


BIJ DE VOORPLAAT 

Een fraaie actiefoto van de zuigbuis van de MOT Dredge V die in het water verdwijnt tijdens de eerste beproevingen bij Hoek van 
Holland. Durf van de fotograaf èn de kapitein van het bootje waren er wel voor nodig .... ! 

WEER 
Opnieuw ontvingen wij van Sudoimport in Moskou de opdracht 
voor de bouw van een sleepzuiger. Ditmaal met een laadruim
inhoud van 1000 m3• 

Het schip krijgt een lengte van 80 meter en een breedte van 
15 meter. De voortstuwing zal geschieden door twee Bolnes 
dieselmotoren, elk met een vermogen van 1500 pk. 
De sleepzuiger krijgt twee zuigbuizen waarmee tot op een diepte 
van 15 meter gebaggerd kan worden. 
Het laadruim is voorzien van 2 x 7 dubbele bodemkleppen. Het 
schip wordt uitgerust met voorzieningen om de opgebaggerde 
specie aan land te persen. De twee baggerpompen worden door 
elektromotoren aangedreven. 
De sleepzuiger zal worden gebouwd bij IHC Verschure. 
Levering: voorjaar 1976. 

OPDRACHT 
VOOR 
SLEEPZUIGER 
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MEDEDELING OVER DEELNEMINGEN DIVISIE 

Na verkregen toestemming van de raad van commissarissen, 
heeft de raad van bestuur besloten de reeds enige tijd funktio
nerende organisatie van de Deelnemingen Divisie te besten
digen. 

Tot de Deelnemingen Divisie behoren de volgende deelnemin
gen: 

- Forasol S.A.
- Viking Jersey Equipment Ltd.
- IHC Holland Exploratie B.V.
- IHC Norex B.V.
- Deep
- IHC Holland Rentals N.V.
- SEP International Co. Ltd.

De leiding van de Deelnemingen Divisie berust bij de President 
van de raad van bestuur. Hij wordt hierin bijgestaan door het 
Stafbureau Deelnemingen Divisie, waarvan de heer Mr. K. Toxo
peus Hoofd is. De heer C. B. J. Delhaas is toegevoegd als ad
ministrateur. Het Stafbureau Deelnemingen Divisie is gevestigd 
in het hoofdkantoor van IHC Holland, Marconistraat 2 te Rot
terdam. 

DE RAAD VAN BESTUUR 
D. L. H. SMIT
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"BEZIG ZIJN MET DE TOEKOMST" 

Op 1 november j.l. trad Ir. D. Boterenbrood in functie als lid van 
de raad van bestuur, speciaal belast met de leiding van de 
Bagger Divisie. De redactie stelt het op prijs, dat de heer Bote
renbrood even tijd had om een gesprek te hebben, zodat het 
mogelijk is hem nader aan u voor te stellen. 

In 1951 trad de heer Boterenbrood als scheepsbouwkundig inge
nieur in dienst van de Amsterdamsche Droogdok Maatschappij 
N.V. Sinds 1965 was hij daar een van de directeuren.
Nu zijn ADM en Verschure op de Meeuwenlaan al jaren lang
goede buren. Maar ook op andere niveaus waren er contacten.
In de periode dat de heer Boterenbrood voorzitter was van de
Metaalbond in Amsterdam en lid van het Sociaal Bestuur van de
FME, waren er reeds nauwe relaties met IHC. Bovendien wer
ken ADM, NDSM en Verschure al vele jaren samen in het oplei
dingsinstituut "De Eenheid". 

Uitdaging 
Op onze vraag hoe de heer Boterenbrood het vindt om na ruim 
twintig jaar van werkkring te veranderen, zegt hij daar een uit
daging in te zien. ,,De gelegenheid om in het leven iets nieuws 
aan te pakken, lokt mij zeer. Daartegenover staat natuurlijk dat 
ik oude banden moet verbreken. En als je goed met mensen 
samenwerkt, gaan zulke banden vaak verder dan de strikt zake
lijke. Daarbij komt, dat mijn IHC-functie een andere inhoud 
heeft. Bij de ADM was ik nauw betrokken bij de dagelijkse be
drijfsvoering. Bij IHC is het meer een beleidslijn te bepalen. Een 
denken op lange termijn. Zoiets heeft mij bij de ADM ook altijd 
erg getrokken. Bezig zijn met de toekomst doe ik graag." 
De baggerwereld is niet helemaal nieuw voor de heer Boteren
brood. Door IHC gebouwde baggerschepen zijn bij de ADM ge
repareerd of kregen er grote onderhoudsbeurten. De produkten 
van de baggerdivisie zijn naar de mening van de heer Boteren
brood een goed voorbeeld van een zeer" geslaagde specialise
ring in de kapitaal goederen industrie. 

Openheid 
Wanneer wij de sociale aspecten van het hedendaagse werken 
aansnijden, merkt de heer Boterenbrood op dat hij het jammer 
vindt dat de tegenstellingen zo zijn verscherpt. ,,Vooral vorig 
jaar is het hoog gelopen. 
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Ir. D. Boterenbrood 

Wel opmerkelijk is, dat doorgaans de toespitsing veel minder is 
in de bedrijven. Openheid kan misverstanden opheffen. Geluk
kig zijn wij al een eind op weg om medewerkers te betrekken 
in de besluitvorming." 
Ir. Boterenbrood is dan ook van plan veel contacten met mede
werkers te onderhouden. Zulke contacten zijn daarom ook zo 
belangrijk, omdat IHC groot is en bestaat uit verspreid voorko
mende vestigingen. 
"Ik wil veel luisteren om te merken waar problemen liggen. Het 
gaat er om zodanige omstandigheden en verhoudingen te schep
pen, dat er een zo goed mogelijke voedingsbodem ontstaat voor 
overleg, in het belang van het grote geheel." 

Voorlichting 
Het blijkt dat de heer Boterenbrood zich al op de hoogte heeft 
gesteld van ons bedrijfsblad "Het Zeskant". ,,Ik sta heel positief 
tegenover zo'n blad en heb de ontwikkeling ervan bij de ADM 
nauwgezet gevolgd. Tussen de verschillende vormen van interne 
informatieverstrekking - personeelsblad, directiemededelingen, 
verslagen van OR en COR - moet een goed evenwicht bestaan. 
Daarnaast - maar er toch ook wel mee verbonden - is er de 
informatie naar buiten. Op een juist tijdstip gedaan en goed uit
gebalanceerd van inhoud, kan het ten goede komen van het 
,,gezicht" van het bedrijf." 
Dat er naast Het Zeskant in onze bedrijven een regionale be
richtgeving is, is de heer Boterenbrood bekend. Hij heeft er al 
kennis van genomen en vindt het goed passen in het totaal-pak
ket van een goede informatieverstrekking. 

Weer thuis 
Voor Ir. Boterenbrood is de komst naar het hoofdkantoor in 
Rotterdam geen al te moeilijke stap. Hij is Rotterdammer van 
geboorte en bezocht in Schiedam zowel de lagere als de mid
delbare school. Het gezin Boterenbrood woont nu in Het Gooi, 
maar zal te zijner tijd naar "Het Westen" verhuizen. Van de vier 
kinderen, twee jongens en twee meisjes, zijn de zoons nog op 
school. De beide dochters studeren. Onze traditionele vraag 
naar hobbies, wordt zonder aarzelen beantwoord: zeilen! 
Ook doet de heer Boterenbrood graag aan fotografie. 

Tot zover een portret in woorden van Ir. D. Boterenbrood, die 
wij als redactie ook een hartelijk welkom toeroepen. 

=--� --- -�==- ---=---- ----=- ._.. - - - - - -- - -- - �- - - -



SLEEPZUIGER VOOR 
SOVJET UNIE 
Champagnespetters en glasscherven vlogen in het rond toen 
mevrouw G. Fluit-de Groot met een geweldige worp de sleep
zuiger Azovskoje More doopte. Het gebeurde op 9 oktober jl. bij 
de Machinefabriek en Scheepswerf P. Smit Jr. in Rotterdam. 
De bouw van deze voor de Sovjet Unie bestemde sleepzuiger 
geschiedt namelijk op een andere dan op een IHC werf. 
Onder de vele gasten tijdens de tewaterlating bevonden zich 

TE 
WATER 

Hester Bouman biedt het boeket aan 

de Russische ambassadeur met echtgenote, verschillende ver
tegenwoordigers van de Ambassade en de Russische Handels
vertegenwoordiging. En een bijzondere gast: kosmonaut V. 1. 
Sebastianov, die met belangstelling dit "aardse" gebeuren gade 
sloeg. 
Het leek of het schip even van de schrik moest bekomen na 
zo'n krachtige doop! Toen gleed het statig te water. De Azovs
koje More - de naam betekent "Zee van Azov" - heeft een 
lengte van 93.00 meter en een breedte van 16.00 meter. Het 
laadvermogen bedraagt 3500 ton. Met de twee zuigbuizen kan 
tot op een diepte van 25 meter worden gebaggerd. Het opgezo
gen mengsel kan naar de hopper worden gevoerd of overboord 
worden geperst door een "boompipe" van 30 meter lengte. De 
twee baggerpompen worden door elektromotoren aangedreven. 
Voor het lossen van de baggerspecie is het laadruim voorzien 
van twee maal negen bodemschuiven van het nieuwe IHC type. 
De specie kan ook naar de wal geperst worden via de zelfleeg
zuiginstallatie en de walpersaansluiting. Voor de aandrijving van 
de twee schroeven en de generatoren voor de stroomvoorzie
ning zorgen twee 5 cilinder Smit-Bolnes motoren van elk 2300 
pk bij 375 t.p.m. De sleepzuiger wordt uitgerust met uitgebreide 
nautische- en radio-apparatuur van Russische makelij. 
Voor de bemanning van 38 personen is er accommodatie in het 
dekhuis. Dit dekhuis wordt flexibel opgesteld om te kunnen 
voldoen aan de strenge Russische geluidseisen. 
De Azovskoje More wordt over een paar maanden opgeleverd 
aan de opdrachtgever, Sudoimport Moskou. 
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Wat een klap! 

Statig gleed het schip te water 

Op de foto met kosmonaut V. 1. Sebastlanov (rechts) 

SUCCES OP 

· IN HO ...,. 

Het tentoonstellingsterrein 
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gebracht. Het laatste stuk ging over de 
auto. Geen eenvoudige job, maar e 



SUCCES OP TENTOONSTELLING 

IN HONGARIJE 
Toekenning van de prijs 
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/HC KONYN AMPHIDllf/JCEHl{/60 

De oorkonde! 

Het tentoonstelllngsterreln De heer A. A. Ebens ontvangt hoog bezoek op de stand 

Vóór- en achterkant van de "herinnerlngsplak" 

Dóra Blttera, dochter van de tolk op de IHC stand, maakte van 
stickers een Impressie van de "Amphldredge" 

Eind augustus / begin september werd in het tentoonstellings
centrum Szentendre bij Boedapest voor. de tweede maal een 
expositie gehouden met betrekking tot aktiviteiten en materieel 
voor het uitvoeren van waterstaatswerken. Het is een tentoon
stelling, die ook uit andere Oost-Europese landen veel bezoe
kers trekt. Voor de tweede maal ook was er een IHC stand. 

Bovendien was er een IHC produkt "in natura": een Amphi
dredge 150. Per trein werd het baggervaartuig naar Hongarije 
gebracht. Het laatste stuk ging over de weg, achter een vracht
auto. Geen eenvoudige job, maar het ging. Toen de Amphi-
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dredge in de Donau te water was gelaten, dreigde het vaartuig 
door de stroom te worden meegenomen. Na veel gezwoeg lag 
het IHC produkt waar het zijn moest, in een zijarm van de be
roemde rivier. Daar werd de IHC Amphidredge drie tot vier maal 
per dag met veel succes gedemonstreerd voor zeer geïnteres
seerde bezoekers. Niet alleen de zuiger, maar ook de stand trok 
erg veel belangstelling. Onze presentatie leidde tot het toeken
nen van een eerste prijs. In een fraaie oorkonde werd deze 
erkenning vastgelegd. Voor de IHC Amphidredge was zo veel 
interesse, dat het baggervaartuig werd verkocht en onder Hon
gaarse vlag aan het werk zal gaan. 



Op weg van Sliedrecht naar Schiedam 

Hefeiland "IB 901" overgedragen 
Op 15 oktober j.l. is bij IHC Gusto het hefeiland /8 901 overge
dragen aan lnterbeton, een werkmaatschappij van de Holland-

De overdracht van het hefeiland 
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Op weg naar de West 

sche Beton Groep (HBG). Mevrouw A. M. Ursone-Becking, echt
genote van de President-Commissaris van de HBG, verwisselde 
de IHC-vlag voor die van de HBG en daarmee was de over
dracht een feit. 

De 18 901 is een vierpotig eiland van 45 x 24 x 4.20 meter en 
voorzien van zestig meter hoge poten. Het ponton is gebouwd bij 
IHC Gusto Staalbouw in Sliedrecht, terwijl de afbouw geschied
de bij IHC Gusto in Schiedam. Het hefeiland is bedoeld voor het 
uitvoeren van zwaar constructiewerk. Men kan er mee werken in 
waterdiepten tot 50 meter. Tot de uitrusting van de /8 901 be- 1 

hoort een kraan met een hefvermogen tot 300 ton; heiblokken 
tot 25 ton en een Wirth boorinstallatie. 
Het eerste karwei ligt in Aruba bij de bouw van een oliesteiger 
voor zeer grote tankers. De /8 901 is een typisch werktuig voor 
het uitvoeren van projekten op plaatsen waar met drijvend ma
terieel niet kan worden gewerkt. 
Wij wensen de /8 901 - die als bijnaam kreeg "de boot op po
ten" - een werkzaam leven toe! 

Werf beelden 
Aan drie objecten wordt bij IHC Gusto druk verder gewerkt. Van 
deze karweien geven bijgaande foto's een beeld. 

Het booreiland voor A. P. Meller krijgt al vorm 

Hetzeega 
Twee van onze jeugdige medewerkers, de e -
en H. W. Dubbeldam (IHC De Klop) hebbe 
bemanning van het zeilschip "Eendrachr'. B 
boek en een aantal foto's. Daaruit hebben ij --=
put. Lees en kijk zelf hoe ze zich hebben g 
beleefd. 

WIM SCHAAP 

Zondag 1 september 1974 
Eenmaal aan boord gestapt hebben we ee 
de bootsman. Daarna hebben we wat zitte 
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Het plaatsen van het hellcopterdek 
op het gedeelte van de "SPAR" 
dat blJ IHC Gusto onder handen Is 

Weekendrust rondom de Viking 
pijpen legger 

ONDERDELEN-TRANSPORT NAAR JOEGOSLAVISCHE WERF 

Een scheepswerf in Joegoslavië, Brodogradiliste "Tito" in Bel
grado, is bezig met de bouw van zes grote emmermolens voor 
de Sovjet Unie. Voor de baggeruitrusting van deze molens werd 

verleden jaar een flinke order geplaatst bij IHC Standard. Voor 
elk schip moeten worden geleverd: 64 emmers, inclusief de pen
nen; 17 leirollen met as en lagers; een ondertuimelaar met as 
en lagers; een boventuimelaar met as en lagers; en een centraal 
smeersysteem. 
Onlangs had in de Rotterdamse haven de verlading plaats van 
zo'n pakket onderdelen; ditmaal voor de derde emmermolen. 
Weer ging een aantal spoorwagons met IHC produkten oost
waarts! 
In de loop van de komende maanden zullen nog drie van zulke 
transporten plaats hebben. 

Het zeegat uit op de "EENDRAUHT"
Twee van onze jeugdige medewerkers, de heren W. Schaap (/HG Gusto) 
en H. W. Dubbeldam (/HG De Klop) hebben tien dagen behoord tot de 
bemanning van het zeilschip "Eendracht". Beiden zonden ons een dag
boek en een aantal foto's. Daaruit hebben wif- het volgende voor u ge
put. Lees en kijk zelf hoe ze zich hebben gevoeld en wat ze hebben 
beleefd. 

WIM SCHAAP 

Zondag 1 september 1974 
Eenmaal aan boord gestapt hebben we eerst een praatje gemaakt met 
de bootsman. Daarna hebben we wat zitten klaverjassen en onze kooi 
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in orde gemaakt. Hierna kregen we een kiel en zeelaarzen uitgedeeld 
en werd de wacht ingedeeld. Ik zit bij de blauwe wacht. Vanavond heb 
ik van acht tot negen uur wacht. Toen kwam de schipper een praatje 
maken over de gang van zaken aan boord. Na de wacht passagieren in 
Zierikzee. 

Maandag 2 september 1974 
Na het ontbijt hebben we de werking van het grootzeil en het fokkezeil 
besproken met de bootsman. Daarna hebben we met de kwartiermees
ter wat zeiltheorie behandeld. Wij hebben kip, appelmoes en meloen 
gegeten. 
's Middags door de Rijkswaterstaatsleper Annemiek de haven uitge
sleept. Het weer is slecht: regen. Buitengaats hebben we eerst de fok 
gehesen en later het grootzeil. Windkracht is 5-6. Om half twee afge-



meerd in Scheveningen. Wij moeten enkele trossen afhalen. We zou
den eerst maar een uur blijven, maar het weer werd al maar slechter. 

Dinsdag 3 september 1974 
Om half vijf gepord voor de wacht. Om half zes zouden we vertrekken. 
De radio meldt windkracht 8-9 en de loodsdiensten zijn gestaakt. Dus 
wachten met vertrek tot de wind afneemt. Heb nu wacht om zeven uur. 
Om vijf uur toch weer uit bed gehaald, want we vertrekken om zes uur. 
Later toch weer besloten niet te vertrekken. Windkracht 8-10. We heb
ben aardappels met sla, komkommer en gebakken schol gegeten. Ver
trektijd weer uitgesteld. Wachten nu op het weerbericht van half vijf. 
Dan beslissing over vertrek ja of nee. Erg vervelend. Heb om vier uur 
wacht. We hadden gelijk sloepenrol. We hebben vijf uur de kluiver aan
gepikt. Om half zeven zijn wij eindelijk vertrokken. 
Buitengaats eerst de fok, toen de kluiver gehesen. Later het grootzeil 
met één reef. Windkracht 5-6. Behoorlijke zeegang. Ga nu proberen te 
slapen; heb de hondewacht. Ben weer uit bed gegaan, kon nog niet 
slapen. Ik ben ook nog verkouden en heb druppels gehad van de dok
ter. Zeegang nog behoorlijk. Kwart over tien. Ga weer proberen te sla
pen. Om half twaalf gepord voor de wacht. Aankleden ging zeer moei
lijk vanwege het slingerende schip. 

Woensdag 4 september 1974 
Heb een aantal keren aan het roer gestaan. Ben bakboorduitkijk ge
weest. Koers houden was behoorlijk moeilijk. Koers was pal noord, 
windkracht 7. Om kwart over vier weer naar bed gegaan. Heb nog geen 
last van zeeziekte gehad. Om half acht opgestaan en ontbeten. We 
hebben getracht de salon schoon te maken, maar zijn ermee gestopt, 
want de stofzuiger slingerde van de ene naar de andere kant. We zijn 
nu ter hoogte van Terschelling. De zee is nog steeds ruw. Om half een 
wacht. Ik ben zeun van de wacht en moet de chef helpen met dekken 
en afwassen. 's Middags neemt de wind toe. De kluiver gestreken. Om 
kwart over zes bij de Eemsmonding aangekomen. Hebben daar loods 
aan boord genomen. We gaan naar Delfzijl om een nieuwe w.c.-pomp 
aan boord te nemen. De oude heeft de geest gegeven. 

Donderdag 5 september 1974 
Vanmorgen om acht uur gepord. We moesten het dek gaan schrobben. 
Onderwijl is het schip een eindje naar achter verhaald en hebben we 
drinkwater ingenomen. Toen ben ik nog even de stad ingegaan. Pomp 
is nog niet aan boord. Windkracht is nog steeds 8. Toen de pomp aan 
boord was wilde de schipper wachten met uitvaren. De stuurman zei 
dat we dan maar naar Borkum moesten varen en daar het weersverloop 
af moesten wachten. De schipper stemde daarmee in. Om vier uur zijn 
we vertrokken richting Borkum. Drie uur later aangekomen in Borkum. 
Hadden nogal wat moeite met afmeren. Eerst hadden we een mooi 
plaatsje maar daar konden we niet tussen. Daar tegenover hadden we 
voldoende ruimte, maar daar zagen we op het laatste moment een 
bord met "verboden te meren" erop staan. 
Toen zijn we met behulp van het anker gedraaid en zijn met de kant
naar de wal aan de steiger afgemeerd. Het ligt hier vol met Duitse 
marineboten. Die kwamen ook nog zeuren dat we hier niet mochten lig
gen, maar na wat heen en weer gepraat en wat whisky's was het goed. 
's Avonds hebben we een enorm feest gebouwd. 

Vrijdag 6 september 1974 
Om twee uur ging ik naar kooi. Half zes was ik er weer uit. Ver
schrikkelijk. Om half zeven zijn we uitgevaren. Windkracht 5-6. Zeegang 
behoorlijk ruw. Buitengaats hebben we eerst de kluiver, toen het groot
zeil en de fok gehesen. Na het ontbijt wat geprobeerd te slapen. Heb 
de hele tijd gemaft en het eten gemist. Ik heb ook de toko gemist en 
heb nu geen sigaretten en geen drankbonnen. Toen ik opging voor de 
wacht was het prachtig weer . ... , maar na een half uur kregen we een 
enorme regenbui met windstoten van 9. Na een kwartier was de bui over 
en was het weer stralend weer. 

Het zeegat uit op de "E·endraoht"
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Zaterdag 7 september 1974 
Ik werd om half twaalf gepord, maar had nog zo'n slaap dat ik te laat 
boven kwam (schelden). Wij voeren in de monding van de Elbe. Ik was 
eerst stuurboorduitkijk. Er was enorm veel scheepvaartverkeer. Na on
geveer een half uur kwam een politieboot langszij, die ons toeriep dat 
ze aan boord zouden komen bij de sluis. We wisten toen nog niet wat 
er aan de hand was. Bij de sluis moesten we ook nog een loods aan 
boord nemen. Eenmaal in de sluis kwam de politie. Toen bleek dat de 
vorige wacht aan de verkeerde kant van de boeien had gevaren, waar
door zij een schip zodanig gehinderd hadden, dat dit volle kracht ach
teruit moest slaan. Daarom moest er een borgsom van 200 Mark ge
stort worden en moest er een verklaring worden opgemaakt. Later zou 
beslist worden hoeveel de boete zal bedragen. Na de wacht, om vier 
uur, hebben we nog wat sandwiches gemaakt en nu ga ik slapen want 
het is straks weer vroeg dag. 
Werd om acht uur gepord. Moest toen de wasbakken in alle hutten 
schoon gaan maken en de w.c.'s en douches. Daarna had ik niets meer 
te doen en ben ik de mast ingeklommen om wat foto's te maken. Op 
het ogenblik liggen we in de sluis van Holtenau. Hebben 's middags 
spaghetti gegeten. Om half een had ik wacht. Ik was zeun. Ben om 
vier uur op bed gaan liggen om wat te lezen maar ben in slaap geval
len. Toen ik wakker werd lagen we in het plaatsje S0nderborg (Dene
marken). Om acht uur hebben we gegeten (een heerlijk slaatje). Na het 
eten hadden we wacht tot middernacht. Aangezien we aan wal liggen 
hebben we niet veel te doen, daarom zijn we maar wat leuke spelletjes 
gaan doen. Na de wacht zou ik eerst nog gaan stappen, maar ik hoor
de van anderen dat er niets aan was en dat het hartstikke duur was. 
Daarom ga ik maar naar bed. 

Zondag 8 september 1974 
Om acht uur gepord voor de wacht. Het weer is verschrikkelijk rot, het 
giet. Later kwam Georg Podevijn naar mij toe (een Belg die bij mij in 
de hut ligt) en vroeg mij of ik zin had om de omgeving wat te gaan 
bekijken. Na het eten (grapefruitcocktail, sperciebonen, aardappels, 
biefstuk en pudding) zijn wij met de bus naar Grabestein gegaan. Daar 
was een zomerverblijf van de Deense koning. Hebben daar foto's ge
maakt. 's Avonds zaten de anderen op het achterdek te zingen. Ik ben 
er bij gaan zitten en heb meegedaan. Om middernacht ging ik slapen 
want ik heb van 6 tot 8 wacht. Zo is de dag toch nog leuk geworden. 

Maandag 9 september 1974 
Vanmorgen om half zes gepord. Was pas een uur later boven (schel
den). Om half tien alle hens gepord. Ben even een kijkje gaan nemen 
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op de Gefion, een schoener die achter ons ligt. Was enorm gezellig 
ingericht. Om tien uur zijn we vertrokken richting Aer0sk0bing via het 
Alsfjord. Wij hebben het schoenerzeil, boomfok, grootzeil en kluiver Il -
gehesen. Het is de eerste keer dat we zoveel zeil voeren. Van twaalf 
tot drie uur heb ik geslapen. Toen werd ik gewekt, want we moesten 
gaan schuren en verven. Na ongeveer een uur moesten we ermee uit
scheiden, want het ging gieten. Om zes uur kwamen we aan in Aer0sk0-
bing. Er was een zeemansbal. Daar zijn wij met z'n allen heengegaan. 
Was enorm gezellig. Was laat terug aan boord. Ik had 's nachts geluk-
kig geen wacht. 

Dinsdag 10 september 1974 
Deze morgen was ik laat voor het ontbijt. Heb daardoor maar twee 
beschuitjes en koffie op. Heb toen wat gestofzuigd. Daarna ben ik met 
Peter en Georg het stadje ingegaan. Om half een vertrokken wij. Heb 
aan het roer gestaan. Buitengaats de zeilen gehesen. Toen waren we 
in de sluis. Om acht uur hadden we wacht, maar aangezien we een 
loods aan boord hadden hoefden we niet veel te doen. Daarom hebben 
we met z'n allen wat zitten zingen. 

Woensdag 11 september 1974 
Om half acht opgestaan en ontbeten (gebakken ei met spek). Van acht 
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mocht ik aan het stuur staan. Het was vrij 
te houden. Daarna mocht ik gaan slapen 
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Het zeegat uit op de "Eendracht"
tot twaalf had ik de wacht. Ik was zeun. Toen gegeten (snijbonen, 
aardappels, varkensvlees en een appel). Van zes tot acht had ik wacht. 
Na de wacht heb ik wat zitten lezen en nu ga ik slapen. Onze snelheid 
is op het ogenblik 4 mijl met alle zeilen. Waarschijnlijk wordt vannacht 
de motor bijgezet. 

Donderdag 12 september 1974 
Had vanmorgen vroeg wacht. Heb een beetje op de uitkijk gestaan en 
aan het roer, was fluitjesgast en zeun. Om tien uur zijn de zeilen ge
streken en is de motor aangezet. Om ongeveer half een kwam de loods 
aan boord. We bevinden ons nu tussen Vlieland en Terschelling. We 
gaan naar Terschelling. Na te zijn afgemeerd in West-Terschelling ben 
ik gaan kijken in het stadje. Heb later bezoekers rondgeleid. Het was 
erg druk aan boord. Om half acht zijn we vertrokken. Ook nu was er 
weer een loods aan boord. Het is erg mistig. Ik ga zo eten. Panne
koeken waren heerlijk. Na het eten nog wat zitten praten. Het is negen 
uur. Ik ga slapen. De andere wacht is de genua en het grootzeil aan 
het hijsen, want er steekt weer wat wind op. Ik heb de hondewacht. 

Vrijdag 13 september 1974 
Heb 's nachts een paar keer aan het roer gestaan en ben fluitjesgast 
geweest. Was een zeer rustige wacht want er was weinig wind. Hebben 
na het aflossen nog wat zitten praten. Later kwam de andere wacht 
ons vragen of we konden helpen met het hijsen van de zeilen. 
Om half zes naar bed gegaan. Een paar uur later was ik er weer uit. 
Heb het ontbijt gemist. Had werkwacht en moest de wasbakken schoon
maken. Om elf uur hebben we de zeilen gestreken. 
Even later kwam de loods aan boord. 's Middags meerden wij af aan de 
Ruiterkade in Amsterdam. Er kwamen genodigden aan boord, o.a. 
burgemeester Samkalden. W� hebben zeemansliederen voor hem ge
zongen. Het is nu half acht; ik zit in de trein naar huis. Behouden 
vaart Eendracht!

HENK DUBBELDAM 

Zondag 1 september 1974 
Vandaag zijn we aan boord gegaan. De regen viel met bakken uit de 
lucht. Toen iedereen aan boord was, kregen we de kooien aangewezen. 
Daarna sprak de kapitein tot ons. Hij heette ons welkom en gaf aan
wijzingen. De wacht werd ingedeeld in rode, witte en blauwe groepen. 
Er werd ook al wat verteld hoe we overweg moesten met "lieren" en 
,.vallen". Van één tot twee uur moest ik wacht lopen. 

Maandag 2 september 1974 
's Nachts voeren wij de haven van Zierikzee uit met behulp van een 
sleepboot. Op de Schelde aangekomen kwam de wind en de storm 
ons al tegemoet. Het schip slingerde flink heen en weer. Een paar 
mensen kregen last van zeeziekte. 's Avonds liepen we de haven van 
Scheveningen binnen om touw en proviand te laden. De kapitein wilde 
niet meer de haven uit want de wind was sterk op komen zetten onge
veer windkracht 8 à 9. 

Dinsdag 3 september 1974 
's Morgens woedde nog steeds de storm. De hele dag luisterden we 
naar de weersberichten. De dag werd gevuld met het leren van "kno
pen leggen·: en met kaarten. Maar om half zeven voeren we dan toch 
uit. De wind was wat gaan liggen tot windkracht 7. De golven waren 
nog vrij hoog want het schip dobberde flink heen en weer. Soms sloe
gen de golven zelfs over het dek. De zeilen werden nu gezet en het 
schip voer richting Denemarken. Van zeven tot acht uur 's avonds 
mocht ik aan het stuur staan. Het was vrij moeilijk het schip op koers 
te houden. Daarna mocht ik gaan slapen want om vier uur moesten 
we weer wacht lopen. 
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Woensdag 4 september 1974 
Toen we 's morgens de wacht overnamen waren we op de hoogte van 
Texel. De wind was goed en de snelheid was ongeveer 8 knopen per 
uur. De zeeziekte was aan boord gekomen als een briesende leeuw. De 
helft van de bemanning zag wit en was ziek. Er werd ook niet veel 
gegeten. De stemming zakte met de minuut. Er werd deze dag niet 
veel meer gedaan dan slapen en wacht lopen. 's Middags moest ik 
koper poetsen in de machinekamer. De machinist vertelde mij wat tech
nische dingen wat ik wel interessant vond. Om elf uur 's avonds liepen 
we de haven van Delfzijl binnen voor reparatie van de vuilwaterspoel
pomp. 

Donderdag 5 september 1974 
Vanmorgen zijn we gaan stappen in Delfzijl. We zijn naar het zeeaqua
rium geweest om wat zeekennis op te doen. 's Middags was de pomp 
aanwezig. Om vier uur voeren we uit. Het zicht werd steeds slechter 
en de kapitein durfde niet door te varen, dus liepen we de haven van 
Borkum binnen. Het was onze eerste buitenlandse haven. 

Vrijdag 6 september 1974 
Heel vroeg voeren we al richting Kielerkanaal. Het weer was wat beter 
geworden. De wind was recht in het schip, dus het ging vrij snel (onge
veer 8 knopen per uur). 

Zaterdag 7 september 1974 
's Middags bereikten we de sluizen van het Kielerkanaal. In het kanaal 
kregen we een loods aan boord. De bruggen over het kanaal zijn zo'n 
40 meter boven het water. Aan dek werden diverse werkzaamheden 
verricht. Sommigen klommen de mast in voor een kijkje van boven af. 
De zon was voor het eerst gaan schijnen. Er was een prettige stem
ming aan boord. iedereen liep in korte broek aan dek. Om tien uur was 
de sluis van Kiel in zicht. In S0nderborg brachten we de avond door. 

Zondag 8 september 1974 
Vandaag voeren we niet uit, vandaag was het rustdag. 's Morgens 
brachten we de dag door in het dagverblijf, want het regende vreselijk 
hard. ·s Middags scheen de zon weer. We gingen de stad in. 's Avonds 
werden er oude zeemansliederen gezongen. 

Maandag 9 september 1974 
Wij voeren van S0nderborg naar Aer0sk0bing op het eiland Aer0 in 
Denemarken. Het is een oud stadje uit 1700. De huisjes zijn aan de 
buitenkant bont gekleurd. De mensen op het eiland zijn erg gastvrij. 
Ze ontvingen ons met open armen. 's Avonds ging de bemanning stap
pen in een dorpscafé waar een bandje speelde. 

Dinsdag 10 september 1974 
Deze morgen werden er souvenirs gekocht en werd het dorp bezich
tigd. Het is een stadje als uit een droom. Tegen de middag vertrokken 
we van Aer0 richting Amsterdam. De vaart verliep vrij snel; om negen 
uur liepen we de sluizen van Kiel binnen. 

Woensdag 11 september 1974 
Toen ik wakker werd voeren we al op de Elbe. Het was bijna windstil. 
De snelheid was maar 1 à 2 knopen per uur. In de tijd dat er niets te 
doen was werden er zangoefeningen gehouden. Na de aankomst in 
Amsterdam zou er voor de burgemeester gezongen moeten worden. 

Donderdag 12 september 1974 
's Nachts was de vaart niet ver opgeschoten, want de windstilte was er 



nog steeds. Tegen de avond voeren we de haven van Terschelling 
binnen. Op de kade stonden vele mensen te kijken. Velen brachten 
een bezoek aan boord voor een kijkje "in" het schip. 's Avonds voeren 
wij richting IJmuiden. 's Nachts voeren we langs vele vissersschepen. 

Vrijdag 13 september 1974 
Onze laatste dag op zee. Deze morgen zijn we niet veel opgeschoten. 
Er was niet veel wind. Op de hoogte van Texel zijn we met de stroom 
meegedreven, zo weinig wind stond er. Maar hoe meer de dag na
derde hoe meer wind er kwam. Om tien uur stond er al wind van wind
kracht 4 à 5. 
Tegen twaalf uur liepen we de haven van IJmuiden binnen. In het 
Noordzeekanaal sprak de schipper ons toe. Hij dankte ons voor de fijne 
twee weken en vertelde ons nog wat over het doel van zulke tochten. 
Het doel was om mensen uit alle windstreken te leren leven met elkaar. 
Tegen twee uur voeren we Amsterdam in. Onze ligplaats was aan de 
Ruiterkade achter het Centraal Station. Om vier uur arriveerde burge
meester Samkalden aan boord voor een bezoek. De bemanning zong 
voor hem oude zeemansliederen. Om half zes ben ik van boord gegaan. 
Mijn ouders en mijn meisje kwamen mij afhalen. Ik hoop dat ik op deze 
reis veel heb geleerd voor mijn latere leven. 

Een fraaie statleloto van de "MOT Dredge V" 

"MOT DREDGE V" WAS OP PROEFVAART
Voor het Ministry of Transport in India hebben wij twee sleep
zuigers in opdracht, een met een laadruiminhoud van 3100 m3 

en een met een laadruiminhoud van 3420 m3• In veel opzichten
lijken de schepen op de eerder geleverde MOT Dredge /ll. 
Een van de twee werd bij A. Vuyk & Zonen gebouwd. Dit schip, 
de MOT Dredge V ging begin oktober proefvaren. De beproe
vingen hadden deels plaats in de Europoort, deels bij Texel. Ze 
verliepen goed en de sleepzuiger MOT Dredge V kon dan ook 
kort daarna aan de vertegenwoordigers van de opdrachtgever 
worden overgedragen. Van proeftocht en overdracht hierbij een 
aantal foto's, o.a. van Verschure's fotograaf R. Vinck. 
Ook de "Dlokles"

Ook de "tweede" bergingsleepboot voor de Sovjet Unie, de 
Diokles koos onlangs het ruime sop voor de beproevingen. Het 
schip had er echt zin in, want met het fotografenbootje was de 
sleepboot op de Waterweg nauwelijks bij te houden! 

Het laadruim vult zich 

Het proefbaggeren gaat beginnen 
Monsters nemen van de specie 

Spuitend monster! ..... De karren draaien lekker op de "MOT DREDGE V" 
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Versierd met de vlaggen van Irak en Nederland zakt de klelseclle 

KIELLEGGING 

SLEEPZUIGER 

Natuurlijk handen schudden als de sec:;lle goed op z'n plaats llgt 

144 

ORIRAK 

Heel precies wordt de klelseclle 
op de blokken gelegd 

Zoals u wellicht weet, ontvin
gen wij begin van dit jaar de 
opdracht voor de bouw van 
twee sleepzuigers voor Irak. 

Ze krijgen elk een laadruim
inhoud van 3000 m3• Een van 
de schepen wordt bij IHC 
Verschure gebouwd. Begin 
oktober werd de kielsectie 
van de CO 853 gelegd. Als 
altijd een gebeurtenis om 
even bij stil te staan. Ver
schure fotograaf R. Vinck 
maakte voor Het Zeskant een 
paar plaatjes. 

HEEL VE 
Bij IHC Gusto 
Op 18 oktober j.l. kwam de ldeeënb -
een bijzonder heuglijke bijeenkomst. 
Er waren namelijk twee ideeën beloond 11.=:::-..:,-,.
dien aard was, dat er terecht wat meer
geven werd dan normaal het geval is. 
De heren L. Andeweg en J. F. van Roon
toelichting op hun idee" uitgenodigd. 
respectievelijk f 4.000,- en f 2.400,- on · -"" 

in hun stoutste dromen niet voor mogelij 
In het kort volgt hieronder een beschrijving ' 
door de heren zelf geformuleerd. 
L. Andeweg: Het aanbrengen van een ge - -
aan de "floaters" van de pijpenlegger. He · ---=
met zelfinstellende duwkatten. Door hierv- -
kon de pijpenlegger veilig en snel onder
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Zoals u wellicht weet, ontvin
gen wij begin van dit jaar de 
opdracht voor de bouw van 
twee sleepzuigers voor Irak. 

Ze krijgen elk een laadruim
inhoud van 3000 m3• Een van 
de schepen wordt bij IHC 
Verschure gebouwd. Begin 
oktober werd de kielsectie 
van de CO 853 geleg·d. Als 
altijd een gebeurtenis om 
even bij stil te staan. Ver
schure fotograaf R. Vinck 
maakte voor Het Zeskant een 
paar plaatjes. 

HEEL VEEL GELD VOOR 
Bij IHC Gusto 
Op 18 oktober j.l. kwam de ldeeënbuskommissie bijeen voor 
een bijzonder heuglijke bijeenkomst. 
Er waren namelijk twee ideeën beloond waarvoor de premie van 
dien aard was, dat er terecht wat meer ruchtbaarheid aan ge
geven werd dan normaal het geval is. 
De heren L. Andeweg en J. F. van Roon waren voor "nadere 
toelichting op hun idee" uitgenodigd. Dat zij een bedrag van 
respectievelijk f 4.000,- en f 2.400,- ontvingen was iets, dat zij 

in hun stoutste dromen niet voor mogelijk hadden gehouden. 
In het kort volgt hieronder een beschrijving van beide ideeën, 
door de heren zelf geformuleerd. 

L. Andeweg: Het aanbrengen van een geleide railconstructie
aan de "floaters" van de pijpenlegger. Het is een railconstructie
met zelfinstellende duwkatten. Door hiervan gebruik te maken 
kon de pijpenlegger veilig en snel onder het hefeiland komen . 

. EEN GO ED IDEE! 
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Zijdelingse verp1aats1ngen (aanvaring met poten hefeiland) wa
ren hierdoor uitgesloten. 

J. F. van Roon: Op tekeningen wordt nogal eens wat gewijzigd; 
wijzigingen worden met rood potlood omlijnd. Wanneer u weet 
dat van iedere tekening al gauw zo'n 25 witdrukken worden 
gemaakt, begrijpt u dat er nogal wat tijd in gaat zitten om wijzi
gingen aan te geven. Het nieuwe systeem houdt in dat er ge
bruik gemaakt wordt van zelfklevende pijltjes die op de calques 

(origineel) worden geplakt. Deze pijltjes staan bij het lichtdruk
ken meteen op de tekening. 

Ook bij Verschure! 
De speciale actie van de ideeënbuscommissie bij IHC Verschure 
werd eind september afgesloten met het bekendmaken van de 
beoordelingen en het uitreiken van de premies. 
Deze actie was bedoeld om het belang van het inzenden van 
ideeën onder de aandacht te brengen. Het past helemaal in een 
tijd waarin dagelijks wordt gesproken over inspraak, medezeg
genschap en medeverantwoordelijkheid. 
In totaal zorgden 10 medewerkers voor 15 inzendingen. 
Er werden 5 ideeën beloond en er kwamen 3 inzendingen voor 
een aanmoedigingspremie in aanmerking. 

De hoogste beloning - f 2.016, - werd uitgereikt aan de heer 
P. Nill, die een idee inzond over "vaste meetpunten op de hel-

ling van de scheepswerf". De heer L. Groenhagen, die een idee 
had betreffende "gereedschap voor het verwisselen van mas
sieve banden" kreeg voor zijn denkwerk f 912,-.
De heer Nill werd bovendien beloond met een verblijf van twee 
weken in een vakantiehuisje. Misschien krijgt hij daar een goed 
idee voor beter weer! 
In elk geval: alle gelukkigen proficiat! 



-----------� -

UITREIKING BEMETEL-DIPLOMA'S ... 
.... bij DMN 
Ook ·bij DMN namen een aantal medewerkers deel aan de Be
metel examens. Het betrof de heren: P. H. M. Elfering, R. W. J. 
van Houten en J, K. Scheffer. Zij slaagden alle drie zowel voor 
het praktijkgedeelte als voor de theorie, waarmee we hen als
nog van harte gelukwensen. De geslaagden en hun leermees
ter, de heer G. Smit, poseerden speciaal ten behoeve van Het 
Zeskant voor de camera . 

. . . . bij IHC Smit 
Op 3 oktober werden door directeur A. J. Bouman de diploma's 
uitgereikt aan hen die met goed gevolg het Bemetel examen 
hadden afgelegd. De uitreiking vond plaats in aanwezigheid van 
de ouders van de geslaagden, leermeesters, bedrijfsleiders, ba
zen, consulenten van de Bemetel, enige leden van de onderne
mingsraad, directeur en leraren van de streekschool te Dor
drecht en de leden van de opleidingsadviescommissie. 
Aan de volgende jongelui werd een diploma overhandigd: 
voor machine bankwerken Hand en Machinaal A + B: G. Herwig 

en W. Dekker; 
voor machine bankwerken Hand en Machinaal A: J. Huygen en 

H. J. Christians; 
voor draaien A: M. J. M. Kroeze; 
voor kotteren A + B: P. Kroeze; 
voor modelmaken A + B: J. Romijn en A. de Raat; 
voor modelmaken A: G. Sterrenburg; 
voor metaalbewerken in de scheepsbouw A + B: M. Struyk, K. 

Kok, J. C. de Jong en A. P. Beckers; 
voor metaalbewerken in de scheepsbouw A: D. v. Vuuren, L. C. 

Molenaar, M. L. Lommers, T. G. P. M. Langerak, J. Lankhorst, 
J. Kroon, C. Huyser, E. Gaal en W. de Bruin;

voor sectiebouw en afschrijven: A. v. d. Steen, K. Jansen en 
C. L. Groenendijk.

DMN 

EUROPORT'74 
Van 12 tot en met 16 november werd in het RAI-gebouw te 
Amsterdam de 13e internationale maritieme expositie "Euro
port '74" gehouden. Aan deze tentoonstelling werd, verdeeld 
over 400 stands, deelgenomen door 1.750 bedrijven uit 41 landen. 
Op een oppervlakte van ongeveer 200 m2 had IHC Holland een 
informatiestand, waarop onder meer nieuwe IHC Beaver zuigers 
werden voorgesteld. De nieuwe "Beaver" heeft het voordeel van 
een grote uitwisselbaarheid van onderdelen, cutter- en pomp
eenheden. Voortaan zal de serie tien basistypen omvatten met 
de "IHC Beaver 250" als kleinste en de "IHC Beaver 6000" als 
grootste. 
Verder waren op de stand een model van een dubbel pomp en 
een standaardafsluiter te zien. Uiteraard kon men er alle inlich
tingen krijgen over groot baggermaterieel, baggeronderdelen, 
instrumenten, research, ontwikkeling, engineering, standaardi
satie, etc. In het volgende nummer brengen wij u verslag uit. 
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.... bij IHC Gusto 
Op vrijdag 11 oktober 1974 werd in de "Dukdalf" aan 19 leer
lingen het Bemetel-diploma uitgereikt. Uit de aanwezigheid van 
vele ouders en verloofden en uiteraard van alle leerlingen, heb
ben wij geconcludeerd dat er nog steeds een maximale belang-
stelling bestaat voor onze opleiding. •
Het grote aantal uitgereikte diploma's werd namens de directie 
verricht door de heer K. M. Houtaar, die tevens zijn dank be
tuigde aan de leermeesters, consulenten en aan allen die mede 
hebben geijverd om dit, resultaat te kunnen bereiken. 

De geslaagden zijn: 
C. Crijnberg, N. Arkesteijn, A. Beest, P. Weeber, R. Warmerdam,
J. Buddebohmer, J. v. Veen, K. de Vries, J. van Kuieren, W.
Schaap, J. v.d. Veen, v.d. Vlist, P. Broer, Koevermans, T. v.

, Beek, T. Bekker, Ommering, P. de Raaf, P. Slavenburgh, L. Koe
voet, Meerman, G. Flemming. 
De heer Troost was wegens ziekte afwezig. 

IHC Smit 

IHC Gusto 

25JAAR BIJ 
IHCGUSTO 

STAALBOUW 
L. VERVOORT 

Opnieuw mocht het nog zeer 
jonge IHC Gusto Staalbouw en
kele medewerkers huldigen met 
een indrukwekkende staat van 
dienst. 

Vrijdag 6 september 1974 werden 
de heren L. Vervoort en M. van 
Muiken thuis bezocht door de 
leiding van Geleen in verband 
met hun 25-jarig jubileum. 
Beide heren vervullen thans de 
funktie van baas Fabriek. 
De waardering voor hun werk 
kwam niet alleen tot uiting in de 
toespraakjes die werden gehou
den, doch ook in de cadeaus die 
werden overhandigd. 
Vrijdag f2 september 1974 was 
de beurt aan de heer G. Rutten 
om in het zonnetje te worden ge
zet i.v.m. zijn 25-jarig dienstver
band. De dank voor de werk
zaamheden van de heer Rutten 

'Il' 

M. VAN MULKEN 

als bankwerker en als collega 
werden gememoreerd en tast
baar gemaakt in de cadeaus. 

G. RUTTEN 

Wij wensen de jubilarissen nog 
vele goede jaren toe in werk en 
gezin. 

25JAARBIJ 
IHCSMIT 

Op woensdag 16 oktober j.l. he
sen we de vlag met het cijfer 25 
in de mast voor onze medewer
kers, de heren: J. P. T. A. 't Hoen, 
J. W. Jalink en K. J. Weijnman. 

De heer J. P. T. A. 't Hoen kwam 
op 1 september 1949 in dienst bij 
MTI te Delft, waar hij als teke
naar is begonnen. Al vrij spoe
dig werd hij ingeschakeld bij al
lerlei werkzaamheden en deed 
hij in de loop van de jaren een 
schat van ervaringen op. Op 1 
oktober 1970 werd het MTI over
geplaatst naar Kinderdijk waar 
de heer 't Hoen met de reeds in 
Delft opgedane ervaringen en 
zijn improvisatietalent een waar
devolle bijdrage heeft geleverd 
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de heren L. Vervoort en M. van 
Muiken thuis bezocht door de 
leiding van Geleen in verband 
met hun 25-jarig jubileum. 
Beide heren vervullen thans de 
funktie van baas Fabriek. 
De waardering voor hun werk 
kwam niet alleen tot uiting in de 
toespraakjes die werden gehou
den, doch ook in de cadeaus die 
werden overhandigd. 
Vrijdag 12 september 1974 was 
de beurt aan de heer G. Rutten 
om in het zonnetje te worden ge
zet i.v.m. zijn 25-jarig dienstver
band. De dank voor de werk
zaamheden van de heer Rutten 

M. VAN MULKEN 

als bankwerker en als collega 
werden gememoreerd en tast
baar gemaakt in de cadeaus. 

G.RUTTEN 

Wij wensen de jubilarissen nog 
vele goede jaren toe in werk en 
gezin. 

25JAARBIJ 
IHCSMIT 

Op woensdag 16 oktober j.l. he
sen we de vlag met het cijfer 25 
in de mast voor onze medewer
kers, de heren: J. P. T. A. 't Hoen, 
J. W. Jalink en K. J. Weijnman. 

De heer J. P. T. A. 't Hoen kwam 
op 1 september 1949 in dienst bij 
MTI te Delft, waar hij als teke
naar is begonnen. Al vrij spoe
dig werd hij ingeschakeld bij al
lerlei werkzaamheden en deed 
hij in de loop van de jaren een 
schat van ervaringen op. Op 1 
oktober 1970 werd het MTI over
geplaatst naar Kinderdijk waar 
de heer 't Hoen met de reeds in 
Delft opgedane ervaringen en 
zijn improvisatietalent een waar
devolle bijdrage heeft geleverd 

J. P. T. A. 't HOEN 

bij de uitbouw van de afdeling 
MTI, waarbij hij zich volledig 
heeft ingezet. Zelfs de elektro
nika is hem niet vreemd geble
ven. 

De heer J. W. Jalink trad bij ons 
bedrijf in dienst op 26 september 
1949 als leerling lasser. In 1955 
behaalde hij het NVL-diploma en 
kon hij zeggen een vakbekwaam 
lasser te zijn. Hij is nu werkzaam 
als argon-are en COi-lasser in 
de koperslagerij. 

De heer K. J. Weijnman kwam 
als afgestudeerd HTSer in onze 
dienst op 11 oktober 1949 als 
scheepstekenaar. Kort na de fu
sie werd de tekenkamer Bagger 
geformeerd, en werd de heer 
Weijnman aangesteld als groeps
leider voor de tekenaars 
scheepsbouw. De afdeling teken
kamer Bagger konden we in de 
loop van de jaren op verschillen
de plaatsen in ons bedrijf vinden, 

J. W. JALINK 

K. J. WEIJNMAN 
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totdat de afdeling kwam in het 
gebouw van het MTI. 
Toen de heer A. Herwig werd 
gepensioneerd werd de heer 
Weijnman aangesteld tot chef 
van de afdeling. 

Wij feliciteren onze jubilarissen 
met hun jubileum en hopen dat 

wij nog vele jaren zullen mogen 
profiteren van hun rijke ervaring. 
Wij wensen hen met hun gezin
nen, c.q. familie nog vele geluk
kige jaren toe waarin zij hun 
werk, ieder op de plaats waar hij 
gesteld is, met opgewektheid en 
in een goede gezondheid zullen 
mogen blijven verrichten. 

JEUGDEXCURSIEDAGEN VAN DMN 
De jeugdige medewerkers van DMN zijn ook dit jaar weer vier 
dagen gezamenlijk op pad geweest. Een paar daagjes weg uit 
het werk van alledag; interessante dingen zien en vast en zeker 
veel plezier hebben. 
Geen wonder dat men bij het ophalen van de jongens alleen 
maar vrolijke gezichten ziet. 
Dat was het prille begin van onze trip naar Zuid-Limburg. Maar 
alvorens naar het zuiden af te zakken, brachten we eerst een 
bezoek aan het Lips Autotron, Drunen. Zeer interessant. Daarna 
konden we een paar uurtjes uitrusten op de weg naar het Jeugd
hotel, ,.kasteel Rijckholt" te Rijckholt. Het hotel is gelegen in 
een van de mooiste streken van ons land, te midden van de met 
akkers, boomgaarden en bossen bedekte heuvels van Zuid
Limburg. 
Bent u nog nooit in Zuid-Limburg geweest? Dan kent u Neder
land niet. Enfin, overtuig u zelf. In zo'n omgeving en goed ver
zorgd in het Jeugdhotel "Kasteel Rijckholt", dat is naar ieders 
zin. 
Daarbij het interessante bezoek aan de Leeuws Bierbrouwerij 
te Valkenburg en het fijne dagje uit met een touringcar naar 
Duitsland, waar de wijnkelder en bergen veel aandacht vroe
gen. 
De ieder jaar terugkerende avondpuzzeltocht stond ook weer op 
het programma. Het afscheidsetentje in "Puck" De Kaag: dit
alles was genoeg aanleiding om de vier dagen bijzonder ge
slaagd te noemen. 
Een hartelijk "dank u wel" aan onze directie is hier zeker op 
z'n plaats. 

Een van ,de medewerkers 

IN MEMORIAM 

Op 18 oktober j.l. overleed door een noodlottig ongeval onze 
medewerker, de heer 

ARIE EERLAND 
op de leeftijd van 63 jaar. 
De heer Eerland is in 1940 bij IHC Smit in dienst getreden en 
was de laatste jaren werkzaam als bankwerker in de afdeling 
buitenmontage. Bijna vijf jaar geleden moest hij zijn werk we
gens ziekte neerleggen. 
Wij verliezen in de heer Eerland een ijverig en nauwgezet mede
werker, die zijn werk steeds met opgewektheid deed. Daarbij 
verstond hij de kunst vele vrienden te maken en te houden. 
Groot was onze ontsteltenis toen wij vernamen, dat een ongeval 
een einde aan zijn leven had gemaakt. De teraardebestelling 
vond onder grote belangstelling plaats te Krimpen aan de Lek. 
Wij wensen mevrouw Eerland kracht en sterkte toe om dit verlies 
te kunnen dragen. 

J. Bakker.
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Volgens een goede gewoonte gaf het Smit-Bolnes Nieuws ver
slag van de OR-vergadering. Een mededeling hierin trok onze 
aandacht: ,,Per 1 juli j.l. is het verbrandgeld, voor de duur van 
twee jaar, vastgesteld als volgt .... " Wij nemen niet aan, dat 
het een vergoeding is voor door overmatige zonneschijn ver
brande ledematen! .... Hoewel: voor de duur van twee jaar, 
je weet nooit hoe mooi en heet de zomer is volgend jaar! 

,,Brandblusapparaten zijn, zoals ieder weldenkend mens weet, 
bedoeld om branden mee te blussen." Aldus een wat overbodig 
lijkend bericht in het IHC Gusto Nieuws. 
Denk daar dus wel aan, beste mensen! 

Onder de medewerkers bij Smit & Bolnes bevinden zich vele 
enthousiaste hengelaars. Men is onlangs met een boot weer het 
water op gegaan, zo lazen wij in het Smit-Bolnes Nieuws. Iemand 
had goed beet: ,, .... een hengelaar die een complete radar
installatie aan de haak sloeg, maar die stond wel op de kajuit en 
was eigendom van de schipper." 
Wat de consumpties betreft, viste men wel een beetje achter 
het net: ,,omdat er geen koffie of een lekkere soep aan boord 
was. Maar dat werd ook weer goedgemaakt door het innemen 
van meer geestrijk vocht." 
Want: vis moet zwemmen, nietwaar! .... 

Bij IHC Gusto is het personeelsvervoer nogal ingrijpend gewij
zigd. De verschillende bussen kregen gedeeltelijk andere rou
tes; het geheel werd "geharmoniseerd ", zoals dat heet. Alles 
onder het motto, dat de service voor de werknemers steeds 
verder gaat en beter wordt. Toch moet men daaruit nu weer niet 
verkeerde conclusies trekken: ,,Blijft u vooral niet achter de ra
men van uw woning wachten totdat de bus voorstaat. U bemoei
lijkt daardoor het vlotte rijden van de bus." 
Want de chauffeur behoort vóór zich te blijven kijken! .... 

Het IHC Smit Nieuws no 223 telde vier pagina's vol mededelin
gen over werktijdverkorting en de konsekwenties daarvan voor 
onze collega's aan de Kinderdijk. Onder meer werd nog eens 
duidelijk gesteld, wat een koffiepauze is. Men mag voortaan tus
sen negen uur en kwart over negen pauzeren, maar niet om te 
pauzeren. Alleen om iets te drinken of te eten. ,,In principe werkt 
iemand, die geen behoefte heeft om te eten of te drinken, ge
woon door. Hij wordt toch ook doorbetaald!" Da's logisch hè? .. 
Zelf meegebrachte dranken mogen worden gedronken, doch het 
zelf brouwen ervan mag niet! ,,Uitdrukkelijk wordt verboden om 
klandestiene thee- of koffiestokerijen in te richten of voort te 
zetten. Ook zal er op worden toegezien, dat geen zwarte dran
kenhandel wordt opgezet of voortgezet." 
Opgepast dus, anders wordt het je betaald gezet .... 


