


BIJ DE VOORPLAAT 

Tijdens de beproeving van een nieuw baggervaartuig moet er heel wat worden genoteerd. Hier is de heer L. Kortland van IHC 
Verschure bezig op de "lnz Tadeusz Wenda". 

TWEE 
RIVIERSLEEPZUIGERS 
VOOR DE 
SOVJETUNIE 

Meer informatie over deze molen voor Polen op blz. 136 

Sudoimport Moskou heeft ons de opdracht verstrekt voor de 
bouw van twee sleepzuigers, die speciaal zijn bestemd voor 
het werken op rivieren. 
De ruim 70 meter lange en 14 meter brede schepen hebben dan 
ook een geringe diepgang. Deze bedraagt - geladen - slechts 
2,40 meter. 
Het ontwerp van deze baggervaartuigen is gebaseerd op het 
standaardtype /HG Stantrail 630. Aan stuurboordzijde bevindt 
zich de zuigbuis, waarmee tot op een diepte van 8 meter kan 
worden gebaggerd. 
Het laadruim heeft een inhoud van 600 m3 en is voorzien van 
2 x 6 bodemkleppen voor het lossen van de specie. Om de op
gebaggerde grond meteen over boord te persen - het zg. 
agitatiebaggeren - krijgen deze sleepzuigers, zowel aan 
stuurboord - als aan bakboordzijde "boompijpen". In elk van 
deze dubbelschroefs schepen wordt een totaal vermogen 
geïr,stalleerd van 1700 pk. 
De riviersleepzuigers worden gebouwd bij IHC Verschure. 
De eerste moet in het najaar van 1973, de tweede in het voor 
jaar van 1974 worden afgeleverd. 
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GUSTO GELEEN 
PRESENTEERT 

In Het Zeskant wordt hoofdzakelijk gesproken over het mate
rieel dat gebouwd wordt door de "grote jongens" van onze 
divisies. Veelal wordt niet gerealiseerd dat andere afdelingen 
van IHC ook wel hun mannetje staan. 

De redactie van Het Zeskant prijst zich gelukkig dat het de hand 
heeft weten te leggen op een aantal foto's die ons een indruk 
geven van wat enkele van onze "kleine jongens" presteren. 

Zo ook bij Gusto Geleen en De Kleijn in Sliedrecht die in nauwe 
samenwerking 2 vulwagens en 2 deurhefmachines maakten ter 
waarde van meer dan 1 miljoen gulden. 

De uiteindelijke gebruikers van deze machines zijn de Konink
lijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken in IJmuiden. 

De wens van Hoogovens was het aanvoeren van complete ma
chines op het Hoogoven-terrein. Al de onderdelen van de ma
chines zijn bij Gusto Geleen vervaardigd en samengesteld tot 
transporteerbare eenheden. Op het terrein van De Kleijn in Slie
drecht zijn deze eenheden geassembleerd door de medewerkers 
uit Geleen. Nadat de elektrische bedradingen en de hydrauli
sche onderdelen waren aangebracht, werden ook de eerste be
proevingen in Sliedrecht uitgevoerd. Tenslotte werden de ma
chines in twee enorme transporten over het water naar de 
Hoogovens vervoerd. 

De werking van deze machines is zo ver geautomatiseerd dat 
de vulwagen en de deurhefwagen door slechts één man be
diend kunnen worden. 

Zoals uit de benaming reeds valt af te leiden worden de cokes
batterijen bij Hoogovens gevuld met poederkool door de vul
wagen. 

De deurhefwagen zorgt voor het openen, sluiten, en reinigen 
van de batterijdeuren, waardoor de ongebluste cokes wordt 
uitgestoten. 

Vooral de laatste machine is het paradepaardje van de op
drachtgevers, omdat al deze handelingen thans met één ma
chine en door één bedieningsman kunnen worden uitgevoerd, 
waarvoor vroeger ca 10 personen ingezet moesten worden. 

Soortgelijke machines heeft Gusto Geleen reeds geleverd aan 
Duitsland, België en Italië. Op ditzelfde gebied hebben wij voor 
August Thyssen Hütte reeds eerder een "cokes-uitdrukmachine" 
geleverd. 

En dan te bedenken dat deze machines nog slechts een ge
deelte vormen van het Geleen repertoire ... . .  
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TWEE BEAVER KINGS 
VOOR 

BANGLADESH 

Om de jonge staat Bangladesh te helpen heeft de Nederlandse 
regering een bedrag van 18 miljoen gulden ter beschikking ge
steld. Dit bedrag is besteed voor de aankoop van twee Fokker 
Friendships en twee zuigers van het type IHC Beaver King plus 
pijpleiding. Een deel van het geld is bestemd voor de rehabili
tatie van de nog bestaande baggervloot en technische hulp bij 
het operationeel maken van het materieel en het opleiden van 
personeel. 

Eind augustus werd de eerste zuiger verscheept met het ms. 
Uhenfels. Vier weken later ging de tweede op transport. En mét 
de zuiger een hoeveelheid perspijpen met een totale lengte van 
5.000 meter, drijvers, een werkbootje, etc. Al met al een lading 
met een gewicht van ruim 750.000 kg. 
Het ms. Batjan van de Kon. Nedlloyd nam dit alles aan boord in 
de Rotterdamse Rijnhaven. 

Hulp nodig 
Voor het zich uit de puinhopen oprichtende Bangladesh is het 
hebben van goed baggermateriaal een zaak van levensbelang. 
Het land is eigenlijk één groot deltagebied, waarin grote rivie
ren als Brahmaputra, Ganges en Meghna samenkomen. De ge
middelde jaarlijkse regenval bedraagt maar liefst 21h meter! 
Overstromingen bevruchten elke natte moesson de grond. Rijst 
kan er in vele variëteiten worden verbouwd. Jute was voor de 
catastrofale oorlog een belangrijk exportartikel. Met zo'n 75 
miljoen mensen is Bangladesh een van de dichtst bevolkte lan
den ter wereld. Om het land weer leefbaar te maken, is de her
bouw van het transport- en vervoersysteem noodzakelijk. In dit 
waterrijke land betekent dat vooral: bevaarbare waterwegen. En 
daarvoor is modern baggermaterieel nodig. 

Van onze zuigers kan dan ook een goed gebruik worden ge
maakt. 
Over het werk van de twee Beaver Kings in Bangladesh hopen 
wij u te zijner tijd meer te kunnen vertellen. 
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BIJ 
De bodem van het IJsselmeer heeft de laatste jaren heel wat 
te verduren gehad. Overal is er in geprikt om zand te winnen 
voor onze nimmer eindigende honger naar bouwgrond. Wat er 
overbleef is grotendeels prut. 

Eigenlijk is het nauwelijks specie om een nieuwe 
emmermolen in te beproeven. Toch moest het maar met de 
voor Polen bestemde lnz Tadeusz Wenda. Het viel niet mee 
om de molen te stellen, want de ankers hadden er moeite 
mee om een goede greep te krijgen op de bodem. Toen kon 
het proefbaggeren beginnen. De molen lag halverwege tussen 
cle aan de winterslaap beginnende jachthaven van Muiden en 
het eens zo bekende eiland Pampus. De ladder stond in de 
laagste stand, en dus werd de prut vanaf 19 meter diepte 
opgeschept. Nu en dan kwamen er zelfs emmers met koppen 
boven water. Emmers vol zwarte, kwalijk ruikende puddingbrij, 
die kletsend in de bakken spetterde. Na een aantal uren 
baggeren werd de zaak stopgezet en kreeg de ladder "de 
broek aan"; dan wordt de emmerketting met behulp van een 
korte strop vastgezet. Toen begon de klus van het inkorten 
van de ladder. Dat betekende het uitnemen van rollen, het 
uitnemen van een stel emmers, het inkorten van 
smeerleidingen, enz. Op de middenstand werd de ladder 
vastgezet, zodat de volgende morgen op een diepte van 16 
meter werd verder gebaggerd. Ook nu weer waren de 
opbrengstresultaten niet denderend. Jammer, want voor het 
overige draaide de lnz Tadeusz Wenda goed. 

Een slippend boeganker deed het begin van de duurproef op 
de derde dag later beginnen dan in de bedoeling lag. 
Bovendien zorgde ditzelfde boeganker ervoor, dat eerder met 
het baggeren moest worden gestopt. De sluiting in de draad 
van het verlangde boeganker was toen "binnen". Het 
baggeren in de prut had tot gevolg, dat de emmermolen niet 
z'n volle kracht kon tonen. 

Het was meer een kwestie van "oplepelen". De leden van 
de Poolse overnamecommissie waren hiermede niet tevreden. 
Met veel moeite kon een ander "stekkie" worden gevonden, 
bij het voormalige eiland Urk. Daar was taai leem. Dit mocht 
worden opgebaggerd, mits het op dezelfde plek werd 
teruggestort. Men baggerde dus zonder bakken en kwakte de 
leem meteen in het water terug! 

Nu moest de lnz Tadeusz Wenda er wèl flink aan trekken. 
Na al deze beproevingen bij beproevingen kon de 
emmermolen aan de werf gereed worden gemaakt voor de 
officiële overname en het transport naar Polen. 

EN BIJ 



Aandacht voor het smeersysteem op de hoofdbok ► 

Proefbaggeren op het IJsselmeer 

Spetterende blubber! 

Het inkorten van de emmerketting en -ladder Is begonnen ► 

URK 
13'7 



Er waren twee redenen, waarom uw redacteur graag eens de 
Pélican wilde bezoeken op haar boorlocatie. Ten eerste, omdat 
wij bezig zijn een fraai boek te maken over 's werelds eerste 
echte boorschip. Daaraan ontbraken nog de foto's van het schip 
aan het werk. Toen wij van Gusto's eigen man aan boord, de 
heer Goudbeek hoorden dat het testboren voortreffelijk verliep, 
dachten wij: "kom, nu een fotograaf er heen". Die fotograaf 
werd uw redacteur, die al meer met dat bijltje gehakt heeft. 
De tweede reden lag in het feit, dat zo'n reis ongelofelijk inte
ressant is. 

Wie komt er nu bijvoorbeeld ooit van zijn leven op de Shetland 
eilanden? Goed, per telefoon en telex werd overleg gepleegd 
met de klant. In dit geval met Total Oil Marine in Aberdeen, van 
waaruit de werkzaamheden van de Pélican worden geregeld. 
Onze contactman daar luisterde naar de in onze oren wat merk
waardig klinkende naam Christian Plé. Naderhand bleek, dat hij 
zijn zaakjes voortreffelijk in de hand heeft. Uw verslaggever was 
hartelijk welkom en hij kon op vrijdag 22 september met een 
speciale helicoptervlucht van de Shetland eilanden mee naar de 
Pélican. Daar zou hij dan vijf uur aan boord kunnen blijven. Dat 
klonk voortreffelijk. Ons reisbureau maakte de reisbiljetten. Het 
zou zó gaan: woensdagavond naar Londen, daar overnachten. 
Donderdagmorgen naar Aberdeen, daar overstappen. Tenslotte 
doorvliegen naar het vliegveld Sumburgh op het hoofdeiland 
van de Shetland eilanden. Vrijdagmorgen zou dan de helicopter
vlucht gebeuren. 
Dat alles niet altijd helemaal zo gaat als je wel denkt dat het zal 
gaan, mag bijken uit een aantal notities, die uw verslaggever 
onderweg op een heel klein bloknootje schreef. Soms in een 
hobbelende bus, soms in een vliegtuig. 

LONDON 

20/9 woensdagavond 
Zit in een hotelkamer. Niet die voor mij gereserveerd was. Dat 
hotel was vol en men zette mij rustig weer op de stoep. Gelukkig 
weet een Londense taxichauffeur wel raad. Hij bracht mij voor 
35 pennies naar dit goede hotel. iedereen aanbevelen. Sheridan 
Hotel op het Norfolk Square. Moet morgen om 6 uur opstaan. 

21/9 donderdagmorgen 
In de bus naar Heathrow Airport. Begint mistig te worden. Vlieg
tuig moet om 8.10 uur vertrekken. Lukt nooit. 

Lukte ook niet. Het is nu half negen en zit in vliegtuig. De ge
bouwen op het vliegveld staan bol van de wachtende mensen. 
Onze piloot haalde zijn mensen aan boord. Comfortabeler wach
ten. Koffie, drankjes. Mis vast mijn aansluiting in Aberdeen. 
Het is nu kwart voor tien. Zitten nog steeds te wachten om te 
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AMSTERDAM 
OLIE & AARDGAS OP HET CONTINENTALE PLAT 

Daar ligt de "Pélican", zonder ankers 
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PELICAN 
SHETLANDS 

mogen opstijgen. Mijn hele programma loopt in de war. Ik 
wil er uit! Het heeft geen nut meer om te gaan 
..... . De captain aangesproken. Hij zei, dat men in Aberdeen op 
mij zou wachten, hoe lang het ook zou duren. Vroeg verbaasd 
waarom. "Wel, ik ben de piloot van het vliegtuig naar de 
Shetland's en u kunt niet weg zonder mij!". De zorgen zijn 
van me afgevallen. Alles loopt goed. 
21/9 donderdagavond 
Toch weer niet helemaal. Het was onderweg steeds goed 
weer en nu, op de Shetland's aangekomen, regent het 
pijpestelen. Bovendien is er geen hotel gereserveerd. Sta ik 
met mijn spullen op zo'n kaal eiland. Jawel, kaal. Er groeit 
hier geen boom en geen bosje of struik. Het is heuvelachtig 
met hei en wat gras. 

ABERDEEN 

Het "stenen tijdperk" museum bij Sumburgh 

Hier en daar een huisje en wat schapen. Hoef ik niet met 
vakantie naar toe. Wel veel groter dan ik dacht. Eiland is 
meer dan 100 kilometer lang! 

Via telefoon hotel gevonden in hoofdplaats Lerwick. 
Hotel heet ook zo. Bus gaat er zo naar toe. 
Zit niet in de bus! Had koffer er al in gezet, toen 
op vliegveld werd omgeroepen, dat alle passagiers 
van de Pélican zich moesten melden. Holde, met 
koffer terug. Je weet nooit. Was niet voor mij. Dit was 
aflossingsploeg. Ik ben terdege voor morgen geboekt.
Maar nu is de bus weg. De enige vandaag ..... . 
Had ik m'n rijbewijs maar meegenomen. Had ik een 
auto gehuurd. Tja, dat heb je met onervaren 
reizigers. Overkomt me niet meer. Heb taxi gehuurd. 
Eilander heeft me onderweg naar het 40 kilo- 139 

meter van het vliegveld liggend hotel van alles over ei land ver
teld. Drie industrieën: visserij, breien en toeristen. Tamelijk 
arme, maar vriendelijke en tevreden - liberaal stemmende -
bevolking. Geen hekel aan komende olie-industrie. Ze hebben 
nog geen idee wat hun rustig eiland misschien te wachten staat, 
de stakkerds ..... . 

Keurig hotel, helder en tamelijk sober ingericht. Net een verbe
terde jeugherberg. Maar een prima bed, douche en, voor Engel
se begrippen, goed eten. Heb het dorpje (2000 inwoners, stam
mend uit 17e eeuw) nog even bezocht. Jammer van de regen, 
want 't was een gek plaatsje, dat als het ware overloopt in een 
soort vissershaven. Veel echt oude Engelse huisjes en een ty
pisch winkelstraatje. Koop morgen wel een souveniertje voor 

Opeengepakt in de helicopter, op weg naar het boorschip 

thuis. BEA (de luchtvaartmaatschappij) heeft opgebeld, dat ik 
om tien uur vrijdagmorgen op 't vliegveldje moet zijn. Ga van
avond naar de BBC kijken! 

22/9 vrijdagavond, 19.00 uur 
Ik zit in een tweemotorig vliegtuigje met een gezellig rokend 
baardige RAFsnor piloot. De zon is bijna onder en de G-AXRN 
snort met z'n gezellig bijeen zittende 6 passagiers van de Shet-
lands naar Aberdeen. Wat een dag ..... . 
Komaan, lees! 
Om 11 uur gisteravond gaan slapen, na eerst m'n fotospullen 
nog eens zorgvuldig nagezien te hebben. 
Om acht uur douche en in twee truien. Eerst een Engels ont
bijt met ham and egg en veel thee. Even om 't hotel gefotogra
feerd en om 9 uur stond de taxi alweer voor de deur. Om tien 



uur stond ik in de "Operations Room" van BEA Helicopters op 
de verlaten punt van het Main lsland. Over een uurtje zou de 
"chopper" komen. Maar die kwam niet! Wel twee particuliere 
vliegtuigjes. Die, waarin ik nu zit en een straaltoestel met ken
nelijk deftiger mensen. Het was de heer Plé van Totalmar uit 
Aberdeen met wat mensen en een Mrs. Doy, de Public Relations 
Officer van Total in Engeland met haar hoogste (Franse Total) 
baas in Engeland. Het gezelschap bestond verder uit bankmen
sen, waaronder enkelen van de IHC-relatie lvory & Sime. Heb mij 
aan haar voorgesteld en zij liet mij de hand drukken van alle he
ren. Goed, toen onder gezellige kout samen een 1 1/2 uur ge
wacht, want het toestel was kapot en er zou ergens vandaan 
een ander komen. We werden toen met z'n "dertienen" in een 
busje geladen naar een fraai oud Engels hotel nabij het vlieg
veld. Daar geluncht (met tartare voor mij; dit bleek vis, rooie 
schol met een sausje te zijn). Het Franse opperhoofd tracteerde 
nog op flessen 1962 Bordeaux. 
Achter het hotel was een soort openlucht museum met toestan
den uit stenen en ijzeren tijdperk. Echt interessant. Om twee 
uur dertig in de bus. De chopper kwam luid ratelend aan
zwaaien. 
Ondertussen had Plé mij aangeboden hem 's avonds terug te 
vergezellen in z'n kleine vliegtuig. 
Graag aangenomen. M'n taxichauffeur was er nog en ik heb 
hem gevraagd m'n spullen uit het hotel te halen en te betalen 
met geld uit m'n portefeuille die nog in het hotel lag. 
Toen we weer bij het vliegveld aankwamen, was m'n tas met 
spullen er ook. Gauw bij BEA afgegeven en hollen naar de 
chopper. Het was een hele grote, waar zo'n 25 man in zouden 
kunnen. Wij waren nu met veertien man. 

LERWICK, hooldplaats van de Shetlands. 
Op de voorgrond de haven, daarachter het stadhuis 

Gelukkig. Ik vroeg de captain nadrukkelijk om even om het 
schip heen te cirkelen, maar na ruim een uur wentelwieken 
bleef het bij een flauwe bocht, voor de helft nog tegen de zon in. 
Ik kon maar drie dia's schieten. Hoop er het beste van, maar 
mijn vertrouwen is niet groot. Pech zette aan boord door. Het 
schip boorde niet! Ze zeiden, omdat er 's morgens te veel wind 
en golven waren. Ik geloof dat nie': zo erg; toen wij er waren 
was het redelijk rustig en de dynamic positioning werkte prima. 
Het schip bleef, zonder ankers, als een rots op haar plek liggen. 
Alleen "dans Ie trou" klotsten enorme golfpledders, die er dui
delijk het werk verhinderden. Wel werd de duikerklok neergela
ten, maar niemand kon of mocht er bij. Na een klein uurtje aan 
boord een glas champagne gedronken. De heer Brun nam aan 
boord de honneurs waar als zijnde hoofd van de drilling operat
ions. Ik moest bij de excursiegroep blijven omdat er zwaar ma
teriaal gehesen werd en het erg gevaarlijk was om zo maar rond 
te lopen. Naderhand heb ik me vrij gemaakt, maar veel viel er 
niet te fotograferen, helaas. Het zal omtrent vijf uur geweest zijn, 
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1

1 
toen we weer vertrokken, zes uur terug op vliegveld. Vlug 
om- gekleed. 
Maar goed ook, want het wordt smoorheet in het nu (half acht) 
zonder zicht vliegende toestelletje. Ik heb de blower boven 
mijn hoofd aangezet. 
Ik stop nu met schrijven tot in mijn DEE Motel in Aberdeen. 
Naderhand ben ik er achter gekomen, dat de booroperaties 
van de Pélican onderbroken worden als het schip meer dan 
twee meter uit zijn koers raakt. Dat moet kennelijk allemaal nog 
wennen, want die afwijking kan zonder enig gevaar aanzienlijk 
gro-

Ooor het boorgat sloegen steeds flinke pledders water. 
De schilder had het er maar moeilijk meel 

Hier 1s men bezig met het zware h1iswerk, waardoor 
we niet vrij mochten rondlopen 



ter zijn. Overigens, de eigenaar heeft zich al zeer tevreden over 
het schip uitgelaten! 

23/9 zaterdagmorgen 
Het is nu bijna half acht de volgende morgen. Ik zit vastgegespt in 
een Vickers Viscount naar Londen. 
Gisteravond ben ik als eerste op de wachtlijst geplaatst en van
morgen bleek, dat drie mensen niet waren komen opdagen. Dus 
mocht ik mee. Een Duitser, die als no. 3 geboekt, achter me 

stond had net verklaard "dass er immer Glück hatte!" ..... . 
Hij mocht niet meer mee wegens overweight of the plane ..... . 
Wel, gisteravond om goed half negen leverde meneer Plé mij af bij 
een motel aan de rand van donker Aberdeen. Kamer 3 2  in een 
van de twee buitengebouwen was netjes. Even opgefrist en gaan 
eten. 
Eindelijk lamsvlees, tamelijk vet, redelijk smakelijk. Ruim tien uur 
weer in de kamer. Eerst mijn spullen, die in Lerwick door de 
chauffeur keurig waren ingepakt, uitgehangen .. 
Gevraagd me om 6 uur met thee en toast te wekken. In de kamer 
was een zonderlinge intercom-installatie en, bezorgd of ze me wel 
zouden wekken, viel ik vrij gauw in slaap. Toen werd ik, door 
gepraat van een dame, met een schok wakker. Pakte mijn hor
loge en zag, dat het vijf voor half zeven was! Sprong uit bed, nat 
washandje over 't gezicht, razendsnel aankleden. Spullen in de 
koffer, m'n horloge wil niet an. Zit op z'n kop. Waar is mijn bril. 
Hijgend hol ik de hotelkamer uit en kijk hoe laat 't is. 
VIJF OVER ÉÉN ..... 
. In m'n zenuwen heb ik de tijd ondersteboven van m'n horloge 

De helicopters vliegen af en aan van de Shetlands naar de booreilanden en "ons00 

boorschtp, tot ongeveer halverwege Noorwegen 

afgelezen. Sjokkend en mopperend weer in bed gekropen. Om 
zes uur precies kwam de nachtportier met thee en toast. Om 5 over 
half zeven reed ik samen met de Total meneer Tissier - die ook in 
dat hotel logeerde -naar 't vliegveld. Geen problemen, om even 
over half acht waren we airborne, onderweg naar Londen. 
Om half tien stond ik op m'n koffertje te wachten. Wat zou ik 
doen? Nog even Londen ingaan? Dat betekende wéér twee uur 
in de bus rossen en een taxi of ondergrondse nemen naar de city 
en terug. Ik besloot om, als er vlot een vliegtuig naar Amsterdam 
ging, daarin mee te gaan en anders toch nog even naar de city te 
gaan. Laat nu de KLM mij met het vertraagde 10.25 uur toestel 
-een VIASA DC 8 -willen meenemen, tezamen met nog zo'n 135 
anderen! 
Kort en goed, om 12.00 uur precies zat ik achter het stuur van mijn 
autootje, de tocht was volbracht. 
Huistoe! 
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GROOT WERK IN TOGO 
Onder deze kop publiceerde het personeelsorgaan van de Bos 
Kalis Westminster Dredging Group 'COHESIE' in het augustus
nummer een artikel over het werk, dat de /HG Beaver King "Vil/e 
de Lomé" in dat land doet. Met toestemming van de redactie van 
'COHESIE' nemen wij dit verhaal in ons Zeskant over. 

Togo is een Westafrikaanse kuststaat. Het is een smalle strook 
land, ingeklemd tussen Ghana in het westen en Dahomey in het 
oosten. In het noorden grenst het aan Opper-Volta. Hoewel 
Togo nog bijna tweemaal zo groot is als Nederland is het de 
kleinste onafhankelijke Afrikaanse staat uit het voormalige 
Franse gemenebest. Op het breedste punt meet het 160 km, 
noordzuid gemeten is het 640 km op z'n langst. 
Togo bestaat uit oerwouden, naaldbossen en savannen, afge
wisseld met stukken bouwland. De economie is hoofdzakelijk 
aangewezen op landbouwprodukten zoals maniokwortel, palm
pitten, koffie, pinda's, cacao en katoen. 
Het land telt naar schatting twee miljoen inwoners. In de hoofd
stad Lomé wonen circa 150.000 mensen. 
Lomé is de belangrijkste havenstad van Togo en tevens het 
centrum van de handel. Spoorlijnen en autowegen verbinden de 
stad met Accra (Ghana), Cotonou (Dahomey) en Lagos (Nige
rië). De gemiddelde temperatuur bedraagt er 27° C; in het droge 
noorden ligt deze rond de 30° C. 
In het hart van Lomé heeft de Bos Kalis Westminster Dredging 
Group een groot baggerproject in uitvoering genomen. Het gaat 
hierbij om meer dan een miljoen kubieke meter grondverzet. De 
stad wordt namelijk in tweeën gedeeld door een lagune en de 
Groep zorgt ervoor dat deze goed bevaarbaar wordt en geschikt 
gemaakt voor snelle afvoer van overtollig water in de regentijd. 
De opgebaggerde specie wordt benut voor het ophogen van 
lagergelegen stadsgrond. 
De specialisten van Dirk Verstoep zijn eveneens hier aan de 
slag gegaan. Zij leggen een kanaal aan en maken een nieuwe 
afvoer naar zee. De opening van het werk in Togo is met feeste
lijkheden gepaard gegaan. 
Het voornaamste baggermaterieel bestaat uit een nieuwe de
monteerbare cutterzuiger, de Ville de Lomé, compleet met drij
vende leiding, stroomaggregaten, vletten, bulldozers en trac
toren .. Alles is in één keer overgebracht van Rotterdam naar 
Lomé. 
Na aankomst werden de secties van de zuiger op vrachtwagens 
gezet en 1 2  km landinwaarts gereden naar het centrum van de 
hoofdstad. Hier werd de zuiger opgebouwd, te water gelaten en 
in bedrijf gesteld. Twaalf dagen na aankomst. 



MTE EN DMN WERKEN MEE AAN WINNING VAN 1 

Onderkant van de 22 ton wegende lig voor Ruslan.: 
Onder elke trechter bevindt zich iblj drie door het verpakkingsplastic heen 

juist zichtbaar) de kleine uitlaatopening van het concentra3t 

Mining and Transport Engineering N.V., Amsterdam en De Machi
nefabriek Noordwykerhout N.V. werken eendrachtig samen (MTE 
als ontwerper en DMN als fabrikant) bij het bouwen van jigs, 
ook wel deinwasmachines genoemd. 
Daar deze machines worden ingezet voor de winning van kost
bare ertsen, zelfs van goud, en de jigs, zoals wij gelezen hebben, 
bij sommigen de gedachte aan maanlanders oproepen, is het 
dààrom alleen al interessant er in Het Zeskant iets over te ver
tellen. 
Fanatieke liefhebbers van ruimtevoertuigen, ook wel vliegende 
schotels genoemd, moeten we echter teleurstellen. Met ruimte
voertuigen hebben jigs niets gemeen of het zou moeten zijn dat 
ze op "vliegende schotels" zoals die in onze verbeelding be
staan, lijken. Met goudwinning kunnen ze weliswaar wel te ma
ken hebben, maar gewoonlijk worden ze ingezet voor de winning 
van tinerts, ook wel "grijs goud" genoemd. 

Vroeger en nu 
Laten wij u ter illustratie eerst iets vertellen over één van de 
manieren waarop heel vroeger soms wel goud werd gewonnen. 
Men nam een ronde bak in beide handen en stortte zand met 
water, waarin zich goudkorrels bevonden in de bak. Men draaide 
en schudde de bak op en neer zodanig, dat het goud door het 
grotere soortelijk gewicht overbleef en het waardeloze zand 
wegspoelde. 
Dit voorbeeld dient slechts ter illustratie, want de werking van 
de jigs is in principe wel overeenkomstig het hier geschetste 
voorbeeld, maar de praktische methode die bij jigs in het alge
meen wordt toegepast, is hiervan sterk verschillend. Verder vomt 
de methode die met ànze jigs nu wordt toegepast, een combi
natie tussen die van Cleaveland en IHC en is na jarenlange on
derzoekingen en beproevingen in het MTI en in de praktijk tot 
stand gekomen. 
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Werking 
Zonder u nu te willen vermoeien met allerlei technische 
details, is het wellicht toch wel interessant u in grote trekken 
iets over de werking te vertellen. 

Wij gaan nog even naar het voorbeeld van het goud wassen: 
een schotelvormige bak. De bak is hièr een cilindervormige kuip 
met een doorsnee van 3,60 tot 7,50 meter. Middenin de kuip 
heeft men een scheidingswand aangebracht, gevormd door 2 
grove roosters, waartussenin een zeef is geklemd. 
Op de zeef wordt eerst een laag steentjes, een soort grind. 
gelegd, dat functioneert als een soort filterbed. 

Onder de kuip bevinden zich trechters, die flexibel 
verbonden zijn met de kuip door middel van rubber membranen. 
Deze trechters worden hydraulisch op en neer bewogen. (De 
laatste ontwikkeling is, dat het hydraulisch systeem wordt 
vervangen door een mechanisch-hydraulisch systeem. Het 
mechanisch-hydraulische systeem is eenvoudiger te bedienen 
en dit speelt vanzelfsprekend een belangrijke rol op die 
plaatsen, waar vakbekwaam bedienend personeel niet zo 
gemakkelijk beschikbaar is. En dat zijn vaak juist de plaatsen 
waar onze jigs worden ingezet.) 

Het kenmerkende van de IHC jigbeweging is, dat de 
trechters telkens snel omhoog en naar verhouding langzaam 
omlaag gebracht worden, beide bewegingen zo'n 100 keer per 
minuut. Wat gebeurt er dan? In het midden (zie foto) wordt het 
erts, vermengd met zand en water in de kuip gestort en door 
middel van de skimmer, een soort waaier (zie foto), over de 
gehele oppervlakte verdeeld. Deze skimmer voorkomt dat het 
geheel verzandt, dus dat er een dikke ondoordringbare laag 
zand zou worden gevormd, waardoor van scheiding geen 
sprake meer zou kunnen zijn. Het gaat er dus om dat de 
gehele zand-water-brei in bewe-



ging blijft. Zoals in het voorbeeld gesteld, zullen door de 
schudbeweging de zwaardere deeltjes, de tinmineralen dus, 
zich langzaam maar zeker naar beneden bewegen en daar 
worden opgevangen. Dezelfde schudbeweging zorgt ervoor 
dat er een opwaartse beweging van het water ontstaat, 
waarbij zand méé omhoog wordt genomen. Het water en 
zand verdwijnen via een goot aan de omtrek. Dat zand-
water-mengsel waarin zich het tin bevindt, kan overigens uit 
zee opgebaggerd zijn, bijvoorbeeld door een door IHC 
vervaardigd baggerapparaat, maar het zand plus erts kan ook 
van een groeve op het land afkomstig zijn. Later wordt het 
dan vermengd met water om het tin te kunnen winnen. 

Wat zo'n jig zoal kan verwerken (zo'n grote jig, wel te 
verstaan)? 300-1000 m3 mengsel per uur, dat is 300.000 tot 
1.000.000 liter per uur! Zet daar uw dagelijks half litertje melk 
naast, dan heeft u een vergelijking. En dat allemaal, om 
daaruit een handjevol tin te winnen.
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GRIJS GOUD 

Een spannend moment: de 25-voets iig voor Rusland wordt 
door d_e d(l)vende bok vanaf de lichter .. op het �eeschip geplaatst. 
Ou1del1Jk zichtbaar aan de bovenkant z1Jn de sk1mmer of waaier en 
het bovenste rooster (zie tekst voor de werking ervan) 

◄ Een kritische inspectie van ééo van de voor Braziliê bestemde jigs 
bij OMN gereed voor verzending 

Al heel wat geleverd 
Zo'n handjevol tin per uur is in schijn nauwelijks lonend, maar 
in werkelijkheid blijkbaar wel, want er zijn in de loop der jaren 
al zeer veel jigs van het oude type geleverd en ook het nieuwe 
type (het hier besproken IHC-Cleavelandtype dus) werkt al op 
heel wat plaatsen. Daartoe zal overigens zeker ook het feit heb
ben bijgedragen dat het systeem van de nieuwe IHC-Cleaveland 
jig, zoals ons werd verteld, alle andere systemen op dit gebied 
ver vooruit is. Zoals gezegd, zijn er al verschillende van dit 
nieuwe type jig geleverd. In Brazilië werken er al vier, terwijl er 
kort geleden twee naar Rusland zijn verscheept. Van de laatste 
heeft er één een doorsnede van 7,5 m (!) en deze is bij IHC Gus
to samengebouwd, omdat de afmetingen vervoer over de weg 
niet toelieten en dus de samenbouw niet bij DMN kon plaats
vinden. Het waren deze jigs die onze IHC Gusto-collega's aan
leiding gaven over "maanlandertjes" te spreken. Wie weet, mis
schien wel een goede vergelijking. 

De verdere bestemming van die Russische jigs, d.w.z. de verdere 
bestemming in Rusland, is overigens niet bekend. Ook is de toe
passing in een geheimzinnig waas gehuld. Ze zouden daar naar 
verluidt voor diamantwinning worden ingezet . . .. Zoals u weet 
is fabricage van de jigs nu ook mogelijk in Maleisië. Daar worden 
nu de jigs bestemd voor het Verre Oosten vervaardigd. 

Natuurlijk hoopt DMN met MTE èn heel IHC overal vandaan 
orders te ontvangen, maar voor DMN is het natuurlijk èxtra 
plezierig als er door afnemers buiten het rayon Maleisië bestel
lingen worden geplaatst. Dat lijkt ons een gezonde wens. Wie 
weet, ontdekken ze in een verafgelegen Russisch gebied in de 
toekomst hele goudvelden. Onze jigs zullen het er zeker goed 
doen. 



50 JAAR BIJ IHC DE KLOP 

M. L. VAN $PLUNDER 

Een halve eeuw geleden, om pre
cies te zijn op 4 september 1922 
werd het personeelsbestand van 
onze machinefabriek aangevuld 
met de toen nog jonge man, de 
heer M. L. van Splunder. Hij be
gon zijn loopbaan als bankwer
ker, oefende in de dertiger jaren 
naast zijn beroep de functie van 
directie-chauffeur uit en klom op 
langs de maatschappelijke lad
der tot baas van de machinefa
briek. Een bewijs van zijn veel
zijdigheid is zijn kunde op het 
gebied van elektrische installa
ties. De gehele elektrische instal
latie van ons bedrijf is vele jaren, 
zowel wat onderhoud als ver
nieuwingen betreft, aan zijn zor
gen toevertrouwd geweest. Nu 
ons bedrijf een belangrijke ver
bouwing ondergaat, is het nog 
steeds Van Splunder, die zorgt 
dat straks op elektrisch gebied 
alles perfekt in orde is. 
Op 5 september jl. werd het vijf
tigjarig jubileum van Baas Van 

25JAARBIJ 
IHCSMIT 

A. ERKELENS 

Splunder gevierd. Hij werd met 
zijn echtgenote en familie in de 
directiekamer ontvangen voor 
een welverdiende huldiging. Bij 
monde van de heer Ir. De Groot 
werd hem dank gebracht voor de 
diensten aan het bedrijf bewe
zen . .,Wij hebben veel aan u te 
danken. U bent een steunpilaar 
geweest voor het bedrijf en een 
vraagbaak voor iedereen. Uw 
rustig optreden en uw vakman
schap hebben respect afgedwon
gen. Een belangrijke eigenschap 
is, dat u uw vakmanschap op 
anderen heeft weten over te 
brengen". Na nog enkele per
soonlijke liefhebberijen van de 
jubilaris belicht te hebben, over
handigde hij hem het bekende 
getuigschrift van de Mij. v. Nij
verheid en Handel, alsmede een 
gratificatie. Hierna bleef men nog 
enige tijd gezellig bijeen, waarna 
de heer Van Splunder woorden 
van dank sprak voor de hem 
toegezwaaide lof en voor de 
stoffelijke blijken van waardering. 

Op dinsdag 29 augustus vierden 
we feest in de daksalon van het 
kantoorgebouw, in verband met 
het 25-jarig dienstverband van de 
contactman planning en werk
voorbereiding de heer A. Erke
lens en de voorman lasser, de 
heer A. van Tol. 
Onze directeur sprak de beide 
jubilarissen elk afzonderlijk toe, 
waarbij hij in het kort de loop
baan van de jubilarissen schetste 
en hen dank bracht voor hetgeen 
zij in en voor het bedrijf in deze 
25 jaren hebben gedaan, in wel
ke dank ook de beide echtge
noten werden betrokken. 
De heer Bouman schroefde hen 
het gouden firmaspeldje op de 
revers en overhandigde hen een 
jubileumgeschenk, dat voor de 
heer Erkelens bestond uit een 
enveloppe met inhoud en voor 
de heer Van Tol uit een gouden 
polshorloge en een enveloppe 
met inhoud. 
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De heer A. Erkelens trad in onze 
dienst op 25 augustus 1947. Zo
als hij ons vertelde moest er nog
al wat gebeuren eer het zover 
was. Hij heeft er heel wat moeite 
voor moeten doen. Maar ook hier 
gold het dat de aanhouder wint. 
Hij werd aangenomen als bank
werker maar kwam voorlopig 
aan een schaafbank te sta2n. 
Dat zinde hem natuurlijk niet. 
Kostte wat kost, hij wilde beslist 
bankwerker worden. Na een jaar 
was het dan zo ver. Daar heeft 
hij de zogenaamde stoommachi
ne-periode meegemaakt, eerst als 
maathelper, later als zelfstan
dig bankwerker. Toen over naar 
de Smit-Manmotor. Dat duurde 
niet zo lang, want bij de tweede 
motor werd hij op de schouders 
getikt. Men had iemand nodig op 
het bedrijfsbureau voor de werk
voorbereiding, zodat we de heer 
Erkelens nu kunnen vinden op 
het Bedrijfsbureau van de fabriek 
als contactman. 

A. VAN TOL 

De heer A. van Tol begon op 26 
augustus 1947 als maathelper bij 
de ijzerwerkers onder baas W. 
Keesmaat. Dat die baas later zijn 
schoonvader zou worden wist hij 
toen natuurlijk nog niet. Nadat 
hij zijn Bemeteldiploma voor 
IJzerwerken in de Scheepsbouw 
had behaald, moest hij naar de 
helling. Daar had hij het in het 
geheel niet naar de zin en wilde 
beslist weer naar "binnen". Dat 
is dan ook gebeurd maar nu als 
leerling-lasser. Na verloop van 
enige tijd behaalde hij het Be
meteldiploma voor elektrisch las
sen. Denk nu niet dat hij "bin
nen" mocht blijven. O nee, hij 
moest weer naar de helling, 
want ook daar moest er gelast 
worden. Hoe het hem daar be
vallen is als lasser? We dachten 
van goed en waarom ook niet. 
Trouwens, hij is in die tussentijd 
ook wat groter gegroeid en 
Brammetje werd Bram, nu onze 
voorman-lasser. 

Op dinsdag 5 september hesen 
we de vlag met het cijfer 25 in 
de mast voor de jubilarissen G. 
van den Dool, M. L. Schouten en 
E. Vroege.
De heer Bouman sprak de jubi
larissen elk afzonderlijk toe, 
waarbij hij in het kort de lev�ns-

loop van de jubilarissen in het 
bedrijf schetste. Hij dankte hen 
voor de wijze waarop zij, elk op 
eigen wijze, hun taak hebben 
verricht en hun inbreng hebben 
geleverd. In deze dank werden 
ook de beide echtgenoten en de 
moeder van E. Vroege betrokken. 

De heer G. van den Dool kwam op 
1 september 1947 op de te
kenkamer Scheepsbouw als ar
chivaris. Hij werd echter al gauw 
aan het tekenen gezet, zodat er 
een tekenaar uit kwam groeien. 
Het verrichten van metingen voor 
tewaterlatingen en het maken van 
scheepsberekeningen waren voor 
hem geen vreemde zaken. Het 
tekenen en berekenen van 
sleepboten was voor hem wel 1 
een der pleizierigste bezigheden. 
Een aantal jaren geleden kreeg hij 
sen een de tekenkamer 
coordinerende en de taak afdtus-
eI ling Inkoop. Ongeveer drie jaar 
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M. L. SCHOUTEN 
geleden werd hij 
overgeplaatst naar de afdeling 
Inkoop. 
Naast zijn functie in ons bedrijf 
is hij reeds gedurende tien 
jaar Wethouder van 
Nieuw-Lekkerland. Een functie 
die uiteraard in de avonduren al 
zijn aandacht opeist en soms 
ook overdag zijn aandacht 
vraagt.  De heer M. L. 
Schouten is op 2 september 
1947 in ons bedrijf begonnen 
in de grofsmederij. Anderhalf 
jaar later werd deze afdeling 
opgeheven en ging de heer 
Schouten over naar de gie-
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terij. In 1957 moest de heer 
Schouten een rugoperatie onder-
gaan. Hij is toen lange tijd ziek 
geweest. Na zijn terugkeer in het 
bedrijf moest hij zich ontzien. 
Het zogenaamde zware werk 
moest hij laten liggen. Hij kwam 
toen in het Magazijn van de 
Machinefabriek, totdat er een 
kraandrijver nodig was in de ke
telmakerij. Maar toen deze kraan 
werd gewijzigd en van beneden 
af bediend kon worden is Schou
ten opnieuw naar het magazijn 
gegaan. Na enige tijd kwam hij 
toch weer in een kraan in de 
Machinefabriek. Sedert septem
ber van het vorige jaar moest de 
heer Schouten zijn werk staken 
wegens ziekte. De weg van de 
heer Schouten is bepaald niet 
over rozen gegaan. We wensen 
hem in het bijzonder van harte 
beterschap toe en hopen met 
hem dat hij zijn werk weer bin
nen niet al te lange tijd kan gaan 
doen. 

E. VROEGE 

De heer E. Vroege kwam na 
vele omzwervingen op 23-jarige 
leeftijd in ons bedrijf in het 
IJzerpark voor het sorteren van 
materialen, enz. 
Drie jaar later kwam hij in 
diverse magazijnen terecht. 
De langste tijd bracht hij 
door in het magazijn van de 
Koperslagerij. Daar is hij tien 
jaar geweest. Na de fusie 
kwam hij in het 
Hoofdmagazijn. 
Anderhalf jaar geleden werd 
hij vandaar overgeplaatst naar 
het magazijn van de Werf, 
waar hij een voor ieder 
bekende figuur geworden is, 
doordat hij de afgifte verzorgt 
van werkkleding en 
werkschoenen en er voor 
zorgt dat alles zo eerlijk en 
ordelijk mogelijk verloopt. 
Wij feliciteren de jubilarissen 
met hun jubileum en wensen hen 
voor de toekomst heel veel 
goeds toe. 

25JAAR BIJ 
IHC VERSCHURE 

Wij openen de rij van 
jubilarissen met de heer F. C. 
v. d. Wijden, constructeur 
tekenkamer Werktuigbouw. 

F. C. v. d. WIJDEN 

En met wie zouden wij beter 
kunnen beginnen? 
De heer v. d. Wijden is een ener
gieke, bruisende figuur; meester 
in het spel met woorden. 
Deze eigenschappen, die in zijn 
omgeving soms tot luidruchtig
heid aanleiding geven, gaan met 
een hoog werktempo gepaard, 
waardoor er in die 25 jaar heel 
wat "constructiefs" uit het brein 
en van de plank van de heer v. 
d. Wijden is voortgekomen. 
De jubilaris is bij Klaas Boot en 
de turnmeisjes minstens zo thuis 
als bij Verschure. Hij wil dan ook 
niet liever dan gewoon door 
gaan. 

Als tweede jubilaris op diezelfde 
dag, 1 september 1972, begroet
ten wij de heer Jac. J. Schollen, 
baas bij de voormontage ijzer
werk. 

JAC. J. SCHOLTEN 

P. VRIJ 
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Wie schetst onze verbazing toen 
wij vernamen, dat deze jubilaris 
al in 1934 bij Verschure in dienst 
trad. 
Enfin, u begrijpt het: hij ging 
weg en kwam terug. 
Met enige heimwee denkt hij te
rug aan de tijd, die hij in Indo
nesië heeft doorgebracht. 
Na een wat ingewikkelde bereke
ning zijn we het er met elkaar 
over eens geworden, dat vrijdag 
1 september 1972, een geschikte 
dag voor hem en zijn gezin moest 
zijn om dit jubileum te vieren. 
Aldus geschiedde. 
Het was erg gezellig. 

Zeker niet minder gezellig was 
het op donderdag 14 september 
bij het jubileum van de heer P. 
Vrij, universeel slijper bedrijfs
technische dienst. 
Enkele jaren geleden hebben wij 
de vrije-tijds-besteding van de 
heer Vrij al eens in het Zeskant 
onder de loupe genomen. 

H. liOOGLAND 

Naast zijn vakbekwaamheid bezit 
hij nl. nóg een bekwaamheid. Hij 
is verdienstelijk trainer van de 
dameshandbalclub Vido te Pur
merend. 
Ook daar vinden ze dat hij voor 
nog minstens 25 jaar moet bij
tekenen. 

Op vrijdag 15 september jubileer
de de heer H. Hoogland, groeps
leider bedrijfsbureau nieuwbouw. 
Deze jubilaris is het schoolvoor
beeld van iemand, die door hard 
werken en studeren uit de eigen 
Verschure-vakopleiding naar vo
ren is gekomen. 

Begrijpelijk is, dat op de dag van 
dit jubileum daaraan door leiding 
en collega's de nodige aandacht 
is besteed. Voor hem en voor al 
onze jubilarissen met 25 of meer 
dienstjaren: .,Proficiat en houden 
zo". 

Nog net op tijd voor dit Zeskant 
vernamen wij, dat op 28 septem
ber 1972 het jubileum gevierd is 
van de heer W. H. Mansheym, 
chef administratie Oranjewerf. 

Natuurlijk gaan ook naar hem on
ze hartelijke gelukwensen. Voorts 
wensen wij hem veel sterkte voor 
nu en de naaste toekomst. 

Jubilea 



Richard Coll1n b11 zi1n camera 

De zwakke schakel wordt blootgelegd 

De kapllein "doet alsof 

De complete filmploeg in het dok 

BBC BEZOEKT DE PELICAN 
Een half jaar geleden werd de afdeling Publiciteit opgebeld door 
de Engelse televisie. Het was de heer Collin, die het programma 
"Tomorrow's World" leidt. Hij vroeg bijzonderheden over het 
wandelende hefeiland, dat Smit samen met Gusto had ontwik
keld. Hij had er over gelezen in het blad "Ocean lndustry". 
Zijn belangstelling verflauwde toen hij hoorde, dat ons model 
niet echt werkte. 
Wij hebben hem toen onmiddellijk verteld, dat we nog een 
nieuwtje voor hem klaar hadden staan, het boorschip Pélican.
Daarover was hij weldra zo enthousiast, dat hij, met een ge
spalkt gebroken been en al, uit Engeland overkwam. De rond
leiding door Ir. Lagers leidde er toe, dat Collin meteen van alles 
wou gaan laten filmen. De eerste gelegenheid deed zich voor 
toen 30 augustus jongstleden de Pélican van zijn boorterrein te
rug kwam. Hij moest in dok met moeilijkheden aan de dwars
propellers. Het bleek dat een klein schakeltje in het overbren
gingssysteem te zwak was. Dat is bij alle vijf propellers verbe
terd. 

Tijdens die reparatie is het eerste deel gefilmd. Een ploeg be
staande uit de regisseur, de cameraman, de geluidsman, de 
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elektriekman en de lichtman, zijn een hele dag bezig 
geweest. De medewerking van de Franse kapitein en zijn 
bemanning was geweldig. Vele malen deden ze "alsof". 
Dat was niet nodig toen zij de tweede keer de BBC 
televisieploeg ontmoetten. 
Op 13 en 14 september bezochten zij, na een ingewikkelde 
reis, de Pé/ican opnieuw, nu op haar boorlocatie boven in de 
Noordzee. Toen was ook Raymond Baxter er bij. Dat is een 
van Engelands meest populaire televisiesterren. Hij is de 
man, die in het programma "Tomorrow's World" de meest 
ingewikkelde dingen zó kan uitleggen, dat iedereen het 
begrijpt. Dat heeft hij op 12 oktober gedaan in een 
BBC-programma, dat geheel aan een stukje wereld van 
morgen gewijd was, een stukje dat wij gebouwd hebben: 
de Pélican!

P.S. voor de Smit-mensen: 
Het model van het wandelend hefeiland staat nu op een 
tentoonstelling in Japan. Als het terugkomt gaan we weer 
met de BBC bellen. Het moet óók op de Britse televisie 
komen. Waar blijft toch onze eigen NOS........?



GESLAAGDEN VAN DE LEERSCHOOL IHC DE KLOP 
In de smaakvol met bloemen versierde kantine werden op vrij
dagavond 15 september jl. aan 17 werknemers vakdiploma's 
uitgereikt door directeur Ir. C. de Groot. 

De geslaagden zijn: 
GRONDDIPLOMA BOOGLASSEN: 
Frans Lefeu - Bastiaan Korporaal - Pieter Verwey - Nicolaas J. 
Teeuw. 
LASDIPLOMA BT. KETELS; DRUKVATEN EN MACHINEBOUW: 
Cornelis Timmer, Pieter Korteweg, Abr. L. Hubregtse. 
Allen kregen een platenbon en de echtgenoten van de geslaag
den een bos bloemen. 
Bemetel-diploma's werden aan de volgende jeugdige werkne
mers uitgereikt: 
DIPLOMA DRAAIEN: 
Matthijs Klomp. 
DIPLOMA DRAAIEN, UITGEBREID EXAMEN: 
Jan Bond. 
DIPLOMA METAALBEWERKEN IN DE SCHEEPSBOUW: 
Gerard de Klerk en Adrianus Stam. 

DIPLOMA SECTIEBOUW + AFSCHRIJVEN SCHEEPSBOUW: 
Teunis M. Korporaal. 
DIPLOMA MACHINE BANKWERKEN + UITGEBREID EXAMEN: 
Egbert Rozendaal. 
DIPLOMA METAALBEWERKEN IN DE SCHEEPSBOUW 
+ UITGEBREID EXAMEN:
Willem de Groot, Evert v. d. Haven, Arie Loeven, Albert Vink. 
Deze kregen een enveloppe met inhoud, een platenbon en een 
IHC ballpoint. 

De diploma-uitreiking werd bijgewoond door de echtgenoten, 
verloofden of ouders van de gediplomeerden. Tevens waren 
aanwezig het hoofd van de Vakopleiding, de Consulenten van 
Bemetel, de directeur van de LTS en die van de Dagschool en 
de leermeesters. 

Ook een deputatie van de ondernemingsraad en bazen van de 
afdelingen scheeps- en machinebouw gaven van hun belang
stelling blijk. 

Op de leerscholen zijn momenteel in opleiding 24 leerlingen 
scheepsbouw en 12 leerlingen machinebouw. Voor het lasdi
ploma krijgen de werknemers een opleiding op de LTS te Slie-

drecht, terwijl ze in de praktijk een leerschool in het scheeps
bouwbedrijf doorlopen. 

De laatste hand aan de 1600 2000 tons kraan De heer 8 Schepers bij de min, lnstaller !"' De heer R Ruysbroek bij zijn creatie van de pijpenlegger 

MODELLEN BIJ GUSTO 
Vorig jaar kreeg de Modelmakerij bij IHC Gusto de 
uitdaging om iets anders te maken dan gietmodellen. 
De heer Swep, baas Modelmakerij, was ervan overtuigd dat zijn 
medewerkers ook modellen konden maken van de kranen, 
booreilanden, enz. Zo kwam vorig jaar het 1 :100 model klaar 
van het boorschip Pélican.
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Dit model oogstte veel bewondering. Onlangs kregen de heren 
Schepers en Ruysbroek de opdracht om modellen van een kraan, 
pijpenlegger en de Insta/Ier I te maken. 

Er zijn heel wat uurtjes precisiewerk in deze modellen gesto
ken, maar het resultaat is er dan ook naar. 



�---------------------- -

� 

�llllll'S (l)ERf 
Elk najaar, wanneer de tijd aanbreekt om de bovenarm te ont
bloten voor de anti-griep prik, wordt ons de gang naar de man
met-de-spuit gemakkelijker gemaakt door geruststellende uit
spraken als: het gaat geheel pijnloos, etc. Ja, ja, maar tóch la
zen wij onlangs in het IHC Gusto Nieuws over de op handen 
zijnde griepvaccinatie: "De dienstregeling voor deze groot
scheepse operatie zal nog nader worden bekendgemaakt". 
Hopen maar, dat de opkomst nu ook "grootscheeps" zal zijn.

Nog even over dat visconcours in Kinderdijk, waarover wij op 
deze plaats vorige maand ook al schreven. Het hengelfestijn 
heeft inmiddels plaats gehad, maar aldus het Smit Nieuws "de 
visjes hadden juist besloten om die dag maar eens te vasten. 
Het gevolg hiervan laat zich gemakkelijk raden." Nee, roep nu 
niet te snel: "er is dus niets gevangen", want dan kent u de hen
gelaars niet. "Opnieuw wist C. H. de Jager met een flinke hoe
veelheid ondermaatse vis de wisselbeker te bemachtigen." 
Het zal vast wel gelukken, dacht hij zeker ..... . 

Degenen, die ons al wat langer kennen, weten, dat wij een zwak 
hebben voor de proza over ingezonden ideeën. Weer een mooie, 
alleen voor ingewijden te begrijpen, bekroonde ideeënbusinzen
ding vonden wij in het IHC Smit Nieuws: "Daar de profielmag
neetblokken steeds kantelden was er met de magneetbalk moei
lijk te werken. Nu deze magneetblokken opgesloten zitten tus
sen 2 houten geleiders is omkantelen niet meer mogelijk en de 
magneetbalk weer te gebruiken." 
Magnifiek! 

Met het Smit-Bolnes Nieuws is het niet zo goed gegaan. Begin 
september kwam no 14 van de pers met een grote rubriek "Wist 
u?". Hierin werd van dik hout planken gezaagd. Zo in de trant 
van "dat het negen weken geleden was dat er een Smit-Bolnes 
Nieuws is verschenen"; "dat er weinig copie voor binnenkomt"; 
"dat er weinig tijd is of wordt genomen om het in elkaar te zet
ten"; "dat de ingezonden copie dan zijn nut verliest"; "dat be
knopte mededelingen van de O.R. zo beknopt zijn geworden dat 
we nu helemaal niets meer weten"; enz. enz. 
Kortom een soort "communicatiecrisis", waar de Smit-Bolnes
sers maar eens iets aan moeten doen. Anders kom je op de kof
fie - niet die van Smit-Bolnes. want het bestellen dáárvan is ook 
spaak gelopen door het onregelmatig verschijnen van ons Zie
rikzeese berichtenblad. 

Een bijzonder soort kaartspel beoefent men in Kinderdijk, ten
minste als je het IHC Smit Nieuws mag geloven - en wie zou dat 
niet. "Deze week zijn de lidmaatschapskaarten voor het nieuwe 
seizoen weer uitgereikt. Zij die geen kaart hebben ontvangen 
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kunnen zich in verbinding stellen met één der bestuursleden." J 
Dan worden de kaarten wéér uitgereikt . . . . . . : 
Door de vakanties zijn de lezers van het IHC De Klop Nieuws 
en wij rekenen ons daar zelf zéker toe - verstoken geweest van 
nieuws over de nieuwbouw. Die bouw heeft niet stil gestaan en 
wij lazen dus: "'Het einde van het projekt komt in het zicht. Waar 
in het begin veel geld in de grond verdween en er feitelijk wei
nig te zien was, begint alles zich nu heel wat duidelijker af te 
tekenen. "Dát wordt een vroeg voorjaar in Sliedrecht: de 
bank-· 
biljetjes en de muntcrocusjes steken hun kopjes al boven de grond uit . .. . .  . 1 
Toch wachten wij nog even met ons in deze nieuwbouw te 
be-geven. Tot het dakleer is aangebracht, want dan "zal de 
regen langs die weg niet meer in het gebouw kunnen 
komen." Wanneer ook de andere wegen zijn afgesloten door 
het ramen plaatsen en ruiten inzetten, komen wij zónder 
paraplu graag eens,kijken. 1 
De specialiteiten van onze produktie zijn bekend, maar 
soms' weten wij toch nog niet alles. Het IHC Verschure Nieuws 
meldde nl. "dat de aanmelding van nieuwe leerlingen groter is 
dan wi/ hadden verwacht. Onze leerafdeling is thans volledig 
bezet voor 1 wat betreft het aantal plaatsen in de verschillende 
vakrichtingen". Met Verschure kun je alle kanten uit: "Niet 
alleen branden en lassen", maar ook schoenen en tassen! 

1 1 
!

Nu wij toch dit soort dichtregels schrijven, mogen wij wel 
even opmerken, dat het "heerlijk avondje" al weer in de verte 
gloort. In het Smit-Bolnes Nieuws lazen wij onder de kop "Sint 
Nicolaas pak" het volgende:" Het oude pak was dusdanig 
lelijk en ver-sleten dat daarom tot aanschaf van een ander 
moest worden overgegaan. Enige dames meldden zich bereid 
om zelf het pak in elkaar te zetten." 
Voor hen de koek! 
In hetzelfde Smit-Bolnes Nieuws lazen wij echter ook: "Op 
de vraag of het G.A.B. al iets heeft laten weten aangaande het 
Sint Nicolaasfeest, werd ontkennend geantwoord." 
Voor de G.A.B. de gard! 


