


BIJ DE VOORPLAAT 

Onder welhaast ideale weersomstandigheden en met goed succes heeft de tweede riviersleepzuiger voor de Sovjetunie, de 
lana, de zeebeproevingen doorstaan. 
Een van de punten uit het beproevingsprogramma waren de ankerproeven. Meer over de lana op bladzijden 57 en 58. 

JEUGD TOONDE VAKMANSCHAP 

KRIJN KOK BOUDEWIJN VOGELPOEL 

Eind april werd in Utrecht voor de 12e maal de Nationale Beroe
penmanifestatie gehouden. Honderden jonge mensen in de leef
tijd van 18 tot 21 jaar toonden hun vakmanschap in maar liefst 
zestig verschillende beroepen. Het uitoefenen van een beroep 
gebeurt meestal achter gesloten deuren van bedrijf, fabriek, 
werkplaats of kantoor. Om aan buitenstaanders deze activitei
ten te laten zien en daarmee aan anderen en mede-jongeren 
voorlichting te geven over de waarde van een goed vak, is de 
beroepenmanifestatie een prachtige gelegenheid. 
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In een groot aantal beroepen werd bovendien in wedstrijdver
band een werkstuk gemaakt. Een siermuurtje metselen, gebak
jes opmaken, schilderen, badkamergeyser installeren, meubels 
stofferen, enz. enz. 
Ook dit jaar namen er twee van "onze" jongens deel aan het 
evenement. In de afdeling Scheepsbouw Staal troffen wij Krijn 
Kok van de bedrijfsschool Werf van IHC Smit. Met twee leerlin
gen van andere bedrijven werden stalen schouwen afgewerkt. 
Er moest een voorsteven aan, en verder scheg, doftwegers, land
vasthouders en roeidollen. Dat betekende zorgvuldig meten, 
branden, richten en lassen. 
Het werk moest in zo'n 20 uur worden uitgevoerd en dat is· nog 
een heel karwei. Krijn, die binnenkort een vakexamen moet doen, 
vond het een goede oefening. Rustig ging hij z'n gang. Op onze 
vraag of het moeilijk was, antwoordde hij lakoniek "ach, je doet 
gewoon je best!" 

Vlak in de buurt werd het modelmaken beoefend. Daar vonden 
wij onze tweede IHC-er: Boudewijn Vogelpoel, leerling model
maken van IHC Gusto. Ook hij had twee collega's met wie in 
wedstrijdverband werd gewerkt. Onderwerp van hun noeste vlijt: 
een fantasieontwerp, een standaard. 
Boudewijn Vogelpoel is reeds vier maanden in militaire dienst. 
Om aan de Beroepenmanifestatie te kunnen meedoen moest hij 
uit het Nijmeegse kazerneleven worden losgeweekt. 

's Konings wapenrok verwisselen voor de bedrijfskleding was 
voor Boudewijn geen probleem. Hij vond het meewerken aan 
deze 12e Nationale Beroepenmanifestatie een plezierige onder
breking! Want, hoewel er een wedstrijdelement in zit, is het spel 
belangrijker dan de knikkers. Je kunnen als beginnend vakman 
tonen, is immers iets waar je best trots op mag zijn! 

CENTRALE ONDERNE 
GEÏNSTALLEERD 
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CENTRALE ONDERNEMINGSRAAD 
GEÏNSTALLEERD 

Op 2 mei j.l. werd de Centrale Ondernemingsraad van IHC Hol
land geïnstalleerd. Een belangrijk moment in de geschiedenis 
van ons concern. 
Namens de vakorganisaties werd de installatie bijgewoond door 
de heren H. Bosch (NVV) D. Bijl (CNV) J. J. Danckaerts (Unie 
BLHP) J. Janmaat (NKV) en J. H. M. Urlings (NBT). Verder wa
ren aanwezig Mr. H. J. A. M. Smulders, President van de Raad 
van Commissarissen; de heren D. L. H. Smit en B. Schuil, leden 
van de Raad van Bestuur, en voorzitters van de ondernemings
raden van onze bedrijven. 
In zijn toespraak merkte de heer Smit op, dat de Raad van Be
stuur unaniem achter de instelling van de COR staat. Het zal 
onder meer de mogelijkheid bieden van contacten op een breder 
vlak. De heer Smit hoopte, dat de inhoud van die contacten ge
baseerd zal zijn op wederzijds vertrouwen. Dit zal de gang van 
zaken in de onderneming zeker ten goede komen. De heer Smit 
besloot zijn toespraak, met de COR officieel voor geïnstalleerd 
te verklaren. 
Namens de leden haakte de heer J. G. Stocks (IHC Verschure) 
in op de noodzaak van samenwerking in het college. 
Er dient een open en eerlijk spel gespeeld te worden. Ongetwij
feld zullen er wel eens "stenen in de vijver vallen"; maar het
bereiken van overeenstemming zal het doel moeten zijn . 
De heer Bosch (NVV) zei, dat er nog maar weinig COR's be
staan. Dat biedt voor IHC de mogelijkheid er iets van te maken. 
Totale belangenbehartiging zal op de eerste plaats moeten 
staan. Een conflict behoeft niet erg te zijn, mits er een oplossing 
wordt gevonden. De heer Bosch wenste de COR een behouden 
vaart. 
Als voorzitter van de Ondernemingsraad met de meeste leden 
merkte de heer R. Smulders (directeur ll;iC Gusto) onder meer 
op dat art. 14 van het reglement gehantee·rd zou moeten worden 
zonder stemweging, in het belang van IHC als geheel. Hij hoopte 
verder op besluitvorming in goede harmonie. Verschure's direc
teur, de heer G. Fluit, zei veel van de COR te verwachten. Dan 
kan een bijdrage worden geleverd aan IHC als totaliteit. Zo ont
staat een hechte eenheid, een onderneming die niet kapot te 
krijgen is! 
Geschraagd door goede wensen en woorden van verwachting 
ging de Centrale Ondernemingsraad van ons Concern nog de
zelfde middag aan tafel voor de eerste werkvergadering. 
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De Centrale Ondernemingsraad van IHC Holland is als volgt samenge
steld: 

Voorzitter: 
Leden: 
DMN 
IHC Gusto 

Gusto Staalbouw 

Hoofdkantoor 
IHC De Klop 

MTE 
IHC Smit 

Smit & Bolnes 

Smit Engineering 
IHC Verschure 

D. L. H. Smit

P.C. J. van Dijk 
J. W. van Egmond 
P. A. M. Schudelaro 
A. van der Veer

M. Detmeyer
J. van der Drift
E. v.d. Heuvel
H. van Doorn

M. P.J. van Dols
.J. W. Brands
D.Vonk
A. H. van der Hel
T. Molenaar

M. Gerritsen
A. H. Hoogendoorn

C. Pater
J. Polak
H.J. Fooy 
L. P. van Duivendijk 
K. Brand
J. G. Stocks
E. van Broekhuijsen

J. H. Scholten

Plaatsvervangend 
Voorzitter: 
B. Schuil 
Plaatsvervangers
P. van der Zwet 

M. Zandbergen 
C. J. Lemson 
A. J. Goudzwaard 
W. Verboom

J.C.Koopmanschap
R.Snoek
W. Verboom
B. A. M. Jacobs
W. van Oosterom 

J. J. de Haas 
M. de Koek
J. van Vliet
D. Uittenbogaard
E. Krankovits
P. Huisman
B. de Wit
A.M. Does
A. J. van den Berg
A. van Dam

J. D. van Voorst 
J. de Graaft
P. Veldhoen

In het volgende Zeskant hopen wij de leden nader aan u voor te stellen. 



Jeugdige Russische belangstelling voor de tewaterlating Bloemetje voor de doopvrouwe 

DERDE ZEESLEEPBOOT VOOR SOVJETUNIE TE WATER 
Van de vier grote bergingszeesleepboten die wij in opdracht heb
ben voor V/0 Sudoimport Moskou, worden er twee bij IHC Ver
schure gebouwd. Nummer drie, de Dimant is op 12 april j.l. te 
water gelaten. Met goed gevolg, zoals het plechtig heet. Een 
extra compliment voor onze collega's die voor deze tewaterla
ting zorgdroegen. Het was namelijk wat ingewikkelder dan an
ders. Vooral als gevolg van de uitbreidings- en verbouwings
werkzaamheden die op de werf worden uitgevoerd. Terwijl het 
bouwen van schepen gewoon moet doorgaan! 

In een volgend nummer van ons bedrijfsblad besteden wij ruim 
aandacht aan het uitbreidings- en verbouwingswerk. In elk ge
val was het voor een veilig te water laten van deze zeesleepboot 
nodig vooraf een onderzoek te doen. Dit gebeurde in het NSP in 
Wageningen. Door een toeval kon men daar beschikken over 
een model van het schip. Dit was, in de schaal 1 : 50, gebouwd 
door Verschure's chef van de Technische Dienst, de heer 
A. J. R. Fransen. Hij had dit model gemaakt voor zijn zoon. Het 
zal waarschijnlijk niet vaak gebeuren dat een "amateur-model" 
voor proeven wordt gebruikt. Uit de proeftewaterlatingen bleek, 
dat een veilige tewaterlating in het groot goed mogelijk was, 
wanneer aan het achterschip ter plaatse van de schroeven, 

Kennismaking mei hel IJ-water Het model met de bouwer 
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twee flinke opdrijfkasten werden gemonteerd. En zo geschiedde. 

Precies als uitgerekend 
De doopplechtigheid werd verricht door mevrouw M. B. Bolbas, 
echtgenote van de heer Ju. S. Bolbas, hoofd van de afdeling 
Werktuigen van de Handelsvertegenwoordiging van de USSR in 
Amsterdam. De bloemen voor de doopvrouwe werden aangebo
den door Sandra Schutte. Haar vader is Chef Inkoop van ons 
Amsterdams bedrijf. 
De jeugd was ditmaal ruim vertegenwoordigd. De kinderen van 
het Ambassade personeel waren uit Den Haag overgekomen. Na 
de tewaterlating, die ze vanaf de officiële tribune mochten mee
maken, bekeken ze de werf en kregen ze een film te zien. Een 
en ander begeleid met cake en limonade. Nadat de fles tegen 
de romp kapot was geslagen, werd de naam van het schip ont
huld. De naam Dimant is afgeleid van Dimas, een halfgod uit de 
Griekse mythologie. Duidelijk hoorbaar viel de klink los en na 
enige aarzeling koos de sleepboot het vuile IJwater. Vele ogen 
volgden met extra aandacht het te water glijden. 
Het ging precies zoals was berekend! 

Sleepboot nummer vier volgt over een paar maanden. 

Het model vaart ook! 

Meten van de lading 
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Meten van de lading Succesvol vis-baggeren ... 

"PROEF"-VAREN 
OP DE WADDENZEE 
Wat een verschil met enkele maanden geleden, toen voor Texel 
de riviersleepzuiger Urengoj werd beproefd. Mist, wind, kou en 
regen hielden ieder in een klamme greep. Nu, met het zuster
schip de Jana als proefobject kon men zich koesteren in de 
voorjaarszon. 
Nadat eerst voor "eigen" publiek was proefgebaggerd en snel
heid gevaren, kwamen de vertegenwoordigers van de Russische 
klant aan boord en kon de officiële proefvaart beginnen. 
Op het programma stonden leegzuigen via de boompijp, het vul
len van de hopper, ankerproeven, stuur- en manoeuvreerproe
ven, storten van. de lading via de bodemkleppen, weer volzuigen 
en leegpompen via de boompijp. Zo gladjes als de Waddenzee 
was, zo gl1:1,djes verliepen de verschillende beproevingen. 

Als altijd genoot de sleepzuiger de belangstelling van opvaren
den van andere schepen. Zoals die van enkele fraaie jachten. 
En die van een garnalenkotter. Die had kinderen aan boord die 
een vakantiedagje uit vissen waren. 
Bij het vallen van de avond verlieten voor Oudeschild de gasten 
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het schip. De Jana voer door naar Den Helder, waar aan Marine
steiger 41 de sleepkop met tanden op de glijstukken werd ver
vangen door een sleepkop met gladde glijstukken. Aldus uitge
rust ging de Jana de volgende dag nogmaals - en weer met 
succes - z'n prestaties tonen. In afwachting van de verre reis 
naar de rivieren in Siberië liggen de twee "zusters" nu aan de 
werf in Amsterdam. 

Zorg voor de inwendige mens 
Ook tijdens de proeftocht van de Jana was de zorg voor de in
wendige mens in - goede - handen van de heer J. J. Geers en 
zijn assistenten J. S. Witter en E. G. A. S. van der Goor . 
Tussen de ochtendkoffie-met-cake en de kop soep-van-elf-uur 
was er even tijd om met hen een praatje te maken. 
Voor onze collega's van Verschure is de heer Geers geen onbe
kende. In 1972 begon hij als kantinebediende op de Oranjewerf. 
Een jaar later werd hem de leiding van de drie bedrijfskantines 
toevertrouwd. Dat betekent behalve de zorg voor de dagelijkse 
happen en slokken ook het regelen van gastenlunches, recepties 
voor jubilarissen en de verzorging van de genodigden bij een 
tewaterlating. De lekkere hapjes bij dit soort gelegenheden 
worden in eigen beheer gemaakt. 
Zo af en toe wordt het werken op de vaste wal geruild voor de 
arbeid op de zee. Voor de heer Geers is het de vierde maal 
dat hij de zorg voor de inwendige mens heeft tijdens een proef� 
vaart. Het begon met de Marinex VI, toen de Cleveland County,
vervolgens de Urengoj en nu de Jana.
Wat hem betreft mogen er nog vele volgen. 
Het regelen van zo'n proefvaartverzorging is geen eenvoudige 
zaak. Doorgaans zijn er veel mensen aan boord, duurt zo'n tocht 
enkele dagen en moet je wel eens schipperen met de ruimte 

Schoolreisje op gamalenkotter 



om proviand te bergen. Deze proviand wordt allemaal van te 
voren ingeslagen. 
Als een proeftochtdag uitloopt, is improviseren nodig om plots
klaps voor nóg een maaltijd te zorgen. De accommodatie maakt 
doorgaans het in ploegen eten noodzakelijk. Wanneer dan een 
onderdeel van het programma langer duurt, valt het eetschema 
in duigen. Dus weer improviseren, want niemand loopt graag 
lang rond met een lege maag. Als wij vragen hoe lang de heer 
Geers al in het vak zit, is het antwoord: het is geen vak, het is 
een roeping! Goed dan, deze roeping houdt hem al zo'n 13 jaar 
bezig. 
Niet uit roeping maar meer uit een soort "hobby" zijn de horeca
activiteiten van de heer Witter, die al lang bij Verschure werkt.
Hij is namelijk constructieplaatwerker op de werf en verwisselt 
voor deze gelegenheid de overall voor het "kelners-uniform". 
Hij doet dat werk graag en goed, maar zou toch nooit het plaat
werk helemaal door het vaatwerk willen vervangen. 

Tijd voor de soep-van-elf-uur Lunch-spitsuur In messroom 

NIEUWS 
VAN IHC DE KLOP 
Bij IHC De Klop werden zuigers ver
scheept en opdrachten voor zuigers ont
vangen. 
Naar West-Duitsland ging een Caterpillar 
King, naar Gabon in Afrika een Beaver 
Master en naar de Chinese Volksrepu
bliek de eerste Giant 2300. Een klant in 
Denemarken, die al een Beaver King 
heeft, gaat z'n baggervloot uitbreiden 
met een IHC Beaver Prince. 
In samenwerking met de Timsahwerf in 
Egypte zal een Beaver Cub worden ge
bouwd voor een Suiker- en Destilleer
maatschappij. 
Een in ons land te bouwen Cub zal wor
den geleverd aan een elektriciteitsmaat
schappij in Colombia. De zuiger is be
stemd om de koelwatertoevoerkanalen 
voor een grote elektrische centrale in 
Barranquilla vrij van zand te houden. 
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De derde man van het team, de heer Van der Goor, is wel ie
mand uit het vak, pardon: roeping. Hij werkte als kelner in De 
Boerderij op het Leidseplein en is nu in militaire-kelner dienst. 
Hoe hij dan op de Jana terecht komt? Hij is familie van de heer 
Geers en hij vindt het wat plezierig om in vakantiedagen de 
soldij aan te vullen met zo'n "schnabbel". 

Koffie, cake, soep, borrel, zoutjes, boterhammen, slaatjes, thee, 
cake, borreltje, zoutjes, warme hap, drankjes, het zit er allemaal 
in op zo'n proefvaart. Het is dan ook niet uit honger-protest dat 
iemand komt vragen: ,,Geers, kan ik je fornuis vanavond laat ' 
gebruiken?" Waar gebaggerd wordt, wordt wel eens vis gevan
gen. Vooral op deze reis heeft men geluk. En een vers gebakken 
visje kan er altijd nog wel in! 
De zorg voor de inwendige mens op zo'n proeftocht vereist een 
vakkundige aanpak. Graag hebben wij daarom het driemanschap 
Geers, Witter en Van der Goor eens in het zonnetje gezet. 

BIJ mooi weer ook dekbedlening 

ZOEKLICH 
Onder bouwnummer CO 710 bouwden wij i 
2200 "Benga/ Bay". Tegenwoordig heet de z 
In "Cobla Post", periodieke uitgave van Cost
ternational Dredging Company Ltd. vertelde c. 

hagen over het wel en wee van dit /HG-pro 
Dubai. Met toestemming nemen wij dit arti e 
bedrijfsblad. 

Nadat de Benga/ Bay verkocht was aan 
pany en omgedoopt tot Khor Rashid, werd o 
onder een management contract van de 
Cobla, begonnen aan het eerste werk. 
Een laag gelegen gebied achter het nie 
moest worden opgehoogd en zo'n 230.000 
voor nodig. Het te baggeren materiaal was -
voor het cuttervermogen, maar na veel zoe e 
er toch nog wat zand gevonden en 3,5 maa 
opgeleverd. 
Door de constructie van de Deira Sea Co 
sers beroofd van hun aanlegplaatsen aan 
de Rulér* enkele kleine vissershaventjes e 
kust. 
Eén van deze haventjes werd gesitueerd i e 
betekende het volgende contract: ca. 330.00
worden verzet om de vereiste diepte va 
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Na 68 dagen met goede produkties in zan e = 
het werk opgeleverd en de Khor Rashid gere -
volgende contract gereedgemaakt. 
Omdat de bouwput van de Deira Shindag
zou gaan afsluiten, moest de ingang wor e
breed kanaal met een diepte van 5,50 
scheepvaart ongehinderd te laten passe -
door wijzigingen het kanaal een breedte ge 
De totale hoeveelheid te verzetten gro 
300.000 cubic yards waarvan 120.000 cu 
riaal. 
De harde bovenlaag, zoals wij al hadde 
Nassau Bay, varieerde in dikte van 0,10 
uit hard gecementeerd koraal en iederee 
Khor Rashid dit materiaal zou kunnen bag 
Voorzichtig werd op 27 februari begonne 
kant van het door de Nassau Bay gebag e 
het ging! 
Langzaam kwam de Khor Rashid dich er -
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Een heel grote kist Export van Konijnen 
Drie kubieke meter hout was er nodig 
om een "Booster" installatie te verpak
ken, bestemd voor . . . . Fiji! Dit eiland 
ligt in de Grote Oceaan ten oosten van 
Australië, dus een fiks eind hier vandaan. 
Het ms Zealandic nam de 10,50 meter 
lange, 3,00 meter brede en 2,60 meter 
hoge kist aan boord. 

U weet dat wij de produktie- en verkoop
rechten voor het buitenland van het 
Konijn-baggermaterieel hebben overge
nomen. Bij de firma Konijn in Hoorn bou
wen ze momenteel een "proef-Konijr,". 
Dit prototype, een IHC Amphidredge 250 
met "Klipkon freeszuiger" (een soort on
derwater-grasmaaier!) gaat waarschijn
lijk naar Maleisië. In dat land bestaat 
veel belangstelling voor dit type werk
tuig. 

Toen de 28 ton zware last aari dek stond, 
werd er door de mannen van De Klop 
nog een deksel op getimmerd. De expe
ditie van onze Sliedrechtse collega's 
staat voor niets! 

Uit Indonesië kwam de opdracht voor de 
levering van drie eenheden "varende 
draglines", twee IHC Stangrabs 350 en 
één IHC Stangrab 500. 

ZOEKLICHT OP OUDE BEKENDE 
Onder bouwnummer CO 710 bouwden wij indertijd de /HG Giant 
2200 "Benga/ Bay". Tegenwoordig heet de zuiger "Khor Rashid". 
In "Cobla Post", periodieke uitgave van Costain 8/ankevoort In
ternational Dredging Company Ltd. vertelde de heer H. N. F. Ver
hagen over het wel en wee van dit IHC-produkt in het sheikdom 
Dubai. Met toestemming nemen wij dit artikel graag over in ons 
bedrijfsblad. 

Nadat de Bengal Bay verkocht was aan Dubai Transport Com
pany en omgedoopt tot Khor Rashid, werd op 9 september 1972, 
onder een management contract van de nieuwe eigenaar met 
Cobla, begonnen aan het eerste werk. 
Een laag gelegen gebied achter het nieuwe Rashid Hospitaal 
moest worden opgehoogd en zo'n 230.000 cubic yards was hier
voor nodig. Het te baggeren materiaal was hard, veelal te hard 
voor het cuttervermogen, maar na veel zoeken en proberen werd 
er toch nog wat zand gevonden en 3,5 maand later werd dit werk 
opgeleverd. 
Door de constructie van de Deira Sea Corniche* waren de vis
sers beroofd van hun aanlegplaatsen aan het strand en besloot 
de Ruler* enkele kleine vissershaventjes te bouwen langs de 
kust. 
Eén van deze haventjes werd gesitueerd in de Corniche en dat 
betekende het volgende contract: ca. 330.00 cubic yards moest 
worden verzet om de vereiste diepte van 3,65 m te bereiken. 
Na 68 dagen met goede produkties in zanderig materiaal, werd 
het werk opgeleverd en de Khor Rashid gerepareerd en voor het 

: volgende contract gereedgemaakt. 
Omdat de bouwput van de Deira Shindagah Tunnel de Creek 
zou gaan afsluiten, moest de ingang worden verlegd. Een 61 m 
breed kanaal met een diepte van 5,50 m was nodig om de 
scheepvaart ongehinderd te laten passeren. (Inmiddels heeft 
door wijzigingen het kanaal een breedte gekregen van 91,40 m). 
De totale hoeveelheid te verzetten grond werd geraamd op 
300.000 cubic yards waarvan 120.000 cÛbic yards zacht mate
riaal. 
De harde bovenlaag, zoals wij al hadden ondervonden met de 
Nassau Ba¼, varieerde in dikte van 0,10 m tot 1,5 m en bestond 
uit hard gecementeerd koraal en iedereen betwijfelde of de 
Khor Rashid dit materiaal zou kunnen baggeren. 
Voorzichtig werd op 27 februari begonnen met inbreken aan de 
kant van het door de Nassau Bay gebaggerde kanaal en ... . 
het ging! 
Langzaam kwam de Khor Rashid dichter bij het zand van de 
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opgespoten Corniche. Eenmaal bij het "oude" stort aangekomen, 
gingen de produkties omhoog, alhoewel veel hinder werd onder
vonden van de grote rotsblokken, die vroeger de bescherming 
vormden tussen de Creek en Corniche. Tijdens het werk hadden 
sommige Bedus• zich in kleine hutjes geïnstalleerd die met de 
vorderingen van de zuiger in de cutter verdwenen. Onder de 
planken en vloeren hadden grote kolonies ratten zich verzameld 
die probeerden aan boord te komen, maar na vele klopjachten 
tot vaak diep in de nacht, konden deze aanvallen worden afge
slagen. 
Om toch onze goede wil te tonen, hebben we een voorbij zwem
mende geit tijdelijk onderdak verleend, maar na een tijdje aan 
dek te hebben rondgekeken, sprong deze weer in het water en 
haalde met behulp van de Sea/ Bay veilig de kant. Ondanks de 

lichte en zware "blessures" van de Khor Rashid die door de
heren Meijer, Verheij en v.d. Linden werden verzorgd, werd er 
tijd gevonden een klein stalen Abra-tje* te bouwen, voortge
dreven door een twee-cilinder Yanmar diesel. 
Na de opening van het kanaal werd de Khor Rashid grondig on
derhanden genomen en na een maand repareren werd koers 
gezet naar de volgende vissershaventjes waarvan er twee in
middels alweer zijn opgeleverd. 

• Corniche = Boulevard • Bedus = Bedoeïnen (nomaden)
• Ruler = Heerser • Abra Klein bootje 



IHC GUSTO 

De "Dukdalf" is open 
Op 12 april was het dan eindelijk zover. 
Het gebouw "Dukdalf" tegenover IHC Gusto werd officieel door
de directie geopend. Twee ruimten in het gebouw hebben een 
bijzondere bestemming gekregen in het kader van informatie, 
vorming en ontspanning. Het ene lokaal is i_ngericht als film- en 
gehoorzaal. 
Het biedt tevens gelegenheid aan de jongeren tot en met 18 jaar 
om daar hun lunch te gebruiken. De andere lokaliteit fungeert 
als theorielokaal voor leerlingen van de bedrijfsopleiding. Al met 
al een hele vooruitgang, als men weet dat "Lapetumocus" (de
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voormalige jeugdkantine) enkele maanden geleden werd afge
broken en het theorielokaal niet meer aan de vereisten voldeed. 
Naast de hierboven genoemde funkties zal van de lokalen ook 
gebruik gemaakt worden voor introductiebijeenkomsten en trai
ning van onze medewerkers. 

Draaitafel voor Spaanse SBM 
Vanuit de "Powerhal" is onlangs een draaitafel voor een SBM

op transport gegaan. Zoals u wellicht weet is zo'n draaitafel het 
bovenstuk van een laad/losboei. 
Een potige kraan zette de draaitafel op de bandenwagen en 
daarmee werden de eerste meters afgelegd van de lange trans
portweg naar Spanje. 
In dat land wordt de draaitafel op de boei gemonteerd. Kant en 
klaar zal de SBM vervolgens in de Middellandse Zee voor de 
Spaanse kust worden neergelegd. 

lJlll"' _.,, 

Pijpenlegger groeit 
Bij stukjes en beetjes -
groeit bij IHC Gusto de Viking-pijpenlegge . 
twee van de zes kolommen op de drijvers 
deze montage waren drie bokken nodig. W 
tussen de 500 en 600 ton! Wanneer u dit 1 
meer secties aan en op de pijpenlegger geze 
de hoogte! 

LEERSCHOLEN IHC 
GINGEN NAAR RHOD 
Wie verre reizen doet kan veel verhalen. Da 
van de bedrijfsleerscholen van IHC De Klo
na gedegen voorbereiding en lang sparen _
en hun leermeesters op 25 maart op excurs·e 
hele onderneming, al was het alleen maar 
Voor velen was het de eerste maal dat ze e 
kennis maakten met inchecken, paspoort 
kelen en het hele gedoe rondom een echte 
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Pijpenlegger groeit 
Bij stukjes en beetjes - maar dan wel heel grote stukken! -
gróeit bij IHC Gusto de Viking-pijpenlegger. Onlangs werden 
twee van de zes kolommen op de drijvers gemonteerd. Voor 
deze montage waren drie bokken nodig. Want zo'n kolom weegt 
tussen de 500 en 600 ton! Wanneer u dit leest zijn er al weer 
meer secties aan en op de pijpenlegger gezet. Wij houden u op 
de hoogte! 

LEERSCHOLEN IHC DE KLOP 
GINGEN NAAR RHODOS 
Wie verre reizen doet kan veel verhalen. Dat kunnen de jongens 
van de beqrijfsleerscholen van IHC De Klop bevestigen. Want 
na gedegen voorbereiding en lang sparen gingen alle jongens 
en hun leermeesters op 25 maart op excursie naar Rhodos. Een 
hele onderneming, al was het alleen maar de lange vliegreis. 
Voor velen was het de eerste maal dat ze de lucht in gingen en 
kennis maakten met inchecken, paspoortcontrole, taxfree win
kelen en het hele gedoe rondom een echte vliegtocht. Maar de 
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jeugd weet zich bijzonder snel aan te passen: de jongens lie
ten nauwelijks merken dat ze een dergelijke manier van reizen 
niet gewoon zijn. 
De vlucht verliep voortreffelijk en er was afleiding genoeg om 
de 3½ uur te korten. Binnen en buiten was er genoeg te zien. 
Op het vliegveld van Rhodos straalde de zon ons tegemoet. De 
deftige jasjes gingen uit en nadat de douane iedereen had ge
fouilleerd snorden de knapen hun koffers op en stapten in de 
bus, die het gezelschap naar het hotel bracht. En dat was me 
een hotel, met alles erop en eraan. Een verblijf om U tegen te 
zeggen, maar omdat we niet zo gauw wisten wat "U" in het 
Grieks was, deden we dat maar niet. 

Een heel ander land, dat Rhodos, met andere mensen die je 
maar moeilijk verstaat. Een andere natuur, een haast zomers 

klimaat en natuurlijk ook ander eten. Dat was wel even wennen 
maar daar is het dan ook een excursie voor. We zouden het 
hele Zeskant nodig hebben om alles te beschrijven wat de Slie
drechters hebben gezien en beleefd. Dat kan natuurlijk niet. 
Maar het was geweldig. Je zou bladzijden vol kunnen schrijven 
over de prachtige blauwe Middellandse Zee, de rotsen en de 
bergen, de onbekende planten en de bomen met zuidvruchten. 
Een heel evenement om te zien hoe sinaasappelen, mandarijnen, 
citroenen, vijgen en olijven groeien. En om rond te wandelen in 
de ruïnes va'n oude steden, tempels, burchten en kastelen. Een 
boottocht te maken naar een eiland, waar geen auto kan rijden 
en je zelfs aan een brommer niet veel hebt. Op een ezeltje te 
rijden en een kameel te bewonderen. Te kijken naar een potten
bakker en een houtsnijder. Ergens een pilsje te pakken en met 
handen en voeten duidelijk te maken wat je wilt. En dat lukt dan 
nog ook. 

De dagen vlogen voorbij en maar al te snel was het uur van ver
trek weer aangebroken. De thuisreis verliep heel vlot en we 
hadden een piloot die niet alleen prima kon vliegen, maar van 
alles vertelde en de deur van de cockpit openzette om iedereen 
mee te laten genieten van zijn activiteiten. 
Bruingebrand, beladen met souvenirs en lekker moe van de ge
weldige reis stond het hele gezelschap rond zeven uur in de 
vrijdagavond weer voor de gebouwen van Schiphol. Een paar 
meter verder wachtte de bus. Blauw trok de schemer over het 
gezelschap. Achter je brulden de motoren van de komende en 
gaande vliegtuigen. Iedereen was weer veilig thuis na een on
vergetelijke excursie. Een beetje bruiner, maar vooral heel veel 
ervaringen rijker. En blij dat je op zo'n leerschool zit, waar je 
behalve een goed vak nog veel andere nuttige zaken leert. 



40JAARBIJ 
IHCSMIT 

W. BREEDVELD 

A. ZANEN 

Op dinsdag 16 april j.l. hesen 
we de vlag met het cijfer 40 in 
de mast voor onze ijzerwerker, 
de heer W. Breedveld en voor 
onze voorman-lasser, de heer 
A. Zanen. 
De heer W. Breedveld trad in
onze dienst op 16 april 1934.
Zoals toen gebruikelijk was be
gon hij bij de nagelheters om na
korte tijd te worden overge
plaatst naar de ijzerwerkers. Wij
kunnen hem nu vinden bij de
aan- en afbouw, waar hij zich
best thuis voelt. Wij feliciteren
hem met zijn jubileum en wen
sen hem voor de toekomst ge
zondheid en opgewektheid toe
bij het uitvoeren van zijn werk.

De heer A. Zanen is bij ons ge
komen op 11 april 1934. Hij start
te als leerling ijzerwerker op de 
helling. Dat was wel eens klim
men en klauteren. In de oorlogs
jaren toen hij in Duitsland te
werk was gesteld, maakte hij 
zich het elektrisch lassen eigen. 
Toen hij weer bij ons terug 
kwam viel dat op, zodat de chef 
hem als het ware bij de kraag 
greep en hem zei dat hij lasser 
moest worden. 
En zo is onze jubilaris een all
round lasser geworden, die ook 
anderen het vak kan leren. Eni
ge maanden geleden werd de 
heer Zanen aangesteld tot voor-

man-lasser in de schepenhal. 
Wij feliciteren hem met zijn jubi
leum en wensen hem voor de 
toekomst vele gelukkige jaren 
toe. 

C. VERSLUIS 

Op dinsdag 26 maart j.l. vierden 
we het 40-jarig dienstverband 
van twee medewerkers. 

De heer C. Versluis, onze ma
gazijnbediende, kwam in dienst 
van ons bedrijf op 14 maart 1934. 
Hij is toen begonnen als aan
komend ijzerwerker. Veertien 
jaar later kwam hij in het maga
zijn terecht, waar hij tot nu toe 
is gebleven. Tegenwoordig heeft 
hij tot taak de controle van 
scheepsinventarissen, het klaar
maken en het gereedmaken en 
afgeven van de materialen voor 
de afbouwkade. 

De heer P. Deelen, afschrijver
mallenmaker, is in dienst getre
den op 26 maart 1934. Zoals 
toen nog de gewoonte was, be
gon hij als nagelheter. Vervol
gens werd hij maathelper, toen 
ijzerwerker, en daarna afschrij
ver-mallenmaker. Enige malen 
moest onze jubilaris zijn werk 
gedurende geruime tijd wegens 
ziekte onderbreken. Dat was voor 
hem en zijn vrouw geen gemak
kelijke tijd. 

Wij feliciteren onze jubilarissen 
met hun jubileum en wensen 
hen nog vele gelukkige jaren 
toe, ook temidden van hun vrouw 
en kinderen. 

P. DEELEN 
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25JAARBIJ 
IHCSMIT 

A. KOOLMEES 

H. B. DEN BOER 

Op dinsdag 26 maart j.l. hesen 
we de vlag met het cijfer 25 in 
de mast voor onze bankwerker, 
de heer A. Koolmees. 
Op 21 maart 1949 kwam hij bij 
ons bedrijf in dienst en begon 
zijn werkzaamheden in de afde
ling buitenbankwerkerij. 
Daar kunnen we hem nog steeds 
vinden, behalve wanneer hij is 
uitgezonden voor monteurswerk
zaamheden. 
Wij feliciteren de heer Koolmees 
met zijn jubileum en wensen 
hem nog vele gelukkige jaren 
toe, waarin hij in een goede 
gezondheid en opgewekt zijn 
werk zal kunnen voortzetten. 

Op dinsdag 9 april j.l. vierden 
wij het 25-jarig dienstverband 
van H. B. den Boer en L. Kort
land. 
Voor de jubilaris H. B. den Boer 
was het wel een zeer bijzondere 
dag. Op 1 april was het 25 jaar 
geleden dat hij bij ons bedrijf in 
dienst trad en op 30 maart j.l. 
bereikte hij de pensioengerech
tigde leeftijd. Wij hebben dus 
niet alleen zijn jubileum gevierd, 
maar ook afscheid van hem ge
nomen. 
De heer Den Boer is in ons be
drijf begonnen als leerling 
draaier, werd echter boorder, 
om later overgeplaatst te wor
den in het gereedschapmagazijn. 

Wij hopen dat hij ook als gepen
sioneerde zijn gevoel voor hu
mor zal blijven houden. 

Onze scheepsbeschieter, de heer 

L. KORTLAND 

J. A. KOOLMEES 

L. Kortland, trad in onze dienst
op 4 april 1949 als leerling mo
delmaker. Na terugkeer uit mi
litaire dienst bleek die afdeling 
te zijn opgeheven. Hij stapte toen
maar over naar het timmervak.
Toch is hij niet helemaal los ge
bleven van het modelmaken. De 
laatste jaren is hij zo nu en dan 
ook bezig met de "plaquette
bouw". Vermeldenswaard is dat 
de heer Kortland reeds 23 jaar 
verbonden is aan onze bedrijfs
brandweer en kortgeleden werd 
bevorderd tot commandant. Wij 
feliciteren de heer Kortland met 
zijn jubileum en hopen dat hij 
nog vele jaren zijn werk met op
gewektheid en in een goede ge
zondheid zal kunnen blijven ver
richten. 

Op dinsdag 16 april j.l. hesen 
wij de vlag met het cijfer 25 in 
de mast voor de heer J. A. Kool
mees, kodeur in de afdeling 
Maatvoeringscentrum, die op 11 
april 1949 in dienst van ons be
drijf trad als leerling ijzerwerker. 
Na 1 ½ jaar kwam hij op de be
drijfsteken kamer terecht. Dat 
noemen wij tegenwoordig het 
Maatvoeringscentrum. 
Het is voor de heer Koolmees 
en zijn gezin een leuke dag ge
worden. Wij feliciteren hem met 
zijn jubileum en wensen hem 
voor de toekomst met zijn gezin 

-- - - ..,. -

vele gelukkige en voorspoedige 
jaren toe. 

25JAARBIJ 
IHCGUSTO 

Op 7 maart j.l. was er voor de 
directie van IHC Gusto reden de 
vlag in top te hijsen. 
De heren C. H. van Dijk (tijd
schrijver MF), J. H. van Gils 
(groepsleider Bedrijfsbureau) en 
M. Visser (onderhoudsmonteur)
werden er op deze dag aan her
innerd dat zij 25 jaar geleden
bij Gusto begonnen waren. 

Op 21 maart j.l. was het de gro
te dag voor de heren R. Kuipers 

C. H. VAN DIJK 

J. H. VAN GILS 

M. VISSER 

(ijzerwe 
Hokke 
Slikkerv 
ker Sli 
(elektris 

S. VLIETU 
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Wij hopen dat hij ook als gepen
sioneerde zijn gevoel voor hu
mor zal blijven houden. 

Onze scheepsbeschieter, de heer 

L. KORTLAND 

J. A. KOOLMEES 

L Kortland, trad in onze dienst 
op 4 april 1949 als leerling mo
delmaker. Na terugkeer uit mi
litaire dienst bleek die afdeling 
te zijn opgeheven. Hij stapte toen 
maar over naar het timmervak. 
Toch is hij niet helemaal los ge
bleven van het modelmaken. De 
laatste jaren is hij zo nu en dan 
ook bezig met de "plaquette
bouw". Vermeldenswaard is dat 
de heer Kortland reeds 23 jaar 
verbonden is aan onze bedrijfs
brandweer en kortgeleden werd 
bevorderd tot commandant. Wij 
feliciteren de heer Kortland met 
zijn jubileum en hopen dat hij 
nog vele jaren zijn werk met op
gewektheid en in een goede ge
zondheid zal kunnen blijven ver
richten. 

Op dinsdag 16 april j.l. hesen 
wij de vlag met het cijfer 25 in 
de mast voor de heer J. A. Kool
mees, kodeur in de afdeling 
Maatvoeringscentrum, die op 11 
april 1949 in dienst van ons be
drijf trad als leerling ijzerwerker. 
Na 1 ½ jaar kwam hij op de be
drijfstekenkamer terecht. Dat 
noemen wij tegenwoordig het 
Maatvoeringscentrum. 
Het is voor de heer Koolmees 
en zijn gezin een leuke dag ge
worden. Wij feliciteren hem met 
zijn jubileum en wensen hem 
voor de toekomst met zijn gezin 

vele gelukkige en voorspoedige 
jaren toe. 

25JAARBIJ 
IHCGUSTO 

Op 7 maart j.l. was er voor de 
directie van IHC Gusto reden de 
vlag in top te hijsen. 
De heren C. H. van Dijk (tijd
schrijver MF), J. H. van Gils 
(groepsleider Bedrijfsbureau) en 
M. Visser (onderhoudsmonteur)
werden er op deze dag aan her
innerd dat zij 25 jaar geleden
bij Gusto begonnen waren. 

Op 21 maart j.l. was het de gro
te dag voor de heren R. Kuipers 

C. H. VAN DIJK 

J. H. VAN GILS 

M. VISSER 

(ijzerwerker Slikkerveer), J. L. 
Hokke (afschrijver/ijzerwerker 
Slikkerveer), W. Boom (ijzerwer
ker Slikkerveer), S. Vlietland 
(elektrisch lasser Slikkerveer) en 

R. KUIPERS 

J. L. HOKKE 

W. BOOM 

S. VLIETLAND 
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A. de Vogel (ijzerwerker Slikker
veer). 

Tijdens de feestelijke bijeenkom
sten op de jubileumdagen was 

A. DE VOGEL 

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 
afgesloten, zoals te doen gebrui
kelijk, met een kop koffie en 
een bezoek aan de modellen
zaal. 

VAN DE REDACTIE 
Het doet ons genoegen te kunnen mededelen dat de redactie 
van ons bedrijfsblad wordt uitgebreid met een vertegenwoordi
ger van IHC Smit. Het is de heer A. G. van der Beek, verkoop
secretaris van IHC Smit. De redactiecommissie heet de heer 
Van der Beek van harte welkom in haar midden. 

IN MEMORIAM 
A. VAN DER BEEK 

Op 14 april j.l. overleed onze medewerker bij IHC Smit, de heer 

ALETTINUS VAN DER BEEK 

in de leeftijd van 61 jaar. 

Enige weken geleden vernamen wij reeds, dat de heer Van der 
Beek zeer ernstig ziek was en zijn werk niet meer zou kunnen 
hervatten. 
Opnieuw moeten wij een gewaardeerde medewerker afstaan. 
Wij denken in het bijzonder aan zijn vrouw en kinderen, die hun 
man en vader moeten missen. De teraardebestelling heeft plaats 
gehad op donderdag 18 april op de Algemene Begraafplaats te 
Nieuw-Lekkerland. 
Wij wensen mevrouw Van der Beek en haar kinderen kracht en 
sterkte toe dit verlies te kunnen dragen. 

J. Bakker
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Gedeelde smart is halve smart. Blijkbaar zijn er, met ons, velen 
gevloerd door het proza van de jongste loonmaatregelen. In de 
verschillende regionale berichtenbladen van onze bedrijven werd 
uitvoerig op een en ander ingegaan. Weliswaar moest je het 
allemaal toch twee maal lezen, maar dat zit in de aard van dit 
soort mededelingen. 
Het loont echter wel de moeite!! . ... 

De IHC-ers die in hun eigen auto voor de zaak mogen rijden, 
krijgen daarvoor vier centjes meer per kilometer. Zo meldde het 
IHC Guste Nieuws dit: ,,is de vergoeding voor het zakelijk ge
bruik van de eigen auto per 1 april 1974 verhoogd tot f 0,34 per 
gereden kilometer". Niet-gereden kilometers blijven helemaal 
voor eigen rekening .... 

In Kinderdijk is aan een driedubbele noodsituatie een eind ge
komen. Bij IHC Smit werd voor de medewerkers van de Pijpen
loods en de afdeling Speciale Constructies Noord een nieuwe 
kantine/kleedgelegenheid in gebruik genomen. Dat heeft wel 
even geduurd, maar "toen echter de voorlaatste noodkantine
tijdens de storm een stevige, gelukkig onbemande vlucht maak
te, moest men zich de laatste maanden behelpen met een nood
keet". Aldus het IHC Smit Nieuws. 
Nood-zakelijk was het dus wel, dit nieuwe onderkomen .... 

Het IHC Smit Nieuws en het IHC Guste Nieuws maakten beide 
melding van ideeënbusinzendingen. Wij plukten er twee voor u. 
,,Het gebruik van lasbochten, dat de laatste tijd toegenomen is, 
was voor de heren H. en V., die veel lasbochten gebruikten om 
er segmenten van te zagen, wel mede de oorzaak van er eens 
dieper over na te denken om de aftekentijd te verkorten, daar dit 
met behulp van een zwei- en winkelhaak een tijdrovend werk 
was. Een contramal hiervoor gebruiken bleek de oplossing te 
zijn." 
Snappen doen wij het niet, maar de premie van f 282,- was al
les behalve mal .... 

,,Dit idee krijgt geen beloning. De door hem voorgestelde me
thode om de helling schoon te houden is in wezen niet anders 
dan reeds eerder ingediende ideeën. Mocht in de toekomst deze 
methode nog eens worden toegepast, dan kan alsnog hierop 
worden teruggekomen." Voorlopig heeft men schoon genoeg

· van dit soort ideeën! .... 
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Binnenkort begint fase 1 van het medisch onderzoek voor de 
40 plussers onder de IHC-ers. Dit betreft doorlichten en hier
over vertelde het IHC Guste Nieuws: ,,Men behoeft zich niet te 
ontkleden, doch alle voorwerpen, die schaduw op de foto zou
den kunnen veroorzaken, zoals vulpenhouders, schroeve
draaiers, medaillons, kledingstukken met metalen versiering, 
moeten van het bovenlichaam worden verwijderd". 
Het harnas dus toch wel even uitdoen! .... 

Als bijlage van het IHC Holland Nieuws waren er brandvoor
schriften voor de werknemers op het Hoofdkantoor. De uitgifte 
daarvan werd als volgt gemotiveerd: ,,De ervaring leert ons, dat 
als er brand uitbreekt, het opvolgen van de brandvoorschriften 
dringende noodzaak is. Vandaar van tijd tot tijd een geestelijk 
opfrissertje daaromtrent voor de "langere" bewoners van het 
hoofdkantoor". 
Met wie klein is, worden bij brand korte metten gemaakt .... 

In Domino lazen wij het volgende probleem. ,,Bij de rondvraag 
werd geïnformeerd naar de bedoeling van de grijze folie tegen 
de ramen van het kantoor. Medegedeeld werd dat dit een zon
werende folie is, die de stralingswarmte bij het grote glasopper
vlak buiten houdt. Dat nu niet meer naar binnen gekeken kan 
worden, is inderdaad een minder prettig bijverschijnsel". Ach, 
ja, de buitenwereld wil (vooral deze dagen) graag zien wat er 
bij ons gebeurt .... 

Wist u de hoeveelste aflevering van Argus dit is? De 75ste! Wel
licht wordt het tijd om er nu eens mee op te houden, voordat de 
ouderdomsaftakeling begint! 


