'n thuishaven Baku. 
Good luck, kleine sleepzuiger! ..... . 
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Aandacht voor IHC Amphidredge 

In mei deden wij mee aan de tentoonstelling "Expomat", die 
werd gehouden op het vliegveld Le Bourget te Parijs. Het hoofd
produkt op de IHC-stand was een IHC Amphidredge, een am
phibisch baggerwerktuig, dat vele toepassingen kent. Doordat 
de IHC Amphidredge met eigen middelen van de wal in het 
water en omgekeerd kan stappen, is het werktuig geschikt voor 
onderhoudswerk van rivieren en kanalen, voor irrigatiedoelein-

.. 

den, voor het graven van sleuven en voo 
heden. 
Speciaal in moerasgebieden, waar ander 
kan werken, zou een IHC Amphidredge 
nen verrichten. Op "Expomat" was er d 
ling voor dit nieuwe IHC-produkt. 
Om ook anderen met de Amphic.lredge 
werd na de tentoonstelling in Frankrijk ee-
geven om te tonen, wat er allemaal met di 
lijk is. Naderhand werd iets dergelijks ge -
Bij Zevenhuizen werd een demonstratie g 
mogelijke klanten uit binnen- en buiten! 
langstelling voor. Behalve de IHC Amphidl'i 
"familielid", de Klipkon in werking getoo 
lijk ontwerp van Konijn Machinebouw en 
uitvoering is het Amphidredge-ponton v 
schep met draaiende messen, die onder 
lossnijden, waarna het mengsel door he 
zogen en weggeperst. Net als bij ee 
profielzuiger. 
De toekomst voor de IHC Amphidredge z·e- � 
Zojuist zijn er vijf - vier van het type "150 _ 
"250" - verkocht aan Navimor in Polen. 

Demonstratie met de Amphldredge "Kllpkon" bij Ro 

Schep met messen om grond te snijden 
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aan de tentoonstelling "Expomat", die 
·egveld Le Bourget te Parijs. Het hoofd

was een IHC Amphid�edge, een am
·g. dat vele toepassingen kent. Doordat

et eigen middelen van de wal in het
stappen, is het werktuig geschikt voor 

· ieren en kanalen, voor irrigatiedoelein-

den, voor het graven van sleuven en voor drainage-werkzaam
heden. 
Speciaal in moerasgebieden, waar ander materiaal niet meer 
kan werken, zou een IHC Amphidredge voortreffelijk werk kun
nen verrichten. Op "Expomat" was er dan ook veel belangstel
ling voor dit nieuwe IHC-produkt. 
Om ook anderen met de Amphidredge te laten kennismaken, 
werd na de tentoonstelling in Frankrijk een demonstratie ge
geven om te tonen, wat er allemaal met dit baggervaartuig moge
lijk is. Naderhand werd iets dergelijks gedaan in ons eigen land. 
Bij Zevenhuizen werd een demonstratie gegeven voor relaties en 
mogelijke klanten uit binnen- en buitenland. Daar was veel be
langstelling voor. Behalve de IHC Amphidredge werd er ook het 
"familielid", de Klipkon in werking getoond. Dit is een gezamen
lijk ontwerp van Konijn Machinebouw en Johan Klip B.V. Bij deze 
uitvoering is het Amphidredge-ponton voorzien van een brede 
schep met draaiende messen, die onder water bv. veen kunnen 
lossnijden, waarna het mengsel door het pompje wordt opge
zogen en weggeperst. Net als bij een "normale" cutter- of 
profielzuiger. 
De toekomst voor de IHC Amphidredge ziet er veelbelovend uit. 
Zojuist zijn er vijf - vier van het type "150" en één van het type 
"250" - verkocht aan Navimor in Polen. 

Demonstratie met de Amphldredge "Kllpkon" bij Rotterdam 

Schep met messen om grond te snijden 
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Demonstratie van IHC Amphldredge op Franse bodem 

Containertransport voor perszakken 

Onderdelentransport In open-top container 

Dat de expeditie van lHC De Klop de handen vol heeft aan de 
transporten van standaardprodukten en onderdelen naar be
stemmingen overal ter wereld, is bekend. Het is veel routine
werk, maar af en toe toch met een nieuwigheidje. 
Voor het vervoer van maar liefst 60 rubber perszakken en een 
aantal kogelscharnieren naar het Verre Oosten werd onlangs een 
originele methode gevonden. In plaats van kratten, die daarvoor 
speciaal gemaakt hadden moeten worden, ging alles in een zeer 
grote, zgn. "open-top" container. Dit betekende niet alleen be
sparing van werk, maar ook van vrachtkosten. En daar is ieder
een mee gebaat! 



"Ex Usu Nautae" - ten dienste van de zeevarende - dat staat 
op het embleem van de Afdeling Hydrografie van het Ministerie 
van Defensie (Marine). Deze dienst heeft zichzelf deze maanden 
in het zonnetje gezet, omdat het honderd jaar geleden is, dat 
het Bureau Hydrografie in Den Haag werd gehuisvest. Een ju
bileum dus! Het eigenlijke geboortejaar is echter 1860. Toen 
werd in Batavia een "Bureau Hydrografie" opgericht als onder
deel van het Departement van Marine aldaar. 
Wat betekent hydrografie? Het is een deel van de natuurkundige 
aardrijkskunde en behelst de kennis van de zeeën, rivieren, 
meren enz. in het bijzonder met het oog op de belangen van de 
scheepvaart. 
Vanaf het moment dat schippers het zeegat uitgingen hebben 
zij hun ervaringen en bevindingen op schrift gesteld. De Span
jaarden en Portugezen begonnen ermee, gevolgd door de Hol
landers, toen ook zij over het water de vleugels uitsloegen naar 
de Oost en de West. 
De kennis omtrent zeeën, kusten, straten en vaarroutes werd 
onderling uitgewisseld. Dit leidde tot de uitgifte van zg. "lees
kaarten". Een van de oudste dateert uit 1531 en draagt als titel 
"Die Kaerte van der Zee". Het in kaart brengen van de zee kreeg 
aan het einde van de 16e eeuw wat meer vorm. De nauwkeurig
heid werd steeds groter, o.m. door de ontwikkeling van de 
driehoeksmeting. Bekende namen deden hun intrede, zoals 
Plancius, Mercator, Waghenaer, Ortelius en de Blaeu's. Bij alle 
nationale trots over hetgeen Hollanders en Vlamingen presteer
den, moet niet worden vergeten, dat de Fransen en de Engelsen 

Het onderzoekingsvaartuig Hr. Ms. "Blommendal" op weg naar het werk 

belangrijke bijdragen leverden op het gebied van de maritieme 
kartografie. 

Marine activiteiten 
De Nederlandse activiteiten op hydrografisch karteringsgebied 
werden veelal uitgevoerd door officieren aan boord van marine
schepen. Belangrijk was het opnemen van de Texelse zeegaten 
in 1796 door ltz. 1e kl. A. A. Buyskes. 
In navolging van hetgeen in Engeland, Frankrijk en Spanje was 
gedaan werd in ons land in 1787 een commissie ingesteld "tot de 
Zaaken, het bepalen der lengte op zee en de verbetering der 
zeekaarten betreffende". Het maken van zeekaarten, wat tot dan 
aan het particulier initiatief was overgelaten, werd als een taak 
van de Staat beschouwd. 

TEN DIENSTE VAN DE ZEEVARENDE 
Het nemen van bodemmonsters a/b Hr. Ms. "Luymes" 
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Gezien onze grote belangen in de Oos 
wekkend dat de "kraamkamer" van de 
zich in Batavia bevond. Op 8 juli 1874 wer
fie in Den Haag gevestigd, o.l.v. de C e 
ltz. 1 e kl. A. R. Blommendal. 
In de loop van de 20e eeuw werden zo e 
het Oost-Indische en West-lndis�he zeeg 
keuriger in kaart gebracht. Bovendien we
bij de steeds belangrijker wordende e 
nemingen op de wereldzeeën. 

Verschillende taken 
De taken van de Hydrografische Dienst -
rine liggen deels op militair terrein, deel 
beide terreinen krijgt zowel de cartografie -
- als de oceanografie - kennis omtrent de z 
Wat de cartografie betreft, houdt men 
zamelen en bepalen van de gegevens, die 
veilige vaart op zee. Deze gegevens o 
vorm gepubliceerd, zoals: de zeekaart, de z= 

en getijtafels, etc. Het spreekt vanzelf, da 
worden van bv. tankers, aan de nauwkeu · 
de hoogste eisen worden gesteld. De zee 
ook gebruiken tijdens de proeftochten me 
worden dan ook regelmatig herdrukt. 
Voor het wezenlijk leren kennen van de zee::.
echter ook fundamenteel onderzoek no i • = 

gezegd, dat wij meer weten van de achter -
van de bodem van de zeeën. Natuurlij -::::- c 
mank, maar het is een feit, dat - hoe e 
samen ongeveer 70 procent van de oppe 
uitmaken - de oceanografie in vele lande 
wordt behandeld! Fondsen zijn niet of na 
Ook niet in ons land, waar niet zoals geda 
in 1977 een nieuw oceanografisch onderz :: 
vaart zal kunnen komen. 
Intussen doet men wat praktisch 
oceanografie gaat het vooral om 
zeewater, van veel belang voor de on °...,..-,, 
Daarnaast is er het zuiver wetenschappelij 
stromingen, ijsvormings-condities e.d. zij 



E \1N DE ZEEVARENDE 
en a b Hr. Ms. "Luymes" 

Gezien onze grote belangen in de Oost, is het niet verbazing
wekkend dat de "kraamkamer" van de Nederlandse hydrografie 
zich in Batavia bevond. Op 8 juli 1874 werd het Bureau Hydrogra
fie in Den Haag gevestigd, o.l.v. de Chef der Hydrografie, de 
ltz. 1e kl. A. R. Blommendal. 
In de loop van de 20e eeuw werden zowel het Nederlandse als 
het Oost-Indische en West-Indische zeegebied steeds nauw
keuriger in kaart gebracht. Bovendien werd assistentie verleend 
bij de steeds belangrijker wordende wetenschappelijke waar
nemingen op de wereldzeeën. 

Verschillende taken 
De taken van de Hydrografische Dienst van de Koninklijke Ma
rine liggen deels op militair terrein, deels op civiel terrein. Op 
beide terreinen krijgt zowel de cartografie - het in kaart brengen 
- als de oceanografie - kennis omtrent de zeeën - alle aandacht.
Wat de cartografie betreft, houdt men zich bezig met het ver
zamelen en bepalen van de gegevens, die nodig zijn voor een
veilige vaart op zee. Deze gegevens worden in verschillende
vorm gepubliceerd, zoals: de zeekaart, de zeemansgids, stroom
en getijtafels, etc. Het spreekt vanzelf, dat met het steeds groter
worden van bv. tankers, aan de nauwkeurigheid van zeekaarten
de hoogste eisen worden gesteld. De zeekaarten - zoals wij die
ook gebruiken tijdens de proeftochten met sleephopperzuigers -
worden dan ook regelmatig herdrukt.
Voor het wezenlijk leren kennen van de zee en de zeebodem is 
echter ook fundamenteel onderzoek nodig. Er wordt wel eens

Detail van een moderne zeekaart; hier de aanlooproute naar Europoort 

j 

·----------

•·· 

gezegd, dat wij meer weten van de achterkant van de maan, dan 
van de bodem van de zeeën. Natuurlijk gaat deze vergelijking 
mank, maar het is een feit, dat - hoewel oceanen en zeeën 
samen ongeveer 70 procent van de opi;>ervlakte van de aarde 
uitmaken - de oceanografie in vele landen nog als een stiefkind 
wordt behandeld! Fondsen zijn niet of nauwelijks beschikbaar. 
Ook niet in ons land, waar niet zoals gedacht in 1975, maar pas 
in 1977 een nieuw oceanografisch onderzoekingsvaartuig in de 
vaart zal kunnen komen. 
Intussen doet men wat praktisch mogelijk is. Bij de militaire 
oceanografie gaat het vooral om de hoedanigheden van het 
zeewater, van veel belang voor de onderzeebootbestrijding. 
Daarnaast is er het zuiver wetenschappelijk onderzoek. Golven, 
stromingen, ijsvormings-condities e.d. zijn factoren die onder-
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zocht worden. Maar ook het gedijen van vissoorten en de migra
tie van vis. Veel van dit werk geschiedt in internationaal verband. 
Er wordt zeer moderne apparatuur voor gebruikt. 
Voor het uitvoeren van al deze taken heeft de Dienst de be
schikking over opnemingsvaartuigen, zoals de nieuwe, modern 
uitgeruste, Hr. Ms. Buyskes en H. Ms. 8/ommendal. In het ver
leden hebben ook wij eenmaal een schip voor dit doel geleverd. 
Het Rijksopnemingsvaartuig Zeefakkel werd bij v.m. J. & K. Smit 
in Kinderdijk in 1950 gebouwd. Tot en met 1972 heeft dit schip 
dienst gedaan in Nederlandse wateren. 

Boeiende tentoonstelling 
Ter gelegenheid van het jubileum van de Hydrografische Dienst 
en om vier eeuwen hydrografie in de belangstelling te brengen, 
is de tentoonstelling MET LOOD EN LIJN georganiseerd in 
het Maritiem Museum Prins Hendrik in Rotterdam. Op de expo
sitie wordt een overzicht gegeven van de Nederlandse zee
kartering vanaf de 16e eeuw tot en met de door de computer 
gemaakte kaart van nu. 

Het is een boeiende tentoonstelling. Met prachtige oude zee
kaarten uit de tijd toen jacobsstaf, zeilsteen, nachtwijzer, zand
loper en handlog nog deel uitmaakten van de uitrusting van de 
zeevaarder. Veel is er veranderd. Computer en plotter hebben 
de plaats ingenomen van stangpasser, liniaal, gradenboog, 
koeientand, radeermes, lodingboekje en ... 'pyamajasje'. Dit 
kledingstuk werd vooral in de tropen gedragen om het bevlek-

De "Zeelakkel" werd indertijd door J. & K. Smit In Kinderdijk gebouwd 

ken van het tekenpapier door bezweette onderarmen te voor
komen! 
Bekijk met aandacht de oude apparatuur en de antieke hulp
middelen. Ze hebben een romantiek, die geheel vreemd is aan 
de vernuftige, zakelijke electronica. Maar die geeft ons natuurlijk 
wel een beter inzicht in de structuur van de zee en biedt betere 
mogelijkheden voor het samenstellen en maken van zeekaarten. 
De tentoonstelling duurt nog tot 30 september van dit jaar en is 
- ook wanneer het niet regent - een bezoek ten volle waard. De
toegang is gratis, de catalogus niet. Maar voor die tien gulden
krijgt u dan ook een boekje, dat méér is dan een catalogus. Het
geeft een interessant overzicht van de geschiedenis van de zee
kaarten en de activiteiten van de Hydrografische Dienst in ons
land.



Wij kunnen er niet onder uit steeds weer aandacht te besteden 
aan de bouw van de zeer grote pijpenlegger voor Viking Jersey 
Equipment Ltd. En wij doen dat graag, want wat onze collega's 
bij IHC Gusto aan het bouwen zijn, is in alle opzichten spectacu
lair te noemen. 
De verschillende grote secties van de pijpenlegger, die zowel 
door IHC Gusto als door andere werven zijn gebouwd, worden 
samengevoegd tot één geheel met afmetingen van 162 x 58,5 x 
33,2 meter. 
Voor het hijsen van de grote deksecties met gewichten tot 
2000 ton wordt, zoals u weet, gebruik gemaakt van een speciaal 
voor dit doel gebouwd hefeiland. Dit eiland van 75 x 24 x 4,5 

DE PIJPENLEGGER WORDT 

Elletjes vastplkken ...•. 

GROTER EN GROTER .... 

meter staat op 4 poten in de Waterweg. De secties worden onder 
het eiland gehangen, waarna het langs de poten omhoog klimt 
tot ongeveer 35 meter boven de waterspiegel. 
De pijpenlegger vaart dan onder het hefeiland, waarna de sectie 
op zijn plaats wordt gebracht. 
Op 6 juli werd een van de grootste deksecties geplaatst. 
Deze had als afmetingen 58,5 x 30 x 6 meter. Het grote karwei 
begon in alle vroegte en duurde verscheidene uren. Het is ten
slotte een groot, maar ook heel precies werk. De pers was van 
het gebeuren op de hoogte gesteld en een aantal journalisten en 
fotografen kwam een kijkje nemen. U heeft het wellicht in uw 
krant gelezen, maar ook Het Zeskant doet er verslag van. 
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Dat staat er dan óók weer op! 

Een geweldige deksectle van de pijpenlegger gevangen In de klauwen van het werk
platform "Assembler 1" 

De deksectle wordt op de pijpenlegger geplaatst, een groot preclslekarwel 

I 

In 1937 werd opgericht de nationale e -
Schoolschip", gericht op het geven v 
voor de koopvaardij. Het doel om ee 
krijgen werd tweemaal bijna bereikt. Go.r�:ar.o•-.:: 
oorlog '40-'45, door financiële obstakel 
meningen in rederijkringen na de oorlog 
king van de plannen steeds meer tot ee 
ceerd. In 1966 kon een nieuwe koers or -
mogelijk werd om het hele Nederlandse 
het tot stand komen van een zeegaand ze --
werd met de statutenwijziging ook de 
gewijzigd. De Stichting "Het Zeilend Z 
exploiteren op een niet winstgevende b 
Door talloze lezingen, die de heer H. 
ontstond een steeds grotere belangstelling 
de vereniging. 

Idee krijgt vorm 
De financiële basis voor het project werd 
ties van particulieren, bedrijven en ins e 
toezegden in de vorm van gereserveer 
gezegde: "De cost gaet voor de baet u· " 
kooireserveerders heel goed begrepen!! Z 
de geldmiddelen om het schip te kunne: 
de rentebetalingen en aflossingen van
geld te kunnen voldoen. 
Op 16 maart 1973 werd de bouwopdra 
gaffelschoener gegeven aan Cammenga 
Amsterdam. 
Op 29 mei van hetzelfde jaar werd de ·e 
H. J. L. Vonhoff - tot kort daarvoor staat·=,;cr,;:; 
Door de verdere hulp van vele Nederlandse 
gen kon de bouwprijs worden gedrukt. 
Het schip, zonder zeiltuigage, werd op 
beschermheer van de stichting, Z.K.H. p · 



e pijpenlegger gevangen In de klauwen van het werk-

egger geplaatst, een groot preclslekarwel 

In 1937 werd opgericht de nationale vereniging "Het Zeilend 
Schoolschip", gericht op het geven van een zeilvaartopleiding 
voor de koopvaardij. Het doel om een schip in de vaart te 
krijgen werd tweemaal bijna bereikt. Gedwarsboomd door de 
oorlog '40-'45, door financiële obstakels, en door veranderde 
meningen in rederijkringen na de oorlog, werd de verwerkelij
king van de plannen steeds meer tot een droombeeld geredu
ceerd. In 1966 kon een nieuwe koers worden bepaald, zodat het 
mogelijk werd om het hele Nederlandse volk te betrekken bij 
het tot stand komen van een zeegaand zeilschip. Tegelijkertijd 
werd met de statutenwijziging ook de naam van de vereniging 
gewijzigd. De Stichting "Het Zeilend Zeeschip" gaat het schip 
exploiteren op een niet winstgevende basis. 
Door talloze lezingen, die de heer H. M. Juta in het land hield, 
ontstond een steeds grotere belangstelling voor het streven van 
de vereniging. 

\ 

SCHOENfi 
\ . .

CBf" IN DE VAART! 

Idee krijgt vorm 
De financiële basis voor het project werd verkregen door garan
ties van particulieren, bedrijven en instellingen, die hun steun 
toezegden in de vorm van gereserveerde kooien. Het aloude 
gezegde: "De cost gaet voor de baet uit" werd door deze eerste 
kooireserveerders heel goed begrepen! ! Zo kreeg de vereniging 
de geldmiddelen om het schip te kunnen exploiteren en om 
de rentebetalingen en aflossingen van_ het overige geleende 
geld te kunnen voldoen. 
Op 16 maart 1973 werd de bouwopdracht voor een tweemast 
gaffelschoener gegeven aan Cammenga's Jachtbouw B.V. te 
Amsterdarrr. 
Op 29 mei van hetzelfde jaar werd de kiel gelegd door de heer 
H. J. L. Vonhoff - tot kort daarvoor staatssecretaris van C.R.M. -
Door de verdere hulp van vele Nederlandse industriële instellin
gen kon de bouwprijs worden gedrukt. 
Het schip, zonder zeiltuigage, werd op 1 juni 1974 door de 
beschermheer van de stichting, Z.K.H. prins Bernhard, gedoopt 
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en te water gelaten. De naam van het schip werd Eendracht en 
was het resultaat van een prijsvraag uitgeschreven onder de 
leden. 
In zijn toespraak zei prins Bernhard o.m., dat dit schip er was 
gekomen door "koppig volhouden", "Dit doorzettingsvermogen 
moge de opvarenden van de Eendracht, vlaggeschip van de Ne
derlandse zeiltrainingsschepen tot voorbeeld en grondslag 
dienen". Aldus de Prins. 

Tweemast gaffelschoener 
Moest het zeezeilschip, dat .de vereniging voor ogen stond, 
dwarsscheeps of langsscheeps zijn getuigd? Een vraag die in
dertijd velen bezig hield. Dwarsscheeps getuigd betekende im
mers masten met razeilen, het openteren van jongelui in het 
want, het uitleggen op de paarden om de zeilen aan te slaan, bij 
te zetten en na gebruik met seizings bij te binden op de ra's. Net 
als de tuigage van de zeilhandelsschepen van de 19e eeuw. 
Langsscheeps getuigd zou daarentegen betekenen eenvoudiger 
bijzetten en bergen van de zeilen en het vlotter onder de knie 
krijgen door de onervaren jongelui, die veertien dagen aan 
boord verblijven. 
Gezien de doelstelling die inhield: "het vertrouwd maken met 
het varen als bemanningslid op een zeegaand zeilschip" viel de 
keuze op een langsscheeps getuigd schip: de tweemast gaffel
schoener Eendracht. De historische zeiltijd werd in die zin in het 
ontwerp ingebouwd, dat één razeil - de breefok - kan worden 
gevoerd. De diverse handelingen, zoals het hijsen van de zeilen, 
moeten met de hand geschieden. Geen elektrische lieren dus! 
De Eendracht heeft een waterverplaatsing van ca. 165 ton, een 
lengte (zonder boegspriet) van 32 m en een grootste breedte van 
8 m. De diepgang bedraagt 3.30 m. 
Het uitgebalanceerde zeilplan zal het zeilen onder alle weers
omstandigheden mogelijk maken. De volgende zeilen kunnen 
worden gevoerd: grootzeil, schoenerzeil, gaffeltopzeil, fok, 
stormfok, 2 kluivers, stormkluiver, genua, voortopzeil, breefok en 
stormzeil. Maximaal zal gelijktijdig 470 m2 zeil gevoerd kunnen 
worden bij het varen aan de wind. Indien onverhoopt eens wat 
minder mankracht kan worden opgebracht, kan de schoener met 
grootzeil en bv. fok en kluiver heel keurig worden gezeild. Het 
schip is voorzien van een dieselmotor van 400 pk, waardoor een 
snelheid kan worden ontwikkeld van ca. 10 mijl per uur (zonder 
bijstaande zeilen). De motor wordt in principe alleen gebruikt bij 
het verlaten en het binnenvaren van een haven. 
Twee aggregaten dragen zorg voor de elektrische energie, be
nodigd voor o.a. verlichting, verwarming, voeding van diverse 
elektrische apparaten, etc. Het schip voldoet aan de eisen 
gesteld door de Scheepvaartinspectie en het Classificatie 
Bureau Veritas. 

Ook moderne techniek 
De schoener is uitgerust met o.a. een elektrisch zelfregistrerend 
echolood, een electromagnetisch log, een radar (bereik 36 mijl), 
een electronische windsnelheid en richtingmeter, moderne radio 
zend- en ontvangapparatuur, een radiopeiler en een Decca-navi
gator. Door deze uitrusting wordt de veiligheid van de opvaren
den op moderne wijze gediend. Bovendien worden de jongeren 
vertrouwd gemaakt met moderne scheepsapparatuur. 
Bij het ontwerpen van de indeling is rekening gehouden met de 
mogelijkheid om jongens en meisjes gelijktijdig te laten varen. 
In totaal is er kooienplaats voor 37 opvarenden. Zij zijn onder
gebracht in verschillende hutten. In het achterschip zijn hutten 
voor de vaste bemanning. 
Tot degenen, die zijn uitverkoren om een week zeilend op zee 
mee te mogen maken, behoren ook twee van onze jonge colle
ga's. Het zijn: Wim Schaap (IHC Gusto) en Cees Dubbeldam 
(IHC De Klop). 
Wij zullen hen t.z.t. vragen hun belevenissen voor Het Zeskant 
op schrift te stellen! 

..... � - -- - - -- -- - - - - - - - - - --
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VERSCHURE LEERSCHOOL· 
WEEK NAAR DUITSLAND 

Een groot gedeelte van de leerlingen van de IHC VERSCHURE 
leerschool heeft in de tweede week van mei een vakantiereis 
ondernomen naar het Westerwald, om daar in het Kreisjugend
heim te Heisterberg eens anders met elkaar te leven dan volgens 
de dagelijkse gang in de leerschool, 
Het idee voor deze vakantiereis was geheel uit de leerlingen 
voortgekomen (na het daverende succes van verleden jaar), 
zodat toen de de direktie haar fiat gaf, de leiding van de leer
school de jongens ook veel vrijheid liet om zelf te bepalen in 
welk jasje deze week gestoken moest worden. En dat is gebeurd. 
Er werd een complete programma-stuurgroep in het leven geroe
pen om de gelanceerde ideeën van de jongens meer gestalte te 
geven en definitief uit te werken. 

Succes verzekerd 
Op 13 mei was het zover: de grote groep jeugdigen uit de leer
school met de voltallige leiding kon vertrekken, richting Duits
land. Het is een doorslaand succes geworden, want evenals de 
vakantie van 1973 werd het ook dit jaar een ongekende klapper. 
Even leek het weer roet in het eten te gooien, want twee dagen 
achtereen regen is nu niet zo bevorderlijk voor de ontplooiïings
mogelijkheden voor zo'n grote groep. Gelukkig loste de stuurgroep 
van de leerlingen dit probleem snel op door een stel binnen
aktiviteiten in te lassen, waarvan de binnensportdag gelijk al de 
sfeer binnen de groep tot een maximum opschroefde. 
Naar gelang de week vorderde groeide deze week "samen zijn 
in andere omstandigheden dan de leerschool" uit tot een onver
getelijk evenement. 's Woensdags (het weer was toen goed gewor
den) werd het inmense bedrijf "Waldrich" in Siegen bezocht. 
Het werd een excursie door Wonderland, want wat deze machi
nebouwers afleveren aan machines, grenst aan het ongeloof
lijke. Wat te denken van freesmachienes met sleden van 50 
meter. Overigens was de excursie niet het enige kontakt met dit 
bedrijf, want de volgende dag trad een elftal van Verschure aan 
tegen een elftal van leerlingen van het bedrijf "Waldrich". 
De wedstrijd werd door onze jongens met grote overmacht 
gewonnen (8-2). 
De vrijdag bracht alweer het (veel te snelle) einde van deze 
week. 's Ochtends werd reeds de thuisreis aanvaard; in de mid
dag was een lange stop gepland in Dortmund, alwaar in het 
Westfalenpark het afscheidsdiner werd gebruikt. 
Precies volgens het reisschema draaide om plm. 18.00 uur de 
bus het complex aan de Meeuwenlaan op, een einde brengend 
aan een grandioze week, iets wat in de toekomst beslist wéér 
georganiseerd moet worden, want het is doodeenvoudig uit de 
moderne opleidingswijze van de IHC VERSCHURE werkmaat
schappij niet weg te denken. 

Jeep Grégoire. 
foto: Tonny Schuitema 
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VAN DE 
REDACTIE 
Tot onze spijt moeten wij u 
mededelen, dat er wederom 
mutaties in de redactiecom
missie zijn. Wegens het aan
vaarden van werkkringen bui
ten de IHC zullen de heren 
J. C. van der Meer (DMN) en
K. F. W. Witmer (De Klop)
geen deel meer uitmaken van
de redactie. Graag zeggen
wij hen dank voor de mede
werking, die zij aan ons be
drijfsblad hebben gegeven.
De heer C. Mulder zal
zijn personeelschefs-stoel bij
Smit & Bolnes verwisselen
voor die bij IHC De Klop. Wij
hopen, dat hij ook in de nieu
we funktie als redacteur van
Het Zeskant zal kunnen op
treden. Bovendien hopen wij,
dat voor de opengevallen
plaatsen spoedig oplossingen
worden gevonden.

RECTIFICATIE 
In het juninummer hebben wij 
de COR-leden aan u voorge
steld. 
Abusievelijk hebben wij ver
meld, dat de heer T. Mole
naar van MTE werkzaam is 
als tekenaar-constructeur. Dit 
had moeten zijn: construc
teur. 
Onze excuses! 

40JAARBIJ 
IHC VERSCHURE 

Overeenkomstig de wens van de 
jubilaris, de heer K. Roos, die 
plaatconstructiewerker is aan 
boord van schepen, werd alles 
voor de viering van zijn jubileum 
in goed overleg met de voor
zitter van de ondernemingsraad 
geregeld. 

K. ROOS 

Want ook na een 40-jarig dienst
verband bleek het nog steeds 
niet gemakkelijk de heer Roos 
warm te krijgen voor jubileum
vieringen. Laat staan voor zijn 
eigen jubileum! 
Doch door aan zijn eenvoudige 
wensen tegemoet te komen is 
het een bijzonder gezellige aan
gelegenheid geworden, waaraan 
de jubilaris, zijn vrouw en kin
deren ongetwijfeld een prettige 
herinnering zullen bewaren. 
De ontvangst door directeur, de 
heer Fluit, was allerhartelijkst. 
Recht op de man af: dank aan 
de vakman voor zijn inzet gedu
rende zoveel jaar, dank aan de 
huwelijksgezellin van de jubilaris 
voor haar steun: "Wij mannen 
blijven zonder die steun ner
gens", maar vooral ook veel 
dank voor zijn activiteiten in de 
ondernemingsraad, vaste com
missies en op sociaal en maat
schappelijk terrein. 
Na afloop van de directionele 
ontvangst is de heer Roos in 
eigen kring gehuldigd door 
chefs, bazen, collega's, een ver
tegenwoordiger van het jubileum
fonds en de nestor van de onder
nemingsraad, als spreekbuis 
voor het gehele personeel. 
Wij en zijn vele vrienden wensen 
deze sympathieke medewerker 
toe, dat hij nog vele jaren in 
goede gezondheid, getooid met 
het Verschure-goud, zijn werk en 
de vele andere activiteiten zal 
mogen voortzetten. 

40JAARBIJ 
IHCDEKLOP 

Op dinsdag 4 juni jl. vierden 
twee medewerkers hun veertig
jarig dienstverband. De heren P. 
de Jager en G. van Wijngaarden 
kwamen, vergezeld van hun ge
zinnen, in feestelijke stemming 
's morgens om 11 uur naar het 
bedrijf. De loco-burgemeester 
van Sliedrecht sprak de beide 
jubilarissen toe en prees hen om 
hun toewijding en langdurige 
trouw. Beide heren werden door 

hem namens de Koningin begif
tigd met een koninklijke onder
scheiding. 
Vervolgens richtte de directeur, 
ir. C. de Groot, het woord tot 
de feestelingen. Ook hij prees de 
volharding van de heer P. de Ja
ger, die zoveel jaren als lasser 
zijn krachten aan ons bedrijf 
heeft gegeven en van de heer G. 
van Wijngaarden, die nog steeds 
een uitstekende bankwerker is. 
De directeur overhandigde hun 
het eervolle getuigschrift van de 
Maatschappij voor Nijverheid en 
Handel en een geschenk onder 
couvert. 
Samen met de bazen en de be
drijfsleiding werden heel wat 
oude herinneringen opgehaald 
en sterke staaltjes verteld. Het 
was het begin van een lange ge
zellige dag, waaraan de beide 
heren nog dikwijls met genoegen 
zullen terugdenken. 

P. DE JAGER 

G. VAN WIJNGAARDEN 

25JAARBIJ 
IHCSMIT 

Op dinsdag 17 juni jl. herdach
ten onze medewerkers, de heren 
J. den Boer en H. A. van Buuren
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K. ROOS 

Want ook na een 40-jarig dienst
verband bleek het nog steeds 
niet gemakkelijk de heer Roos 
warm te krijgen voor jubileum
vieringen. Laat staan voor zijn 
eigen jubileum! 
Doch door aan zijn eenvoudige 
wensen tegemoet te komen is 
het een bijzonder gezellige aan
gelegenheid geworden, waaraan 
de jubilaris, zijn vrouw en kin
deren ongetwijfeld een prettige 
herinnering zullen bewaren. 
De ontvangst door directeur, de 
heer Fluit, was allerhartelijkst. 
Recht op de man af: dank aan 
de vakman voor zijn inzet gedu
rende zoveel jaar, dank aan de 
huwelijksgezellin van de jubilaris 
voor haar steun: "Wij mannen 
blijven zonder die steun ner
gens", maar vooral ook veel 
dank voor zijn activiteiten in de 
ondernemingsraad, vaste com
missies en op sociaal en maat
schappelijk terrein. 
Na afloop van de directionele 
ontvangst is de heer Roos in 
eigen kring gehuldigd door 
chefs, bazen, collega's, een ver
tegenwoordiger van het jubileum
fonds en de nestor van de onder
nemingsraad, als spreekbuis 
voor het gehele personeel. 
Wij en zijn vele vrienden wensen 
deze sympathieke medewerker 
toe, dat hij nog vele jaren in 
goede gezondheid, getooid met 
het Verschure-goud, zijn werk en 
de vele andere activiteiten zal 
mogen voortzetten. 

40JAARBIJ 
IHCDEKLOP 

Op dinsdag 4 juni jl. vierden 
twee medewerkers hun veertig
jarig dienstverband. De heren P. 
de Jager en G. van Wijngaarden 
kwamen, vergezeld van hun ge
zinnen, in feestelijke stemming 
's morgens om 11 uur naar het 
bedrijf. De loco-burgemeester 
van Sliedrecht sprak de beide 
jubilarissen toe en prees hen om 
hun toewijding en langdurige 
trouw. Beide heren werden door 

hem namens de Koningin begif
tigd met een koninklijke onder
scheiding. 
Vervolgens richtte de directeur, 
ir. C. de Groot, het woord tot 
de feestelingen. Ook hij prees de 
volharding van de heer P. de Ja
ger, die zoveel jaren als lasser 
zijn krachten aan ons bedrijf 
heeft gegeven en van de heer G. 
van Wijngaarden, die nog steeds 
een uitstekende bankwerker is. 
De directeur overhandigde hun 
het eervolle getuigschrift van de 
Maatschappij voor Nijverheid en 
Handel en een geschenk onder 
couvert. 
Samen met de bazen en de be
drijfsleiding werden heel wat 
oude herinneringen opgehaald 
en sterke staaltjes verteld. Het 
was het begin van een lange ge
zellige dag, waaraan de beide 
heren nog dikwijls met genoegen 
zullen terugdenken. 

P. DE JAGER 

G. VAN WIJNGAARDEN 

25JAAR BIJ 
IHCSMIT 

Op dinsdag 17 juni jl. herdach
ten onze medewerkers, de heren 
J. den Boer en H. A. van Buuren

het feit dat zij 25 jaar geleden 
in dienst van het bedrijf traden. 
De heer J. den Boer kwam op 
2 mei 1949 en ving zijn werk
zaamheden aan als ijzerwerker in 
de Ketelmakerij. Zeven jaar later 
werd hij aangesteld als voorman 
bij de zogenaamde "omscho
lers". In 1962 volgde zijn benoe
ming tot leermeester van de be
drijfsschool. Na de samenvoe
ging in augustus 1972 van de 
toen bestaande twee bedrijfs
scholen kreeg hij de speciale 
taak om de leerlingen theorieles 
te geven. 
Naast zijn normale werkzaamhe
den was hij gedurende 9 jaren 
lid van de fabriekskern en onge
veer 15 jaar lid van de Bedrijfs
EHBO. Tot nu toe maakt hij ge
durende 18 jaar deel uit van het 
bestuur van de Personeelsver
eniging, waarvan 17 jaar als 
voorzitter. 
De heer H. A. van Buuren is op 
8 juli 1949 gestart als leerling 
bankwerker. Nadat hij eerst een 
korte tijd aan een draaibank had 
gestaan ging hij over naar de 
vlakplaat om het afschrijven te 
leren. Dat duurde tot zijn militai
re dienst. Toen hij terugkwam 
kwam hij terecht in de buiten
montage om in 1959 te verhuizen 
naar de afdeling Onderhouds
bankwerkers. Van 1963 tot 1970 
was hij als enigste onderhouds
bankwerker werkzaam op de AVI 
en sedert 1970 op de Punt. 
Wij wensen de jubilarissen nog 
vele gelukkige jaren toe waarin 
zij hun werk in een goede ge
zondheid en met veel plezier 
zullen kunnen blijven verrichten. 

J. DEN BOER

H. A. VAN BUUREN 
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25JAARBIJ 
IHCGUSTO 

STAALBOUW 

Hoewel zelf nog zeer jong heeft 
IHC Gusto Staalbouw toch vele 
medewerkers met een groot aan
tal dienstjaren. 
In de maand mei jubileerden niet 
minder dan 4 medewerkers: 
J. Hendriks - voorman 

Hoogovens 
J. Plum - hoofdmonteur 

Geleen
J. Plum - baas Geleen
J. Weikert - constructie

werker Geleen 

J. HENDRIKS 

J. PLUM 

J. PLUM 

J. WEIKERT 

Vergezeld door de bedrijfsleiding 
bezocht de heer Meijer de jubi
larissen en bracht hen dank 
voor de aan het bedrijf bewezen 
diensten. 
Uiteraard gingen de gelukwensen 
vergezeld van de gebruikelijke 
cadeaus, waarbij ook de dames 

. niet werden vergeten. 

Op 5 juni 1974 werd het jubileum 
gevierd van de heer A. J. Bijloo, 
chef orderbewaking en -informa
tie. 
Vergezeld door zijn echtgenote 
werd de heer Bijloo ontvangen 
door de direktie en vertegen
woordigers van de verschillende 
afdelingen. 
In zijn toespraak herinnerde de 
heer De Kleijn eraan dat IHC 
Gusto Staalbouw gelukkig is met 
de steun van een aantal ervaren 
krachten, die na de reorganisa
tie de uitnodiging om naar Slie
drecht te komen hadden geac
cepteerd. 
Ook de heer Bijloo behoorde tot 
deze groep en de heer De Kleijn 
sprak de hoop uit dat de goede 
sfeer in het bedrijf ook in de toe
komst kan worden vastgehou
den. 
Nadat een aantal geschenken 
was overhandigd werd een dronk 
uitgebracht op de jubilaris. 
Een bezichtiging van het bedrijf 
besloot dit feestelijke gebeuren. 
Ook vanaf deze plaats wensen 
wij de jubilarissen en hun ge
zinnen nog vele goede jaren toe. 

A. J. BIJLOO 
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Welkom, vrienden, zo na de vakantie. Hopenlijk hebt u kunnen 
genieten. Zonder al te veel regen en zonder "politieke strubbe
lingen" om u heen! ... 
"Wij hopen, dat zij allen mogen genieten van weersomstandig
heden, die beter zijn dan de weersomstandigheden op de dag 
dat uw redactie dit Gusto Nieuws samenstelde." 
In Schiedam was het dus ook al mis ..... 

Mochten de elementen u gevangen hebben gehouden in vakan
tiehuisje, caravan of tent, dan was er altijd de mogelijkheid voor 
een spelletje "scrabble". Wie het IHC Smit Nieuws had gelezen 
kon mooie, lange woorden neerleggen. Zij stonden in een ad
vertentie, waarin een werkuitgever werd gevraagd. Zo'n man 
moet zich o.m. bezig houden met het opstellen van programma's 
op basis van "materiaalaanwezigheidskontrole" en "werkplaats
voortgangskontrole". 
Dertig letters; wie volgt?! ..... . 

Het IHC Verschure Nieuws wordt hoe langer hoe uitgebreider. 
De laatst verschenen afleveringen telden negen pagina's; no 153
had zelfs nog twee bijlagen. Er stond veel lokaal nieuws in voor 
onze Amsterdamse collega's. O.a. over de activiteiten op de 
Oranjewerf, waar schepen van verschillende nationaliteiten tijde
lijk verblijven voor reparatiewerkzaamheden. Een ervan was de 
sleepboot Robin 3. Er was een fotootje bij. Dat toonde een nieu
we "groentenvariëteit": de "op een bloemkool lijkende roestvrij-
stalen S B-schroef" ..... . 
De collega's op de Oranjewerf hebben met smaak hun tanden 
gezet in dit karwei! ..... . 

Over consumptiegoederen gesproken, het IHC Gusto Nieuws be
steedde veel aandacht aan de koffieautomaten. Daar was heel 
wat mee aan de hand. Men sprak ongerustheid uit "over de 
samenscholingen, die tijdens werktijd bij de koffieautomaten 
plaatsvinden". Daar moest wat aan gedaan worden, want "de 
koffiepauze is van 9.15 tot 9.30 en niet van 7.30 tot 16.30 uur". 
Uitgerekend werd, dat op zo'n manier een kop koffie niet 15 cent 
kost, maar het honderdvoudige: 15 gulden. Dit kan natuurlijk 
niet door de beugel. 
Dus oppassen, want anders komt (koffie)boontje om zijn 
loontje ..... . 

Bij Smit & Bolnes is het bestuur van de Hengelsportvereniging 
bijeengeweest. De Viscommissie liet in het Smit- Bolnes Nieuws 
weten wat er is besloten. Er zullen nog drie wedstrijden vissen
vanaf-de-wal zijn. Met prijzen. En in dit verband lazen wij: "Ook 
wordt er gedacht om een beker te geven voor de grootste vis die 
in een wedstrijd gevangen wordt die dan voor vast van de 
winnaar wordt." 
Vis, ik heb je ...... ! 
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Een raadseltje, voor u geplukt uit de rubriek TE KOOP in het 
IHC Smit Nieuws: "Twee in zeer goede staat zijnde éénpersoons 
spiralen". 
Zeker voor wie een duveltje-in-het-doosje wil maken ... .. . 

In nogal krachtige bewoordingen werd in het IHC Gusto Nieuws 
nog eens gewezen op het niet breeduit mogen stallen van brom
mers op het trottoir. Het is al eens meer gevraagd. Daarom 
worden er nu andere maatregelen aangekondigd. 
Dat wordt dus brommen ..... . 

In het IHC Verschure Nieuws lazen wij, dat een aantal collega's 
geslaagd was voor het Eenheidsdiploma E.H.B.O. Er werd echter 
bijverteld: "De uitreiking van de diploma's zal nog wel enige 
maanden op zich laten wachten, maar inmiddels mogen deze 
kersverse E.H.B.0.-ers hun diensten aanbieden." 
Zoiets als rijden zonder rijbewijs ..... . 

In deze rubriek hebben wij het al eens meer gehad over de 
voetbalkleding bij Smit & Bolnes, en met name het inleveren 
ervan. Dat wil nog niet erg goed lukken. Wij lazen: "In totaal 
moeten er 19 complete nieuwe voetbalshirtjes enz. zijn. (twee 
jaar geleden aangekocht} Het tot nu toe ingeleverde bedraagt 16
shirtjes en broekjes (van verschillende kleuren en andere stof) 
en 12 paar kousen, waarvan één paar andere. Vult u zelf maar in, 
wat er nog ontbreekt tot er 19 stel compleet geteld zijn." 
Aardig rekensommetje! ..... . 


