


BIJ DE VOORPLAAT 

Opvallend groot is de hellingloods van het nieuwe werfcomplex van IHC Smit, dat op 17 november officieel door Z.K.H. de Prins 
der Nederlanden werd geopend 

NIEUWS VAN 
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De hellingloods 
Op 17 november opende Z.K.H. Prins Bernhard officieel het 
nieuwe werfcomplex van IHC Smit. In ons volgende nummer 
brengen wij daarover verslag. Opvallend onderdeel van het com
plex is de enorme hellingloods; 168 meter lang, 51 meter breed en 
34 meter hoog. Tijdens de bouw van de loods zijn natuurlijk vele 
foto's gemaakt. Een daarvan is deze luchtfoto van Aerophoto-
Schiphol, die op een bijzonder fraaie wijze het "geraamte" van de 
nieuwe hal laat zien! 

Bouw Is begonnen 
Op 2 oktober jl. was het zover, dat de hellingloods door het 
Hoofd van de Bagger Divisie, de heer D. L. H. Smit, namens de 
Raad van Bestuur, werd overgedragen aan de Produktieafdeling 
van IHC Smit. Direct werd met werken in het nieuwe complex 
begonnen. Het eerste schip, dat geheel "onder dak" gebouwd 
wordt, is de sleepzuiger Maas voor de Algemene Baggermaat
schappij S.G.D. te Antwerpen. Op 18 oktober werd voor dit schip 
de kielsectie geplaatst, een onofficieel gebeuren, maar goed voor 
een "historisch" plaatje. 

Twee IHC Omnlbarges 
In de schaduw van de grote hellingloods is de afgelopen maan
den gewerkt aan de bouw van twee 660 m3 IHC Omnibarges voor 
onze Italiaanse klant Aretusa S.p.A. in Rome. Net als de andere 
Omnibarges van deze firma, kregen ook deze bakken namen van 
sterren. De een heet Castor, de ander Sirius. Voor het te water 
zetten van de Omnibarges was de hulp van twee bokken nodig. 
Op een mistige dag hebben de Castor en de Sirius naderhand op 
de Lek proefgevaren. De een leeg, de ander gevuld met water. 
iedereen was over deze beproeving zeer tevreden. 
Beide Omnibarges kregen extra voorzieningen voor de tocht 
overzee -naar hun werkterrein bij Taranto in Zuid Italië. 





TEWATERLATING 
FREE ENTERPRISE VII 

Op zaterdagmiddag 21 oktober 1972 werd bij IHC Gusto de Free 
Enterprise VII te water gelaten. 
Mevrouw A. M. Siddle, echtgenote van één der directeuren van 
Townsend Thoresen Car Ferries Ltd., verrichtte de doopplechtig
heid in aanwezigheid van meer dan 600 Engelse gasten. 
Evenals haar zusterschip de Free Enterprise VI kan de Free En
terprise VII 320 personenauto's en 1200 passagiers vervoeren. 
In het voorjaar van 1973 zal de VII in dienst worden genomen en 
zal zij varen op de lijnen naar Dover. Townsend-Thoresen heeft 
dan met de F.E. VI en de F.E. VII de grootste Noordzee-veerboten 
in Het Kanaal varen. 

Met grote ontsteltenis ontvingen wij op maandag 23 oktober 1972 
het bericht van het plotselinge overlijden van de heer R. Wick
enden, President-Directeur van Townsend-Thoresen. 
Onze gevoelens van deelneming gaan in eerste instantie uit naar 
mevrouw J. Wickenden. 
Ruim 10 jaar geleden maakten wij kennis met de heer R. Wiek- 
1 enden. Zijn dynamisch optreden en scherp inzicht stimuleerden 
1 velen. De groei van Townsend-Thoresen tot de grootste 
rederij op het gebied van "Het Kanaalvervoer" is ook te 
danken aan J zijn visie en inzet. 

Directie 
IHC GUSTO NV 

25 METER BOVEN DE GOLVEN 
Half juli 1972 begonnen de medewerkers van Gusto Staalbouw 
met hun werkzaamheden in "Block K" in de Noordzee. Dit blok 
ligt op het continentale plat, ongeveer 70 mijl uit de Engelse kust. 
In opdracht van Shell U.K. moesten zij een produktieplatform in 
bedrijf stellen. 
Boven een grote gasbel en 25 meter boven de golven begonnen 
zij met het installeren en afmonteren van pijpen, apparaten enz. 

Moeilijke omstandigheden 
Het ons bekende kraanschip Chai/enger plaatste de dekken op 

Foto 1 
Een stuk van het dek. Vlak boven de zee ziet men 
nog een deel van de top van het jacket. Meer dan 
20 meter daarboven de accommodatie en daarachter 
het hel,copterdek 

Foto 2 
Onze medewerkers B. van Beusekom en C. H. van 
Gerven bezig met controlewerkzaamheden 
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de onderbouw, het "jacket". Daarop kwam weer apparatuur, 
pijpen, generatoren en andere materialen. Daarna is het zaak om 
zo snel mogelijk "kamp" te maken, want zodra de Chai/enger 
alles heeft uitgeladen, vaart zij direct weg naar een volgend 
hijskarwei. 
De mensen, die zich dan op het stalen geraamte in de Noordzee 
bevinden, zijn daarna helemaal op zichzelf aangewezen. Een ge
deelte van de ploeg maakt zo snel mogelijk de accommodatie 
in orde, zorgt voor elektrische stroom en water enz. De rest van 
de ploeg begint meteen aan de montage van het produktieplat
form. 

2 



Een heltcopter komt toevallig even enkele pakJes afgeven en . 

Op het eiland werkt een ploeg van gemiddeld 50 man. En het is 
hard werken, drie weken op en één week af. Van 's morgens 6 
tot 's avonds 6 in alle denkbare weersomstandigheden. Ook in 
het weekend. 

Omstreeks half november zal men met het werk klaar zijn. Het 
is dan hun tweede "hooking-up" geweest. De mogelijkheid is 
niet uitgesloten, dat er meer van dergelijke karweien komen. 
Dat is een compliment voor de ploegen, die daar op zee onder 
leiding van de heren W. Strang, C. J. den Ouden en H. 
Masselink hun werk verrichten. 

6 

153 

vliegt daarna meteen verder Tot over een paar dagen 

De heer J. A. F van der Pluym 
kijkt hem toch wel even na 

Foto 6 
Helemaal boven op het dek geeft 
onze Gusto man, de heer P. van 
Gemerden instructies aan een elek
triciën van Van Rletschoten & 
Houwens. Op de achtergrond drijft 
de "'waakhond'". Dit is meestal 
een vissersboot die continu stand
by bliJft 

Foto 7 
Nauwkeurigheid is een eerste ver
eiste 

7 



WEER 
SLEEPZUIGER 
VOOR 
GRINDWINNING 
TE WATER 

In de bouwwereld zijn voortdurend enorme hoeveelheden grind 
nodig. Steeds groter wordt de belangstelling voor het winnen 

Wachten op de plons 

van grind "ter zee". Veel grind is te vinden op het Continentale 
Plat in de Noordzee, vooral op plaatsen dicht onder de kusten. 
De winning ervan is zeer wel mogelijk, vooropgesteld, dat het 
economisch verantwoord is en dat er uitgebreide kennis bestaat 
omtrent hoeveelheden, soort en grofheid van het grind. De uit
daging "grindbaggeren-op-zee" is door ons tijdig begrepen en 
aangenomen. Dit jaar werd de grindsleepzuiger Deepstone met 
een laadvermogen van meer dan 8.000 ton afgeleverd en prompt 
in bedrijf genomen. 
Maar, er gebeurde meer. Er werd een aantal ontwerpen gemaakt 
voor speciale grindsleepzuigers. Geheel volgens de huidige 
normen zijn het schepen van middelgrote klasse. Uit een van 
deze ontwerpen is de Marinex VI ontstaan. 
Deze 84 meter lange en 15 meter brede grindsleepzuiger heeft 
een laadruiminhoud van 1600 m3 en kan grind en zand vanaf een 
diepte van 30,50 m opzuigen. Dit mengsel wordt in twee "laad
torens" gezeefd, zodat bijvoorbeeld alleen grind wordt geladen. 
Het lossen geschiedt met behulp van twee "scheppen" en een 
systeem van lopende banden, die het grind naar de wal brengen. 
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Alle ogen gericht op de slukspattende fles 

De voortstuwing van het enkelschroefs schip geschiedt door een 9-
cilinder Smit-Bolnes motor van 3000 pk bij 350 omw/min. Deze 
hoofdmotor drijft ook twee generatoren aan.

Vlot te water 
De bouw van de Marinex VI, die bij Verschure geschiedt, was 
onlangs zo ver gevorderd dat op 12 oktober alles gereed was voor 
de tewaterlating. Naast de helling met de grindzuiger er op werd 
druk gewerkt aan de verbetering van helling ll. Op deze dag echter 
moest het heien worden gestaakt. De trillingen van dit "beukwerk" 
waren zodanig, dat er gevaar bestond, dat het casco van de Marinex 
VI, zoals dat heet, "door z'n vet zou zakken". En zie dan maar dat je 
de tonnen staal van de helling laat 

Sylvia Molenkamp 8 Jaar mocnl ditmaal de doopvrouwe de bloemen aanbieden 



Helemaal in het IJwater 

glijden! Er komt heel wat kijken, voordat een schip goed en 
veilig te water kan. Daar hebben de gasten doorgaans geen 
weet van. Daarom om te beginnen maar eens een pluim voor 
alle werkers, die er voor zorgden dat ook de Marinex VI vlot te 
water gleed. 
De gasten kwamen ditmaal uit Engeland, want de grindzuiger 
is besteld door Marinex Gravel Ltd. in Londen. In deze firma 
heeft het grote Britse aannemingsbedrijf George Wimpey & Co. 
Ltd. een aanzienlijk belang. Vandaar, dat mevrouw S. R. Gane, 
echtgenote van de heer R. H. Gane, Vice President en Directeur 
van George Wimpey & Co. Ltd. de doop verrichtte. Deze plech
tigheid verliep bijzonder vlot. Pats, sloeg de fles kapot, duidelijk 
hoorbaar viel de klink weg en meteen roetste de zuiger het 
IJwater in. 
Het samenzijn met de genodigden achteraf kreeg ditmaal een 
bijzonder tintje, toen de doopvrouwe nog even het woord vroeg 
en aan directeur A. J. C. Sax voor de bemanning van het nieuwe 
schip een bijbel overhandigde. De heer Sax zegde toe dit boek 
zorgvuldig te zullen bewaren tot de grindhopperzuiger in de 
vaart komt. Dat zal begin volgend jaar zijn. 

INTERESSANT WERK WACHT GIANT-ZUIGER IN VENEZUELA 
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Veel aandacht voor de drijvende ,ubber-persleid,ng, waarmee op speciaal 
verzoek van de klant enkele uren werd proefgedraaid 

Medio oktober werd op "het speciale proefstekkie" in de Lek bij 
Lekkerkerk een "Giant 1600" op de proef gesteld. Op zichzelf 
niet zó bijzonder, maar deze zuiger wacht begin volgend jaar 
een zeer interessant werk in Venezuela. 
Dit zal zijn in een baai, 200 km ten westen van Caracas, bij het 
vissersdorp Tucacas. Daar ligt een "rommelig" soort eiland, be
staande uit ondiepe plaatsen, stukjes grond met mangostruiken 
en bomen erop, en enkele diepe meertjes. Men gaat van dit alles 
een mooi, bouwrijp eiland maken, door er zo'n 8 miljoen m3 

grond op te spuiten, hoofdzakelijk klei en zachte koraal. Het kar
wei zal ongeveer drie jaar duren. Dan kan met de bebouwing 
worden begonnen. Er komen hotels, woonwijken, bungalows, 
jachthavens, winkelcentra, etc. De verbinding met de vaste wal 
zal bestaan uit een dijk. Aan het eind van de dijk, op het eiland 
komt een grote parkeerplaats. Auto's zullen namelijk verder op 
het eiland niet worden toegelaten. Voor het vervoer zal een tram 
gaan zorgen! 
Al met al weer eens een bijzonder karwei voor een van onze 
standaard zuigers! 



40 JAAR BIJ IHC VERSCHURE 

Ter gelegenheid van het 40-jarig 
jubileum van de heer A. G. J. 
Kroonstuiver, medewerker van 
de afdeling orderbeheer bij IHC 
Verschure, was burgemeester 
Stuifbergen van Bovenkarspel 
met zijn echtgenote naar Am
sterdam gekomen om bij de vie
ring van het jubileum op vrijdag 
29 september aanwezig te zijn 
en om persoonlijk aan de jubi
laris de hem door de kroon toe
gekende zilveren medaille, beho
rende bij de orde van Oranje 
Nassau uit te reiken. 

De heer Kroonstuiver is enkele 
jaren geleden met zijn gezin 
naar Bovenkarspel verhuisd -
volgens hem veel te laat. Hij had 
er in het begin van zijn vestiging 
toevalligerwijs een geanimeerd 
gesprek met de burgemeester en 
deze wilde in zijn toespraak nu 
beslist getuigen van de sociale 
bewogenheid, die hij tot zijn ge-

A. G. J. KROONSTUIVER 
"SUR PLACE" 

noegen bij zijn ingezetene -
thans jubilaris - had mogen ont
dekken. 

Adjunct-directeur, de heer Fluit, 
dankte de burgemeester en 
diens echtgenote voor de eer, 
die zij de jubilaris en het Ver
schure-bedrijf hadden aange
daan door dit jubileum met hun 
aanwezigheid luister bij te zet
ten en reliëf te geven. 
Hij, de chefs, de collega's en de 
vertegenwoordiger van de onder
nemingsraad lieten zich niet on
betuigd in hun lof voor de jubi
laris, die op rustige, tred- en 
trefzekere, maar toch ook soms 
weer impulsieve wijze zijn dage
lijkse taak pleegt te verrichten. 

Het was een jubileumviering om 
niet licht te vergeten, zeker niet 
de "sur place" van de jubilaris 
op de hem door de collega's ge
schonken velo. 

25 JAAR BIJ IHC SMIT 
Op dinsdag 26 september heb
ben we onze kantoorwerkster, 
mejuffrouw Neeltje van den Oe
ver in het zonnetje en in de 
bloemetjes gezet. 
We dachten aanvankelijk dat zij 
25 dienstjaren achter de rug 
had. Bij ons gesprekje dat wij 
vóór de jubileumviering plegen 
te hebben, bleek ons echter dat 
zij voorheen nog 5 jaren in het 
bedrijf als kantoorwerkster werk
zaam is geweest bij J. en K. 
Smit, waar zij in dienst is ge
weest van 1 september 1941 tot 
28 september 1946. Op 15 sep
tember 1947, dus een jaar later, 
begon zij opnieuw als kantoor-

werkster bij L. Smit en Zoon, zo
dat zij reeds 30 jaar in ons be
drijf werkzaam is geweest. Bij 
gebrek aan een vlag met het cij
fer 30 hebben we toch maar de 
vlag met het cijfer 25 in de mast 
gehesen. 
Als jubileumgeschenk ontving zij 
uit handen van onze directeur de 
heer A. J. Bouman, een enve
loppe met inhoud en als herin
nering aan haar jubileum, het 
gouden firmaspeldje, nadat de 
heer Bouman haar had toege
sproken en haar bedankt voor 
de trouw en de nauwgezetheid 
waarmee zij haar werk al die 
jaren heeft gedaan. 
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Wij hopen dat Nel, zoals we 
haar noemen, nog vele jaren 
haar werl< met opgewektheid en 

MEJ. N. VAN DEN OEVER 

in een goede gezondheid zal 
kunnen blijven verrichten. 

Op dinsdag 3 oktober j.l. wap
perde de vlag met het cijfer 25 
in de mast ter ere van onze 
draaiersbaas, de heer W. Maas
land, die eigenlijk langer dan 25 
jaar aan het bedrijf van IHC ver
bonden is. Hij is namelijk als 16 
jarige jongen op 19 augustus 
1946 in dienst getreden bij De 
Klop in Sliedrecht, om na zijn 
militaire dienst, die hij door
bracht bij de Marine als stoker 
2e klas, bij LSZ in dienst te tre
den. Bij De Klop behaalde hij 
het Bemeteldiploma voor draai
en. In Kinderdijk startte hij ech
ter als crasseur. Dat duurde 
maar heel kort, want een 
draaier in hart en nieren behoort 
aan een draaibank te staan. On
geveer in 1957 werd hij belast 
met de opleiding van leerling
draaiers en werd dus leermees
ter, om reeds na 4 jaar aange
steld te worden als draaiersbaas 
om samen met zijn collega De 
Koning in ploegendienst de lei
ding te nemen over een aantal 
draaiers. Dat betekent dus dat 
onze jubilaris al 11 jaar onafge
broken in ploegendienst heeft 
gewerkt. 
Onze directeur, de heer A. J. 
Bouman, heeft hem dank ge
bracht voor de wijze waarop hij 
zich in de voorbijgegane jaren 
van zijn taak heeft gekweten. 
Wij wensen de heer Maasland 
nog vele jaren toe, waarin hij 
met opgewektheid en in een 
W. MAASLAND 

goede gezondheid zijn werk zal 
kunnen blijven verrichten, als 
een goed collega en een pret
tige baas. 

25JAAR BIJ 
IHCGUSTO 

Op 28 juli was er voor de direc
tie van IHC Guste weer reden de 
vlag in top te hijsen. 
De heren F. Friederich {Fraiser 
MB) en H. Ouwens {lasser SB) 
werden er op deze dag aan 
herinnerd dat zij 25 jaar geleden 
bij Guste begonnen waren. 

Op 31 augustus was het de gro
te dag voor de heren C. Elk
huizen {ijzerwerker Slikkerveer), 
H. J. Albers {tekenaar/construc
teur Kraanbouw) en A. Hooikaas 
{constructeur Staalbouw). 

Oók op 7 september was er weer 

F. FRIEDERICH 

H. OUWENS 

C. ELKHUIZEN 



een feestelijke ontvangst 
van vier jubilarissen. 
Ditmaal waren het de heren A. 
Klootwijk (transporteur 
Slikkerveer), A. v. d. Linden 
(lasser SB), Th. J. v. d. Heyden 
(Tijdschrijver Administratie) en 
P. C. Veltenaar (Tijdschrijver 
Administratie). 

H. J. ALBERS 

A. HOOIKAAS 

A. KLOOTWIJK 

A. v. d. LINDEN 

Op 5 oktober ging de vlag in 
top voor de heren H. Heus (te
kenaar/constructeur SB) en F. P. 
de Fremery (hoofdontwerper 
Kraan bouw). 

Tijdens de feestelijke bijeenkom
sten op de jubileumdagen, was 

Th. J. v. d. HEYDEN 

P. C. VELTENAAR 

H. HEUS 

F. P. DE FREMERY 

157 

de directie bepaald niet zuinig 
met zijn waardering voor alle 
trouwe medewerkers én hun 
echtgenotes. De maatschappij 
voor Handel en Nijverheid over
handigde de jubilarissen het 
vererend getuigschrift met leg
penning. 
De officiële gedeelten werden af
gesloten, zoals te doen gebrui
kelijk, met een kopje koffie én 
een bezoek aan de modellen
zaal. 

25JAARBIJ 
IHC VERSCHURE 

Op vrijdag 20 oktober waren er 
bij IHC Verschure 2 jubilarissen 
met 25 dienstjaren. 
Het waren de heer J. C. Busso, 
reclamant van de afdeling in
koop, aan wie 's morgens een 
ontvangst tebeurt viel, en de 
J. C. BUSSO 

heer Ch. Kammerman, bedrijfs
ingenieur-technisch adviseur van 
de directie, die 's middags door 
de directie, staffunctionarissen 
en vertegenwoordigers van het 
personeel is gecomplimenteerd. 

Het is voor beide heren en hun 
familieleden een uitermate ge
zellige belevenis geweest, die in 
de beste stemming verlopen is. 
Een gebeurtenis, waaraan de ju
bilarissen een prettige herinne
ring zullen blijven bewaren. 
Dat is nog weer eens een bewijs 
voor de stelling, dat zowel de ju
bilaris als het bedrijf met vreug
de en met een zeker gevoel van 
trots kan en mag terugzien op 
25 jaar nuttige arbeid, ieder op 
zijn plaats en ieder naar zijn ver
mogen. 
Wij wensen onze jubilarissen een 
aangename voortzetting van hun 
activiteiten en feliciteren hen 
hierbij nogmaals met de bereik
te mijlpaal. 
Ch. KAMMERMAN 

JUBILEA 



''Près du pont d'Avignon" .. , , , 

Met een variatie op de aanhef van een bekend lied over een nog 
bekender brug, vertelde "COHESIE", het personeelsblad van Bos 
Kalis Westminster Dredging Groep over het baggeren van grind 
uit de Rhóne, een karwei dat wordt uitgevoerd door de in Kin
derdijk gebouwde emmermolen "Jannigje Johanna". Het gaat 
hierbij om de kanalisatie van deze grote rivier. 
Sinds januari 1971 ligt in een arm van de Rhóne de baggermo
len Jannigje Johanna, met een voor oude baggerbegrippen 
vreemdsoortige installatie naast en achter zich, te baggeren. In 
het kader van de kanalisatie moet namelijk een 6 kilometer lang 
stuk van deze arm op diepte worden gebracht om het af te voe
ren water van een hoger gelegen waterkrachtcentrale te kunnen 
verwerken. 
Daar het te baggeren materiaal uit grind bestaat en het op de 
wal in diverse depots moet worden verwerkt, is naar een spe
ciale werkwijze gezocht die rendabeler is dan de gebruikelijke 
spuitmethode. Daaraan zijn immers problemen verbonden wat 
betreft vermogen en slijtage. 
De oplossing werd gevonden in drijvende transportbanden. De 
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baggermolen deponeert nu de specie via de stortgoot op een 
zogenaamde feederband, die het grind op een naast de molen 
lopende band werpt. Vervolgens passeert de specie drie drij
vende transportbanden van 50 meter elk en belandt op de even
eens 50 meter lange afwerpband. Deze afwerpband hangt in een 
bok en deponeert het grind in hopen op de wal. 
Groot materieel voor droog grondverzet zoals loaders, dumpers 
en scrapers brengen de specie tenslotte naar de plaats van be
stemming. In totaal moet op deze manier 3.000.000 m3 worden 
verzet. De opdracht omvat voorts de aanleg van een 1800 meter 
lange dijk. Deze wordt op dezelfde bijzondere manier gestort, 
waarna een bekleding wordt aangebracht van 150.000 ton stort
steen. 
In het baggervak bevinden zich de overblijfselen van de in de 
twaalfde eeuw gebouwde Brug van Avignon, die bezongen wordt 
in het beroemde lied "Sur Ie pont d'Avignon". Deze resten wor
den verwijderd door het in Zuid-Frankrijk aangekochte kraan
ponton Bénézet, dat zijn naam te danken heeft aan de bouwer 
van de brug. 



FEEST VOOR BEDRIJFSSCHOOL 
SCHEEPSBOUW IHC SMIT 
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26 oktober was een belangrijke dag voor de leerlingen bij IHC 
Smit. Aan een aantal van hen werd een Bemetel diploma uitge
reikt en 's avonds werd de nieuwe bedrijfsschool van de afdeling 
Scheepsbouw geopend. Deze school is nu ondergebracht in de 
sectieloods. De jongens en de leermeesters hebben een belang
rijk aandeel gehad in de uitvoering van het "verhuisplan" van hun 
school. Om het zo voordelig mogelijk te maken is er veel doe
het-zelf werk aan te pas gekomen. Begin juni was de ruimte in 
de sectieloods leeg en kon met de inrichting worden begonnen. 
Eind augustus was alles klaar. 
In zijn openingstoespraak liet IHC Smit directeur, de heer A. J. 
Bouman dan ook van z'n grote waardering blijken voor hetgeen 
jongens en leermeesters hebben gepresteerd. 
Het ligt in de bedoeling naderhand deze school uit te breiden 
met een afdeling voor koperslagers en pijpenfilters. 
Om de openingshandeling te verrichten hadden de jongens op 
een lorrie een "imitatiecutterzuiger" gemonteerd. De mini-cutter 
was van scherpe randjes voorzien om de papierwand stuk te 
snijden. De heer Bouman zette met behulp van een takel deze 
lorrie in beweging. Op de rails was een keten van "klappertjes" 
gelegd en dat gaf een "knetterend rijden". Achter de kapot "ge
baggerde" papierwand lag de bedrijfsschool open voor de ge
nodigden. 
Een nagelhetersoventje herinnerde aan vroeger tijden. De toe
komst lag onder zeil verborgen en werd door de heer Bouman 
onthuld. Een robot vertoonde zich aan de toeschouwers, met 
flikkerende ogen-lichtjes, draadjes, een ponsband, etc. Zal zo de 
toekomst zijn? 
Terug in het heden konden vooral ouders met deskundigen pra
ten over de mogelijkheden, die de bedrijfsopleidingen bij IHC 
Smit bieden. 
Onder de genodigden waren er velen, die zich erg enthousiast 
toonden over de nieuwe behuizing van de bedrijfsschool afd. 
Scheepsbouw van IHC Smit. 
Wanneer wij ons dan toch een puntje van kritiek mogen veroor
loven: er hadden best wat meer ouders van hun belangstelling 
mogen blijk geven. 

Het Bemeteldiploma werd uitgereikt voor Metaalbewerker in 
de Scheepsbouw aan: D. van Daalen, J. J. Gelderblom, A. van 
Heiningen, A. Holdermans, J. F. Honkoop, K. Jansen, L. van Wijk. 
Voor Sectiebouw en Afschrijven in de Scheepsbouw aan: J. Kop
pelaar en A. J. v. d. Rhee. 
Voor Draaien aan: P. van Leeuwen. 
Voor Kotteren aan: A. H. Kroeze. 
Voor Bankwerken Hand en Machinaal aan: J. v. d. Wal. 
Voor Meet- en Regeltechniek deel I en deel Il aan: N. Stam. 
Voor Uitgebreid Bemetelexamen aan: J. J. Gelderblom, A. Hol
dermans, K. Jansen, L. van Wijk, P. van Leeuwen, A. H. Kroeze 
en J. v. d. Wal. 
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�llMIN'S (l)ERF 
Eind oktober - zo lazen wij - begon het "berichtenblad voor en 
van het personeel van IHC Smit NV" aan de 7e jaargang. Wij van 
onze kant feliciteren het IHC Smit Nieuws van harte met deze 
verjaardag en voegen daaraan toe: nog vele jaren van goede, 
interne informatieverstrekking! 

Wat dit betreft vonden wij in het Smit- Bolnes Nieuws een paar 
voorbeelden. In no 16 een uitvoerig verslag van een Onderne
mingsraad vergadering; in no 17 een leuk verhaaltje over het zg. 
"proefhok". Dit is een soort ingenieus technisch brein, dat het 
mogelijk maakt een motor op de proefbank onbemand een heel 
weekend te laten draaien. Mocht er ook maar een kleinigheid 
misgaan bv. bij het filteren van de olie, de druk van de brand
stof, de koeling, etc., dan slaat de motor af. Maandagochtend 
vertellen de metertjes, de klokjes, de piefjes en de poefjes wan
neer en waarom de motor is gestopt. 
Koppie, koppie, man! 

Overigens voelen Smit-Bolnessers zich nauw bij fabriek en werk 
betrokken, getuige dit bericht: "De heer A. van der Hoeven heeft 
zich tijdens zijn arbeidsongeschiktheid bezig gehouden met een 
onderzoek naar een verbetering van ons systeem van brandmel
ding". 
Natuurlijk was men er zeer op gebrand te weten, wat de patiënt 
had uitgedacht. 

Wat wij wel eens zouden willen weten is, wat die meneer doet, 
die blijkens een mededeling in het IHC Gusto Nieuws, voortaan 
bereikbaar is op een nieuw telefoonnummer. 
Hij is van de "afd. Storage spar team". 
Zal best interessant zijn. 

Soms zet een kop boven een bericht je toch wel aan het denken. 
Zo lazen wij in het IHC Smit Nieuws een mededeling over de 
" Bedrijfsdoorlichting". Je zou in eerste instantie aan het werk 
van organisatiedeskundigen denken, die een bedrijf doorlichten. 
Niets van dat al, het gaat om de mensen. Die konden zich laten 
doorlichten. 
Muggenzifterig? Ach, denk er maar eens méé over na ....... . 

Gaat de techniek ons niet overvleugelen? Wij meenden zoiets 
op te maken uit het volgende bericht in het Smit-Bolnes Nieuws 
over de Autoclub: 
"In verband met de onlangs gehouden vergadering met de toen 
aanwezige garagecommissarissen, waarin juist de luchtcompres
sor sterk naar voren kwam, kunnen wij u mededelen, dat een en 
ander met de Directie is besproken en dat er pogingen om een 
oplossing te vinden, momenteel in onderzoek zijn". 
Ons advies: geen gezeur, terugzetten die luchtcompressor .... 
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"Wie een prik wenst" kon zich melden, aldus vertelde het IHC 
Holland Nieuws. Niks dorstlessends hoor. Alleen een halve· cc 
vloeistof, die je via een dunne naald kreeg geserveerd. Proost! 

De Personeelsvereniging van IHC Smit opende het seizoen met 
een showavond. Een daverend gebeuren als wij de recentie in 
het IHC Smit Nieuws mogen geloven: "De talrijke aanwezigen 
genoten van de beslist goede zangstemmen die bij het 
programma ingezet waren. Niet minder waren de musici die 
met hun instrumenten de stemming goed vasthielden en 
opvoerden tot maximale hoogte". 
Nou, wat zeg je me daarvan! ..... . 

Grote gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit. Wanneer u 
dit leest, zijn de voorbereidingen voor het St. Nicolaas/eest al in 
volle gang. Ook wij hebben een surprise voor u: in het decem
bernummer komt een Kerstpuzzel, gemaakt door onze DMN-me
dewerker Frits Schalekamp. Wij weten, dat wij onze puzzelende 
lezers daarmee een groot plezier zullen doen. 

In Zierikzee is het nu eindelijk eens afgelopen met het bonken 
op de deur. Het Smit-Bolnes Nieuws schreef nl.: "Enkele weken 
geleden is een fabrieksbel naast de rechtervoordeur 
geïnstalleerd. Wie 's avonds de fabriek nog moet bezoeken 
kan als de deur gesloten is, zijn aanwezigheid hoorbaar maken 
door te bellen". 
De klop op de deur is ook bij Smit & Bolnes verleden tijd! 

Toestanden, die daar in Schiedam heersten! Dat had u niet voor 
mogelijk gehouden. Het betrof de uitbetaling van de Kinderbij
slag. Het IHC Gusto Nieuws schreef er over: "Hoewel op het 
moment, dat de salarisgegevens naar de computer gingen, nog 
niet geheel voldaan was aan de formele eisen om de K.B. te 
kunnen uitbetalen, hebben wij toch begrip voor de teleurstelling, 
dat het aankleden van de kinderen nu tot het eind van oktober 
zou moeten wachten". 
Gewoon een huiveringwekkende gedachte. De arme schaapjes! 

Wij blijven nog even bij kleding en vragen ons af wat en wanneer 
is een lor een lor? Volgens het Smit-Bolnes Nieuws heeft de ga
rage dringend behoefte aan lorren. "Maar het moeten wel echte 
lorren zijn, en geen oude jassen, mantels, bh's en of corsetten. 
Ja, ja, echt waar, ook deze artikelen zitten soms in de lorrenzak. 
En daar hebben wij echt niets aan. Bedankt alvast voor de 
lorren." 

Mits ..... . 


