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BIJ DE VOORPLAAT 

Tijdens een proefvaart is het goed toeven aan dek wanneer de zon schijnt. Meer over de succesvolle proefvaart van de CO 823
ziet u op blz. 122. 

NIEUWE OPDRACHTEN 
Sleepzuiger voor Sovjet Unie 
Sudoimport Moskou heeft IHC Holland opdracht gegeven voor 
de bouw van een sleepzuiger met een laadruiminhoud van 
4500 m3• Het schip krijgt een lengte van 106 meter en een 
breedte van 18,20 meter. 
De voortstuwing zal geschieden door twee Smit-Bolnes diesel
motoren van het HOK-type, die elk een vermogen ontwikkelen 
van 3650 pk bij 375 omwentelingen per minuut. 
De sleepzuiger krijgt twee zuigbuizen waarmee tot op een diepte 
van 25 meter gebaggerd kan worden. 
Het laadruim is voorzien van 20 hydraulisch bediende bodem
kleppen. Het schip wordt uitgerust met voorzieningen om de 
opgebaggerde specie aan land te persen. De twee baggerpom
pen worden door elektromotoren aangedreven. 
De sleepzuiger krijgt uitgebreide nautische- en radio-apparatuur 
van Russische makelij en zal worden g�bouwd bij IHC Smit. 
Levering: april 1976. 

Boorschip voor Noorwegen 
De Noorse reder Helmer Staubo & Co. heeft IHC Holland de 
opdracht verstrekt voor de bouw van een d.p. boorschip. Dit 
brengt het totaal van dit jaar bij ons concern geplaatste orders 
voor dit type boorschepen op drie. In veel opzichten zal dit schip 
lijken op de in 1972 en 1973 opgeleverde Pélican en Havdri/1.
Het nieuwe boorschip wordt echter groter om te kunnen boren 
in waterdiepten van meer dan 1000 meter. Levering: 1977. 
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D ANKB ETUI GING 
Overstelpend waren de hartelijke bewijzen van medeleven tij
dens de zware ziekte en bij het overlijden van mijn lieve man en 
onze vader. U zult begrijpen dat wij graag een ieder persoonlijk 
zouden willen bedanken, doch dit is helaas onmogelijk. 
Wij zijn u allen zeer erkentelijk voor uw woorden van troost en 
het weten dat hij voor zo velen tijdens zijn volle, werkzame le
ven een goede vriend is geweest, stemt mij en mijn kinderen 
dankbaar. Het zal ons helpen het intense verdriet te dragen nu 
wij hem, op wiens warme opgewektheid wij zo steunden, voor
goed moeten missen. 

Mevrouw H. C. den Hartog-Corijnus 
Pim en Mariette den Hartog-van Beek 
Marjon en Wijnand Chevalier-den Hartog 

LAATSTE DE 
OP PIJP.EN 
Zaterdag 14 september was een belang · 0 -. 
de Viking pijpenlegger bij IHC Gusto. e ----
geplaatst. Het belang van dit gebeure 
de tegenwoordigheid van de aandeelho 
Equipment Ltd., de commissarissen v
Raad van Bestuur. 
Na het karwei werd er een informele O"�"° .... ""' 
alle medewerkers. Zij immers zijn nu 
einden in touw geweest bij de voortganç 
dracht. 

Hoog bezoek zoekt het 
nog hoger op 

De "''Aslrec:!l:lee: 
Let o 
foto! 

De pijpenlegger 

GROTE HIJS 
IN SLIEDRE 

Verleden maand werd het zoeklicht geric 
bouw in Sliedrecht. Een van de opdrac e- , 
voor civiel gebruik, bestemd voor de o 
in Rijswijk. Het 45 x 23 x 4,2 meter gro e e· 
worden gebruikt voor het uitvoeren van 
Het eigenlijke eiland - nog zonder de po c. 

weken geleden te water gelaten. Dat ge 
vier bokken. Een grote hijsklus op ee reg -
De afbouw van het eiland gebeurt bij Gus 
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LAATSTE DEKSECTIE 
OP PIJPENLEGGER 
Zaterdag 14 september was een belangrijke dag in de bouw van 
de Viking pijpenlegger bij IHC Gusto. De laatste deksectie werd 
geplaatst. Het belang van L ·t gebeuren werd onderstreept door 
de tegenwoordigheid van de aandeelhouders van Viking Jersey 
Equipment Ltd., de commissa 'issen van IHC Holland en onze 
Raad van Bestuur. 
Na het karwei werd er een informele ontvangst gehouden voor 
alle medewerkers. Zij immers zijn nu al in totaal vijftien week
einden in touw geweest bij de voortgang van deze grote op
dracht. 

De "Assembler 1" laat de deksectle zakken 
Let op de poppetjes, midden-links op de 
fotol 

Hoog bezoek zoekt het nog hoger op De pijpenlegger krijgt vorm, en hoe! 

GROTE HIJSKLUS 
IN SLIEDRECHT 

Verleden maand werd het zoeklicht gericht op IHC Gusto Staal
bouw in Sliedrecht. Een van de opdrachten was een hefeiland 
voor civiel gebruik, bestemd voor de Hollandsche Beton Groep 
in Rijswijk. 'Het 45 x 23 x 4,2 meter grote eiland zal te zijner tijd 
worden gebruikt voor het uitvoeren van zwaar heiwerk. 
Het eigenlijke eiland - nog zonder de poten - werd een paar 
weken geleden te water gelaten. Dat gebeurde met behulp van 
vier bokken. Een grote hijsklus op een regenachtige zaterdag. 
De afbouw van het eiland gebeurt bij Gusto in Schiedam. 
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De heer A. F. Beversen houdt de overdrachtstoespraak De "Gerakl" op weg 

EERSTE RUSSISCHE SLEEPBOOT OVERGEDRAGEN 

Op 17 september jl. werd bij IHC Smit 
de eerste van de vier bergingssleepboten 
voor de Sovjet Unie overgedragen. 
Nadat onder de documenten de verschil
lende handtekeningen waren gezet, ver
zamelde men zich op het achterdek van 
de Gerak/. 
De heer A. F. Beversen, directeur van 
IHC Smit, hield de volgende toespraak: 
"Wij zijn hier bij elkaar gekomen voor 
een voor alle betrokkenen heugelijke ge
beurtenis. 
Wellicht is het interessant voor u te we
ten dat het bijna 70 jaar geleden is dat 
op deze zelfde plaats een eerste sleep
boot door ons werd gereed gemaakt voor 
vertrek naar Rusland. 
Het betreft hier de oude Zwarte Zee die 
in 1906 onder Russische vlag werd ge
bracht. 
Het is jammer dat déze overdracht zo 
lang moest worden uitgesteld. Wij heb
ben vele malen met de Gerakl proef
gevaren en de natuurwetten, die nu een
maal onveranderlijk zijn, hebben ons 
parten gespeeld. Wij stellen het zeer op 
prijs om hierbij te verklaren dat wij de 
grootste achting hebben voor uw Survey
ing Team onder leiding van de heer Po
rasjinski, die met veel kennis van zaken 
en begrip voor deze wetmatigheden sa
men met ons gepoogd heeft een oplos
sing te zoeken. 
Ook gaat onze erkentelijkheid uit naar 

Kapitein Volkov en zijn bemanning die 
zo lange tijd hier hebben moeten verblij
ven en vele malen onder vaak moeilijke 
omstandigheden hebben moeten proef
varen. 
Wij hopen dat al deze inspanningen ook 
van de mensen van IHC beloond zullen 
worden door een verdere gelukkige en 
voorspoedige vaart van dit mooie schip. 
Wij zijn er van overtuigd dat u een sleep
boot aan uw vloot kunt toevoegen die 
een sieraad zal zijn voor de Russische 
handelsvloot. 
Zoals u weet is het sleepbedrijf van ouds
her een typisch Hollands bedrijf dat 
hoge eisen stelt aan het zeemanschap 
en het materiaal. Wij hopen dat wij hier
van iets aan u hebben kunnen overdra
gen." 

Nadat onze driekleur was gestreken, 
werd onder de klanken van het Russi
sche Volkslied de vlag van de USSR ge
hesen. 
Kapitein B. A. Volkov dankte in een korte 
toespraak namens de bemanning voor 
de aandacht en de goede zorgen hem 
en zijn mannen tijdens hun Hollandse 
verblijf bereid. 
De sleepboot vertrok de volgende dag 
reeds naar de thuishaven Leningrad. 
Intussen hebben twee van de andere drie 
schepen, de bij IHC Verschure gebouw
de Dimant en de bij IHC Smit gebouw
de Diokles proefgevaren. 
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Aandacht voor de spreker 

De Russische vlag gaat In top 

IHC AMPHIDRED E 

Niet ver van de grens in Münstert
Ahaus. De stad werd in de oorlog zw--c:2 _ 
weinig aantrekkelijk herbouwd. 
Midden in het fraaie slotpark ligt e
waterburcht uit het einde van de ze,v._;:,-':c-
in opdracht van de vorst-bisschop 
Ook eerder stond op deze plaats al ee-
wen lang dienden zowel de oude bur
de bisschoppen van Münster als zo e 
blijf. 
In 1945 werd het kasteel grotendeels 
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de oorspronkelijke staat was in 1955 
in gebruik voor culturele en educatie e 
bibliotheek in gevestigd en er worden muizrE,c... 
geven. En op 5 december wordt St. 
monieel ontvangen! 

Gracht schoonmaken 
De gracht rondom het kasteel was o -
schoonmaakbeurt toe. De vraag was: oe. 
hulp van een dragline op een ponton zo 
de oevers deponeren was echter uit de ho=:. 
auto's was mogelijk, maar het af- en aan ·· :::o 

door het park was iets dat niet werd toegej 
Alle pogingen om met een Duitse firma �
lossing te komen, liepen op niets uit. 
gegund aan een Hollands bedrijf: Ko ·· 
Wij zijn eens in Ahaus gaan kijken. Zo s 
jarige overeenkomst met Konijn Machi e 
in staat om door dit bedrijf ontwikkel 
eigen naam te fabriceren, en te verkope 
in Nederland en België. 
Doel was dus het "opschonen" van de 
gemiddeld zo'n 60 à 70 cm uitbaggere 
de IHC Amphidredge in bakjes gede ee 
bootje zorgde voor het transport van vol
één plaats, aan de rand van het park, e "' 
hulp van een grijperkraan gelost. De s 
een dumper. Twee van zulke dumpers pe 
aan de rand van de stad. 
De opgebaggerde grond bevatte veel ro 
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Aandacht voor de spreker 

De Russische vlag geat In top 
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IHC AMPHIDREDGE REINIGDE SLOTGRACHT IN DUITSLAND 

Niet ver van de grens in Münsterland ligt de distrikthoofdstad 
Ahaus. De stad werd in de oorlog zwaar geteisterd en daarna 
weinig aantrekkelijk herbouwd. 
Midden in het fraaie slotpark ligt het kasteel Ahaus. Een mooie 
waterbu rcht uit het einde van de zeventiende eeuw. Gebouwd 
in opdrat_ht van de vorst-bisschop Christian van Plettenberg. 
Ook eerde, stond op deze plaats al een burcht. Bijna vier eeu
wen lang dienden zowel de oude burcht als het huidige kasteel 
de bisschoppen van Münster als zomerresidentie en jachtver
blijf. 
In 1945 werd het kasteel grotendeels verwoest. De herbouw in 

1 

de oorspronkelijke staat was in 1955 voltooid. Nu is het kasteel 
in gebruik voor culturele en educatieve doeleinden. Er is een 
bibliotheek in gevestigd en er worden muziekuitvoeringen in ge
geven. En op 5 december wordt St. Nicolaas er met veel cere
monieel ontvangen! 

Gracht schoonmaken 
De gracht rondom het kasteel was onlangs aan een grote 
schoonmaakbeurt toe. De vraag was: hoe? Uitgraven met be
hulp van een dragline op een ponton zou kunnen. De specie op 
de oevers deponeren was echter uit den boze. Laden in vracht
auto's was mogelijk, maar het af- en aanrijden van vrachtauto's 
door het park was iets dat niet werd toegejuicht! 
Alle pogingen om met een Duitse firma tot een alternatieve op
lossing te komen, liepen op niets uit. En dus werd het karwei 
gegund aan een Hollands bedrijf: Konijn Baggerwerken B.V. 
Wij zijn eens in Ahaus gaan kijken. Zoals u weet stelt een meer
jarige overeenkomst met Konijn Machinebouw B.V. in Hoorn ons 
in staat om door dit bedrijf ontwikkeld baggermaterieel onder 
eigen naam te fabriceren, en te verkopen in alle landen, behalve 
in Nederland en België. 
Doel was dus het "opschonen" van de gracht. Dat betekende 
gemiddeld zo'n 60 à 70 cm uitbaggeren. De specie werd door 
de IHC Amphidredge in bakjes gedeponeerd. Een klein duw
bootje zorgde voor het transport van volle en lege bakjes. Op 
één plaats, aan de rand van het park, werden de bakjes met be
hulp van een grijperkraan gelost. De specie ging vervolgens in 
een dumper. Twee van zulke dumpers pendelden naar het stort 
aan de rand van de stad. 
De opgebaggerde grond bevatte veel rommel. Zoals restanten 
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puin van na het bombardement. Soms ook nog een bom, die 
kijken naar dit bijzondere baggervaartuig. Over het zich op z'n 
dan fluks door een deskundige onschadelijk moest worden ge
maakt vóór men verder kon werken! 

Vijf man, vijf weken 
Het karwei besloeg een periode van ongeveer vijf weken. De 
ploeg die het uitvoerde, bestond uit 5 man. Men werkte van 
maandag tot vrijdag en haalde een produktie van zo'n 1300 m3 

per week. 
De activiteiten van de IHC Amphidredge trokken een ruime 

2 

3 4 

1. De IHC Amphidredge In actie In de slotgracht 
2. De afvoer van de specie geschiedde met behulp van 7 m3 bakjes 
3. Vanaf één punt bij het park werd de specie afgevoerd 
4. Zover was het eind augustus nog niet ...... 1 

publieke belangstelling. Vooral bij mooi weer kwamen velen 
poten verplaatsen als een schildpad raakte men niet uitgepraat! 
De zorg om het milieu deed in dit geval van het reinigen van een 
slotgracht kiezen voor déze wijze van nat grondverzet. Een bag
gerkarwei, waarin een IHC Amphidredge met succes de hoofd
rol vervulde!! 



SUCCESVOLLE 
PROEFVAART 
VAN DE CO 823 
Eind augustus was het zover, dat de 
CO 823, de eerste van de vier 4500 m3 

Aandacht voor de signalering 

sleepzuigers voor China, het zeegat koos 
voor de technische proefvaart. Het werd 
een proefvaart, die succesvol verliep. 
Een paar impressies van de tweede dag 
vindt u in de foto's. 
Op 11 september j 1. werden de handte
keningen geplaatst onder de documen
ten, waarbij de CO 823 aan de Chinese 
opdrachtgever werd overgedragen. In
middels is het schip op weg naar Sjang
hai, een reis van 60 dagen. 
De werkzaamheden aan de volgende 
drie schepen zijn intussen in volle gang. 
De CO 824 is in de afbouw, de CO 825 
groeit op de helling, de CO 826 is in 
voorbereiding. 

Het zeegat uit 

Even tijd voor een "bakkie" Het baggeren In volle gang 

Het zelfleegzulg-systeem wordt beproefd Volgeladen begint de CO 823 aan de 24 uurs duurproef 
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Werkboot voor DEKA - Rotterdam 

Bergingssleepboot Zuid Afrika 

TIEN JAA 
Het is deze maanden tien jaar geleden, da: 
eerste stappen zette op de weg van: 
"technische en commerciële adviezen g 
projecten, begrotingen, bestekken en te e · ::: 
houden op bouw en uitvoering, één en 
schepen, scheepvaart, baggermaterieel, z 
voor buitenlandse opdrachtgevers".
Het uitvoeren van samenwerkings- en lice 
IHC Bagger Divisie is in de eerste plaa 
Smit Engineering werd opgericht, met o 
uitvoeren van opdrachten voor derden. 
Met een kleine staf werd indertijd gest 
in de "achtertuin" van pand Molenstraa 
meteen voldoende ontwerp-, teken- en re 
Er is en wordt zowel voor "derden" als 

Groei 
In de loop der jaren groeide Smit Enginee · 
uit haar kleren. In 1967 moest de "bung
beid om alle medewerkers te kunnen huisves;sr 
In 1971 begon de verhuizing naar het pan _ 
bekend als het kantoor van v/h L. Smit & Zn. 
Deze verhuizing werd in 1973 voltooid. 
steeg tot 40. Dat lijkt veel, maar men zo 



Het baggeren in volle gang 

Volgeladen begint de CO 823 aan de 24 uurs duurproef 

Werkboot voor DEKA - Rotterdam Cutterzuiger "HAM 211" 

Berglngssleepboot Zuid Afrika 
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Aluminium polltleboot Rotterdam 

Sleepzuiger "Giusseppe dl Vittorio" 

TIEN JAAR SMIT ENGINEERING 
Het is deze maanden tien jaar geleden, dat Smit Engineering de 
eerste stappen zette op de weg van: 
"technische en commerciële adviezen geven, het maken van
projecten, begrotingen, bestekken en tekeningen; het toezicht 
houden op bouw en uitvoering, één en ander ten behoeve van 
schepen, scheepvaart, baggermaterieel, zowel voor binnen- als 
voor buitenlandse opdrachtgevers".
Het uitvoeren van samenwerkings- en licentieopdrachten van de 
IHC Bagger Divisie is in de eerste plaats het doel waarvoor 
Smit Engineering werd opgericht, met op de tweede plaats het 
uitvoeren van opdrachten voor derden. 
Met een kleine staf werd indertijd gestart vanuit de "bungalow"
in de "achtertuin" van pand Molenstraat 24 in Kinderdijk. Er was
meteen voldoende ontwerp-, teken- en rekenwerk te doen. 
Er is en wordt zowel voor "derden" als �oor IHC gewerkt.

Groei 
In de loop der jaren groeide Smit Engineering een aantal malen 
uit haar kleren. In 1967 moest de "bungalow" worden verdub
beld om alle medewerkers te kunnen huisvesten. 
In 1971 begon de verhuizing naar het pand Molenstraat 24, beter 
bekend als het kantoor van v/h L. Smit & Zn. 
Deze verhuizing werd in 1973 voltooid. Het personeelsbestand 
steeg tot 40. Dat lijkt veel, maar men zou bij Smit Engineering 
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best nog wat medewerkers kunnen gebruiken. Negatieve facto
ren die het aantrekken van geschikte medewerkers beïnvloeden 
zijn in de eerste plaats de moeilijkheden bij het vinden van huis
vesting, terwijl de schaarste aan technici op baggergebied mede 
een belangrijke rol speelt. 
Een blik in het geschiedenisboekje van Smit Engineering toont 
een grote verscheidenheid aan wapenfeiten en gebeurtenissen. 
Wij kunnen hier slechts een greep doen. 
Van de mensen van "het eerste uur" zijn de heren B. Freriks en 
J. Terlouw nog steeds in dienst.
Gedurende het eerste verslagjaar 1965 waren er voldoende op
drachten om een volledige bezetting te waarborgen. Er werden
26 opdrachten uitgevoerd. Gememoreerd werd de plezierige
medewerking met wat toen nog L. Smit & Zn. heette.
In 1966 was de verhouding tussen produktie voor IHC en die
voor derden ongeveer 50 - 50.
Aan het eind van 1967 werd het antislingersysteem "Tranquil
duct" gekocht. Dit is een succesvol "artikel" geworden. We
besteden hier apart nog eens aandacht aan, daar het vele in
teressante facetten heeft. In deze jaren werd er ook druk 
gewerkt aan de ontwikkeling van de IHC Omnibarge. 
1969 staat te boek als een jaar van dieptepunten. Vooral de 
onzekere gevoelens ten aanzien van de zelfstandige positie van 
Smit Engineering droegen daartoe bij, hetgeen o.a. tot gevolg 



Drijvende ertsbemonsterlngslnstallatle 

Brandblustoren op sleepboot 

had, dat een aantal medewerkers ontslag nam. Intussen ging 
men gewoon door met verschillende werkzaamheden, o.a. ten 
behoeve van de grote cutterzuiger HAM 211, een zuiger voor 
India, etc. 
De heer J. A. van de Kamp, die van 1 januari 1970 tot oktober 
1973 met de dagelijkse leiding was belast, introduceerde een 
werksysteem met "projectleiders". Dit bleek al gauw goed te 
voldoen. Een projectleider werkt met een grote mate van zelf
standigheid en behartigt niet alleen de technische kant van een 
project, doch is ook verantwoordelijk voor de hele penvoering, 
inclusief de financieel-administratieve zaken, zoals contract 
administratie e.d. 
Opdrachten uit het buitenland moeten om economische en/of poli
tieke redenen meer en meer in dat land zèlf worden uitgevoerd, 
hetgeen dan resulteert in de tot standkoming van: 

Samenwerkingsprojecten 
Wat is eigenlijk een samenwerkingsproject? 
Dat is een project dat meestal gerealiseerd wordt in samen
werking met een niet-lHC-partner, waarbij de rol van IHC is, 
het leveren van "know how" in de vorm van het ontwerp, de 
nodige tekeningen, eventueel advies en assistentie bij de uit
voering ervan, alsmede het leveren van een pakket "hardware", 
waaronder specifieke IHC standaard produkten. 
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Zwaveltanker "RIJn" 
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600 m> IHC Omnlbarge 

Enkele van de voornaamste IHC samenwerkingsprojecten, waar
bij Smit Engineering was en is betrokken zijn: 
ombouw van coaster tot meerboeien-legger Insta/Ier I; cutter
zuiger Neendakara (India); emmerbaggermolen AD Victoria 
(Australië); cutterzuiger HAM 211 (Australië); sleepzuiger Vishal 
(India); cutterzuiger Agasti (India); cutterzuiger Meena (in aan
bouw in India); sleepzuiger Mormugao Port Trust (in aanbouw 
in India); sleepzuiger Alianza (in aanbouw in Argentinië); sleep
zuiger Kandla Port Trust (in aanbouw in India); cutterzuiger De 
Cloedt (in aanbouw in Australië); cutterzuiger MOT VII (in aan
bouw in India), terwijl daarnaast o.a. de volgende belangrijke 
projecten voor derden werden behandeld: 
- Drijvende ertsbemonsteringsinstallatie met bijbehorende

10 m lange werkboot voor Deka, Rotterdam (Turnkey project).
- Brandblusboot haven Cochin-lndia, lengte over alles 30 m,

totaal geïnstalleerd vermogen 1250 pk.
- Zwaveltanker Rijn voor Sulexco, lengte over alles 100 m.
- Advies verbouwing baggermolen Australian Dredging.
- Diverse gastankers voor zowel Italië als Portugal.
- Aluminium politievaartuig en 17 m hoge aluminium blustoren

sleepboot, Haven Rotterdam.

Ankerbak voor C.C.G. • Italië 

Sleepboot "Glusseppe Panfldo" 

- 100 tons drijvende bok, IJsland.
- Bergingszeesleepboot Willem Heckrood·

Railways, lengte over alles 44 m, tota
gen 4200 pk.

- 600 ml sleepzuiger Giusseppe di Vittorio
Waterstaat Italië.

- Ombouw en modernisering hopper c e
Italië.

- Studie en advies transport hoogovens!- _
- Controle ontwerp sleepboot Italië en ä ·· 
- Schade expertise 15000 tons bulkcarrie
- Ontwerp 3900 ml sleepzuiger Boka, S -
- Ombouw landingsvaartuig tot grindz · "'
- Ontwerp speciale cutterzuiger Nation
- Ontwerpwijzigingen pompinstallatie

trische centrale Madras, India.
- Tranquilduct installaties voor ruim 40

soort, zoals zeesleepboten, bevoorradi
boten, hopperzuigers, containerschepe
schepen.

Twee recente projecten willen wij graag 
brengen. Bij Mazagon Doek Ltd. Bombay · 
bouw van de grote cutterzuiger MOT VII. Dit 
wel wat op de bekende grote cutte 
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Ankerbak voor C.C.G. - ltallë 

Sleepboot "Glusseppe Panfldo" 

- 100 tons drijvende bok, IJsland.
- Bergingszeesleepboot Willem Heckroodt voor South African

Railways, lengte over alles 44 m, totaal geïnstalleerd vermo
gen 4200 pk.

- 600 m3 sleepzuiger Giusseppe di Vittorio voor Min. Verkeer en
Waterstaat Italië.

- Ombouw en modernisering hopper cutterzuiger Palombina,
Italië.

- Studie en advies transport hoogovenslakken, Italië.
- Controle ontwerp sleepboot Italië en drijvende kraan Spanje.
- Schade expertise 15000 tons bulkcarrier Gatto Pardo - België.
- Ontwerp 3900 m3 sleepzuiger Boka, Spanje.
- Ombouw landingsvaartuig tot grindzuiger, IJsland.
- Ontwerp speciale cutterzuiger National Bulk Carriers, U.S.A.
- Ontwerpwijzigingen pompinstallatie koelwatersysteem elek-

trische centrale Madras, India.
- Tranquilduct installaties voor ruim 40 vaartuigen van allerlei

soort, zoals zeesleepboten, bevoorradingsschepen, autoveer
boten, hopperzuigers, containerschepen, gastankers, vracht
schepeh.

îwee recente projecten willen wij graag nader onder aandacht 
brengen. Bij Mazagon Doek Ltd. Bombay is men bezig aan de 
bouw van de grote cutterzuiger MOT VII. Dit baggervaartuig lijkt 
wel wat op de bekende grote cutterzuigers HAM 210 en 
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Brandblusboot lndla 

Cutterzuiger "MOT VII" - India 

HAM 211. De baggerdiepte zal 22 meter bedragen. De bagger
pompen worden door dieselmotoren aangedreven. In totaal 
wordt op de zuiger zo'n 4748 pk geïnstalleerd. De MOT VII 
wordt voorzien van een paalwagen installatie en een "kerst
boom" voor plaatsverankering m.b.v. ankers i.p.v. spuds.
Een ander belangrijk project betreft de diesel-elektrische sleep
hopperzuiger voor het Argentijnse Ministerie voor Publieke Wer
ken, SEOP. De bouw ervan geschiedt door de werf Astilleros 
Alianza S.A. te Buenos Aires. Wij vertellen u da�r t.z.t. meer 
over. 
In de afgelopen jaren zijn er vele honderdduizenden manuren 
door de medewerkers van Smit Engineering besteed aan ver
schillende projecten. Zo'n 40.000 manuren zijn er nodig voor de 
grote IHC order voor tien sleepzuigers met 1500 m3 laadruim
inhoud voor China. 
Dat Smit Engineering jong van hart blijft, mag blijken uit de 
gemiddelde leeftijd van de medewerkers, die 35 jaar bedraagt. 
In 1974 werd bij Smit Engineering een P.O.C. (Personeels Over
leg Commissie) geïnstalleerd, waardoor SE mede vertegenwoor
digd is in de C.O.R. (Centrale Ondernemings Raad). 
De IHC taak van Smit Engineering, nl. het behandelen van samen
werkingscontracten, heeft zich ontwikkeld tot een belangrijk in
strument voor de verkoop van onze kennis, vooral met betrek
king tot de baggerindustrie. En ze hoopt dat te kunnen blijven 
doen, de nu tienjarige Smit Engineering! 



EEN WATERIGE 
TEWATERLATING 

De genodigden verborgen onder een dak van paraplu's 

Regen, regen, regen begeleidde op 5 september jl. de tewater
lating van de CO 835 bij A. Vuyk & Zonen's Scheepswerven in 
Capelle aan den IJssel. De CO 835 is de eerste van een reeks 
van tien sleepzuigers met een laadruiminhoud van 1500 m3, die 
wij in opdracht hebben voor de China National Machinery Import 
and Export Corporation in Peking. 
In verband met de korte levertijd wordt een aantal van deze 
schepen op andere dan IHC werven gebouwd. 

10 X 1500 m3 

De sleepzuigers hebben een lengte van 84,00 m, een breedte van 
13,00 m, en een laadruiminhoud van 1500 m3• De voortstuwing 
geschiedt door twee Smit-Bolnes dieselmotoren van 1680 pk, 
die rechtstreeks de beide schroeven aandrijven. 
De baggermolen in het voorschip wordt aangedreven door een 
dieselmotor van 720 pk. Om de baggerspecie te lossen is het 
laadruim voorzien van 2 x 8 bodemschuiven van het nieuwe 
IHC-ontwerp. 

De sleepzuigers worden voorzien van zuigbuizen met een dia
meter van 700 mm waarmee tot op een diepte van 18 meter 
gebaggerd kan worden. Van de tien schepen worden er zeven 
voorzien van één zuigbuis, drie van twee zuigbuizen. 

Van de regen in de .... regen 
Glimmend van het vele regenwater lag het casco van de CO 835
te wachten op de genodigden. Die begaven zich onder een woud 
van paraplu's naar het erepodium. Toen ging alles razendsnel. 
Mevrouw L. Molkenboer-van der Graaf, echtgenote van de heer 
J. A. M. Molkenboer, Directeur Generaal voor Industrie van het 
Ministerie van Economische Zaken, doopte het schip. 
Ruimschoots aangelengd met regenwater droop de champagne 
langs de scheepshuid. Meteen daarop en door de hoge water
stand wat eerder dan de bedoeling was, gleed de CO 835 van de 
helling. De genodigden haastten zich hierna binnenshuis, terwijl 
in een trieste, grauwe nattigheid de CO 835 aan de afbouwkade 
werd afgemeerd. 

Te water In de IJssel. Op de voorgrond het achterschip van de volgende sleepzuiger 

BIJ A. VUYK & ZONEN 
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SM IT & BOLNES 
De G01 Catharina 
In de uitgave "Stand By" van Bolnes en Smit & Bolnes lazen wij 
een artikel over de viskotter Catharina, die is voorzien van een 
7 cilinder Smit-Bolnes motor van 1760 pk bij 315 omw/min. 
Wij citeren hieruit voor u het volgende: 
,,Vrijdag 30 augustus jl. was het zover, dat de viskotter Catha
rina werd overgedragen aan de eigenaars, de Gebrs. Melissant te 
Goedereede. Het casco van deze viskotter werd in Polen ge
bouwd en op 26 februari j.l. gedoopt en te water gelaten. 
Het was aan boord een gezellige drukte en vooral veel gepraat 
van dames, die op dit typisch mannenschip voor deze plechtig-

heid aanwezig waren. Om half drie vertrokken we met veel ge
nodigden uit de haven van Stellendam. Links van ons zagen we 
het machtige bouwwerk van sluizen en kleppen in de Haring
vlietdam. We koersten landinwaarts, want met zoveel personen 
aan boord was het onverantwoord de Noordzee op te gaan. 
Onder de aanwezigen van "allerlei pluimage" bevonden zich 
ook de heer Pustelink, directeur van de Poolse Staatsorganisatie 
Navimor en de heer Stronski, directeur van de Union of Polish 
Ship Repair Yards. 
Na ongeveer een uur varen werd ter hoogte van Middelharnis 
de kop van de Catharina op de wind gelegd en gingen we voor 
anker voor de officiële overdracht. 

HEEFT NIEUWS 
127 

Het was één van de directeuren van Machinefabriek P. Maas
kant en Zn. te Stellendam, de heer A. Maaskant, die met een 
beetje schorre stern (overgehouden van een technische proef
vaart) een ieder welkom heette. Hij memoreerde hoe er ruim 2 
jaar geleden gepraat was en hoe we dan nu, na nog veel meer 
praten, aan boord waren van het uiteindelijke resultaat. Gezien 
de opbrengsten en ervaringen tijdens de proefvaart, had hij het 
volste vertrouwen in de exploitatie van dit schip. Hij bedankte 
de Gebrs. Melissant voor het betoonde vertrouwen en de vele 
leveranciers voor hun inzet en bijdrage. 
Een bijzonder woord van dank ging naar de directie van Smit & 
Bolnes, die een flink aandeel had in de totstandkoming van dit 
project. Zij was de schakel tussen de opdrachtgever en de 
Poolse bouwers van het casco. De heer Maaskant besloot zijn 
woorden met de wens, dat de Gebrs. Melissant een behouden 
vaart en een goede vangst zullen hebben, en zo zei hij, ,,Hans 
en Wout, jullie hebben de kennis om dit schip rendabel te ma
ken." Op weg naar de haven hadden we, onder het genot van 
een drankje, nog een gesprek met de heer P. Maaskant, die met 
zijn machinefabriek de hoofduitvoerder van dit schip is geweest. 
Hij vertelde dat vroeger veel gevist werd met "borden" en dat 
daar platvis en ook andere vis mee gevangen werd. Toen dit
niet meer voldeed, kwam de "bokkenvisserij". Met deze bokken 
worden aan weerszijden van het schip netten overboord gezet, 
met daarvóór kettingen, die de bodem omploegen om de tong en 
schol, die zich nogal in de grond graven, los te maken. Hoe 
groter en zwaarder de kettingen zijn en hoe meer pk's er zijn, 
des te beter kan de grond beploegd worden en des te meer vis 
krijg je te pakken. Omdat op een gegeven moment de capaciteits
grens bereikt was en de hoeveelheid aan te brengen platvis be
perkt werd, is men bij Machinefabriek Maaskant aan het denken 
en construeren gegaan om schepen, die zo'n 3 miljoen kosten, 
voor tweeërlei doel geschikt te maken en zodoende de op
brengst te vergroten. Op het achterschip is een hydraulisch aan
gedreven nettenrol geplaatst, met behulp waarvan er ook op 
haring en andere rondvis gevist kan worden. 
Met het net èn borden van ieder 1600 kg, die aan de zijkant 
achterop het schip staan, wordt nu een optimaal resultaat be
reikt. 
Tijdens het vissen worden deze borden uitgezet, zodat ze uit
scheren en daardoor gaat het net ongeveer 9 vaam (17 m) open
staan. Op het net is een netsonde gebouwd, deze gaat met een 
elektrische kabel mee naar beneden, zodat je kunt zien of het 
net wijd genoeg openstaat en de vis er in gaat. Er wordt, aldus 
de heer Maakant, met deze ontwikkeling een kans geschapen 
om andere soorten vis naar boven te brengen, zoals wijting, 
haring, enz. waardoor de bedrijfsresultaten beter worden. Bij de 
visproeven werden zelfs kleine haaien gevangen!" 
Misschien hebt u de overdracht van deze viskotter op de tele
visie gezien. Dat klopt, want het NOS-journaal maakte de tocht 
mee. 

Nieuwe opdrachten: 
Van Rederij Gerhard Schepers te Aschendorf (West-Duitsland) 
werd opdracht ontvangen voor de levering van twee 9-cilinder 
Smit-Bolnes dieselmotoren van het type 309 HDK, vermogen elk 
4000 pk bij 375 omw/min. Deze motoren zijn bestemd voor een 
aan- en afvoerschip van containers dat voor rekening van Re
derij Schepers wordt gebouwd. 
Van de Nieuwe Noord-Nederlandse Scheepswerven kwam de 
opdracht voor de levering van twee ?-cilinder Smit-Bolnes die
selmotoren type 307 HOK, elk 2730 pk bij 300 omw/min voor 
directe aandrijving. Deze motoren zijn wederom bestemd voor 
3000 tons tankers welke gebouwd worden voor rekening van 
Ben-Line, Schotland. 
Sudoimport Moskou gaf IHC Holland opdracht voor de bouw van 
een sleepzuiger met een laadruiminhoud van 4500 m3• De voort
stuwing zal geschieden door twee Smit-Bolnes dieselmotoren 
van het HDK type, elk 3650 pk bij 375 omw/min. 



Een geweldlge stalen doos, zo ziet het bovendeel van de SPAR er uit, dal 
IHC Gusto bouwt 

naar de SPAR gevoerd. In een dag of drie kan zo in de SPAR 
50.000 m3 olie worden verzameld. Dan komt een grote tanker de 
lading olie halen. Het overpompen van de olie duu,rt ongeveer 
10 uur. Tijdens deze operatie ligt de tanker gemeerd aan de 
"draaitafel", welke het mogelijk maakt dat de tanker altijd zo 
gunstig mogelijk ligt ten opzichte van wind, stroom en golven. 
Een van de eisen van·, een installatie als bij SPAR is, dat een 
tanker ook bij slecht weer olie kan overnemen. De olie wordt •
vanuit het vaste deel van de SPAR door een centrale, draaibare 
pijp naar de draaitafel gevoerd en dan via een met de kraan be
weegbare laadboom en slangen naar de tanker gepompt. De 
tanker heeft hiervoor een speciaal ontworpen boegslang-aan
sluiting. 

Bouw in twee delen 
De SPAR wordt in twee delen gebouwd; het bovenstuk en de 

SPAR: REUSACHTIGE "DRIJVENDE FLES" VOOR OLIEINDUSTRIE
Sinds eind vorig jaar wordt er bij IHC Gusto gewerkt aan een 
enorme, ronde "doos"constructie, die deel zal uitmaken van de 

"SPAR". Dit is een reusachtige "drijvende fles" om op zee ruwe 
olie op te slaan. Een tanker kan deze olie naderhand overne
men. 
De SPAR werd door Shell en IHC Gusto ontwikkeld en ontwor
pen. Shell U.K. Exploration and Production Limited in London 
gaf begin vorig jaar opdracht aan de "Joint Venture Brent Spar", 
welke door IHC Gusto met Wilton-Fijenoord speciaal voor dit 
project werd gevormd, een SPAR te bouwen voor aflevering in 
1974. De SPAR zal komen te liggen op het Shell-Esso Brent 
field in de noordelijke Noordzee, waar het water 150 meter diep 
is. De installatie wordt verankerd in een berucht slechtweerge
bied. 

Opslag en overslag 
De uit de bodem gewonnen olie wordt op in zee staande exploi
tatieplatforms behandeld en dan via pijpleidingen en slangen 

Het onderstuk van de SPAR, In aanbouw bij Wllton Fljenoord, mag er ook zijn! 
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Zo gaat de SPAR er uit zien, een reusachtige "drijvende fles" voor de opslag van 
olie 

draaitafel door IHC Gusto; de geweldige onderbouw in het grote 
dok bij Wilton Fijenoord. 
De bovenbouw met draaitafel, met een totaal gewicht van onge
veer 1450 ton, zal in één stuk op een bak naar een Noorse fjord 
worden gebracht. Het onderstuk van de "fles" wordt drijvend 
daarheen gesleept en dan in het water rechtop gezet. De drij
vende kraan THOR, die 2000 ton kan tillen, zal het bovenstuk op 
het onderstuk plaatsen. 
Volgend jaar zal de SPAR in de woelige Noordzee deel uitmaken 
van de vele, geweldige en ingenieuze constructies die meehel
pen aan de exploratie en exploitatie van olie uit de zeebodem. 

DRIE BOKKE 
Tot de opdrachten, die IHC gezien ° 
geheel of gedeeltelijk moest uitbestede 
hoort de bouw van een grote e e 
bestemd voor het aannemingsbedrijf e.c.
molen is in grote trekken gelijk aan de ee 
geleverde Aretusa. Het ponton hee 
56,00 x 13,00 x 4,05 meter. De emmers =-
900 1 en er zal gebaggerd kunnen wor e� � 
diepte van 25 meter. Het casco 
werd, compleet met dekhuis en bokke 
F. Kloos & Zn. in Kinderdijk. Degene
dijk reden, hebben dit casco kunnen zie _

De drie bokken maken vast 

Onder deze titel publiceerde het Dag
blad Scheepvaart op 2 september j.l. ee 
bericht. Omdat het hier een IHC produ 
betrof nemen wij bericht en foto graag 
in ons Zeskant over, met toestemmi g 
uiteraard. 
,,Het Westduitse ms. Peter Rickmers, va
rend onder de vlag van Singapore, was 
opnieuw aanleiding voor een plaatje tij
dens het verblijf in de Rotterdamse ha-
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DRIE BOKKEN LIETEN ,,IBLEA'' TE WATER 
Tot de opdrachten, die IHC gezien de grote orderportefeuille 
geheel of gedeeltelijk moest uitbesteden bij andere werven, be
hoort de bouw van een grote emmermolen. Dit schip is 
bestemd voor het aannemingsbedrijf C.C.G. in Italië. De bagger
molen is in grote trekken gelijk aan de eerder aan dezelfde klant 
geleverde Aretusa. Het ponton heeft als hoofdafmetingen 
56,00 x 13,00 x 4,05 meter. De emmers hebben een inhoud van 
900 1 en er zal gebaggerd kunnen worden tot op een maximale 
diepte van 25 meter. Het casco van deze grote molen 
werd, compleet met dekhuis en bokken, gebouwd door de firma 
F. Kloos & Zn. in Kinderdijk. Degenen, die wel eens langs de
dijk reden, hebben dit casco kunnen zien groeien.

Op dinsdag 27 augustus was het moment van de tewaterlating 
aangebroken. Er is geen helling, dus kwamen er drie bokken 
aan te pas om de 650 ton in het water te zetten. Gevangen in de 
stroppen werd de emmermolen, die de naam lb/ea draagt, eerst 
voorzichtig naar de waterkant getrokken, toen een eindje opge
heven, tot boven het water getild en vervolgens langzaam in 
De Noord te water gelaten. Om even na twee uur 's middags 
gaven de drie bokken een kort maar hevig fluitconcert. De lblea
was te water. 

De afbouw en inrichting van dit grote baggervaartuig gebeurt bij 
IHC Smit. 

De drie bokken maken vast 

Onder deze titel publiceerde het Dag
blad Scheepvaart op 2 september j.l. een 
bericht. Omdat het hier een IHC produkt 
betrof nemen wij bericht en foto graag 
in ons Ze'skant over, met toestemming 
uiteraard. 
,,Het Westduitse ms. Peter Rickmers, va
rend onder de vlag van Singapore, was 
opnieuw aanleiding voor een plaatje tij
dens het verblijf in de Rotterdamse ha-

Het moment van het tewaterlaten is nabij 

,,BAGGERMOLEN IN PLAATS VAN VLEES" 

ven tijdens het weekeinde. Enkele weken 
geleden was de Peter Rickmers in het 
nieuws toen het schip in diverse West
europese havens tevergeefs een lading 
Chinees vlees kwijt probeerde te raken. 
Het staat wel vast dat de lading die za
terdag in Rotterdam aan boord werd ge
nomen, in China aanmerkelijk enthousi
aster wordt ontvangen. Het gaat hier om 
een door IHC Holland gebouwde bag
germolen, met een gewicht van 672 ton 
totaal, die in 169 delen wordt verscheept. 
Honderdzestig onderdelen gaan in de 
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ruimen van de Peter Rickmers naar Chi
na. De negen andere delen, die aanmer
kelijk zwaarder zijn, worden als dekla
ding vervoerd. 

De grote colli werden door het laadgerei 
van het schip zelf aan boord genomen. 
Het ging onder meer om vier pontons, 
waarvan de zwaarste 153 ton weegt. Het 
maximum-hefvermogen van de Peter
Rickmers is 250 ton. Via de Rickmers 
Linie zijn al vijf van dergelijke bagger
molens naar China vervoerd." 



JEUGDIG RUSSISCH BEZOEK 
BIJ IHC VERSCHURE 
Hun vaders hebben op verschillend ni
veau te maken met de opdrachten die wij 
voor de Sovjet Unie onder handen heb
ben. 
En dus maakten ze graag gebruik van 
de uitnodiging eens een kijkje te nemen 
op de werf. Het was immers vakantie! 
Maar al te graag lieten de jeugdige be
zoekers zich uitgebreid inlichten over 

OMSCHOLING 
BIJ IHC GUSTO VAN START 

IHC Gusto besloot om - naast de moge
lijkheid tot scholing bij het Centrum voor 
Vakopleiding in Rotterdam - ook zèlf de 
scholing van volwassenen ter hand te 
nemen. Deze praktijkgerichte scholing 
leidt voornamelijk op voor de beroepen 
lasser en ijzerwerker en duurt gemiddeld 
zo'n 2 tot 4 maanden. De opleiding wordt 
afgesloten met een examen en de ge
slaagden ontvangen een diploma. 
Het mag bekend verondersteld worden, 
dat de metaalverwerkende bedrijven 

alles wat bijvoorbeeld met de sleepboten 
te maken had. 

kampen met een groot tekort aan ge
schoolde medewerkers. Gusto ziet in op
leiding en omscholing een van de wei
nige mogelijkheden om aan dit chronisch 
tekort het hoofd te bieden. 
Uiteraard blijft het bedrijf haar volle me
dewerking verlenen aan het omscholings
projekt, dat door het bedrijfsleven en de 
overheid begin dit jaar werd opgezet. 
Eind september was het zover, dat de 
heer Ir. R. Smulders, directeur van IHC 
Gusto, de omscholingswerkplaats kon 
openen. Een belangrijke mijlpaal in de 
geschiedenis van Gusto. 
Meer en beter dan voorheen is het be
d rijf thans in staat om ongeschoolden 
een opleiding te geven voor het beroep 
van lasser en ijzerwerker. De school her
bergt momenteeel 17 kandidaten, die on
der toezicht van de heer J. M. van Daele 
worden opgeleid voor het lassersdiplo
ma. 

Een leerzaam dagje, dit jeugdbezoek bij 
IHC Verschure. 

Een forse knip en de werkplaats Is open! 

Ze kunnen aan de slag, Janus, Alfle, Wlllle, Ben en 
de anderen 

!{/ 

..__....,..,,._ ·J:J 
BEMETEL-GESLAAGDEN BIJ IHC DE KLOP Op 30 augustus 1974 vond de jaarlijkse diploma-uitreiking bij 

IHC De Klop plaats. 
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De directeur, Ir. C. de Groot, kon de Bemetel A diploma's over
handigen aan de volgende leerlingen van de bedrijfsscholen: 
T. Klomp, R. Leeuwestein, N. Romijn, B. Versteeg, W. Huizer,
J. de Ruyter, E. v.d. Griend, M. J. van Rijsbergen, T. Versluis.
Drie leerlingen behaalden Bemetel A en B, n.l. A. C. de Graaf,
F. A. Schager en R. Hasselmeijer, terwijl F. A. Schager boven
dien nog het diploma Sectiebouw en Afschrijven in ontvangst
kon nemen.
Dit laatste diploma kon verder worden uitgereikt aan: P. Amers
foort, J. Beverloo, D. G. Booy, H. W. Dubbeldam, W. J. de Graaf,
A. Loeve en A. Spruyt.
De heer De Groot wenste leerlingen en leermeesters geluk met
de behaalde resultaten en dankte de leermeesters voor hun inzet
bij dit werk dat behalve voor de leerlingen zelf, ook voor het be
drijf van zoveel belang is. De geslaagden ontvingen een atten
tie.
Ook aan vier medewerkers boven de leerschoolleeftijd kon een
diploma worden uitgereikt als bekroning van de door hen ge
volgde las-opleiding. Dit waren de heren:
J. de Groot, N.I.L. Gronddiploma, B. C. van Ham, N.I.L. Grond
diploma, F. Lefeu, N.I.L. Vakdiploma B. P., P. Verwey, N.I.L. Vak
diploma B.T. De bedrijfsleerscholen van De Klop zijn het nieuwe
cursusjaar gestart met bij elkaar 70 leerlingen.

50JAARBIJ 
IHC SMIT 

L. C. REIJERKERK 

B.VERHAAR 

Op dinsdag 27 augustus jl. wap
perde de vlag met het cijfer 50
in de mast voor onze medewer
kers de heren L. C. Reijerkerk 
en B. Verhaar. 
Beiden herdachten zij het feit dat 
zij op 25 augustus 1924 op 14-
jarige leeftijd in dienst traden bij 
ons bedrijf als nagelheter. 
Na verloop van korte tijd lieten 
zij het "nagelvuur" achter zich 
en werd de heer Reijerkerk in 
het magazijn geplaatst, om daar 
zijn tweede huis te vinden. De 
heer Reijerkerk en het magazijn 
behoren bij elkaar en zijn als het 
ware met elkaar samengegroeid, 
ondanks de vele veranderingen 
die zich in de loop van de jaren 
hebben voorgedaan. 
De heer Verhaar kwam bij de 
ijzerwerkers terecht. Maar na on
geveer 3 jaren kwam hij aan de 
kleine brandmachine te staan. 
Sedertdien heeft hij niet anders 
gedaan dan het autogeen bran
den van materialen. Dat was niet 
zo maar iets. De moeilijkste kar
weien werden door hem op de 
bekende rustige wijze uitgevoerd. 
Het aantal dienstjaren en hun 
staat van dienst waren aanleiding 
voor het toekennen van een ko
ninklijke onderscheiding bij be
vordering. De burgemeester van 
Alblasserdam was bij de ju
bileumviering in de daksalon 
aanwezig om het ereteken in 
zilver verbonden aan de Orde 
van Oranje Nassau op hun borst 
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kers de heren L. C. Reijerkerk 
en B. Verhaar. 
Beiden herdachten zij het feit dat 
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jarige leeftijd in dienst traden bij 
ons bedrijf als nagelheter. 
Na verloop van korte tijd lieten 
zij het "nagelvuur" achter zich 
en werd de heer Reijerkerk in 
het magazijn geplaatst, om daar 
zijn tweede huis te vinden. De 
heer Reijerkerk en het magazijn 
behoren bij elkaar en zijn als het 
ware met elkaar samengegroeid, 
ondanks de vele veranderingen 
die zich in de loop van de jaren 
hebben voorgedaan. 
De heer Verhaar kwam bij de 
ijzerwerkers terecht. Maar na on
geveer 3 jaren kwam hij aan de 
kleine brandmachine te staan. 
Sedertdien heeft hij niet anders 
gedaan dan het autogeen bran
den van materialen. Dat was niet 
zo maar iets. De moeilijkste kar
weien werden door hem op de 
bekende rustige wijze uitgevoerd. 
Het aantal dienstjaren en hun 
staat van dienst waren aanleiding 
voor het toek:ennen van een ko
ninklijke onderscheiding bij be
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Alblasserdam was bij de ju
bileumviering in de daksalon 
aanwezig om het ereteken in 
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van Oranje Nassau op hun borst 

te spelden in de plaats van het 
bronzen ereteken dat zij ontvin
gen bij hun 40-jarig dienstver
band. 
Wij feliciteren de heren Reijer
kerk en Verhaar met hun jubi
leum en met de onderscheiding 
die zij mochten ontvangen. Wij 
hopen dat zij dit ereteken nog 
vele jaren zullen mogen dragen. 

25JAAR BIJ 
IHCSMIT 

Op dinsdag 2 september jl. wap
perde de vlag met het cijfer 25 
in de mast voor onze medewer
kers de heren L. C. Reijerkerk 
B. Schilt.

J. F. VAN LOON 

De heer J. F. van Loon trad op 
29 augustus 1949 in onze dienst 
als leerling bankwerker. 
Reeds na enige maanden werd 
hij overgeplaatst naar de afd. 
buitenmontage. Later werd hij 
meerdere malen als monteur uit
gezonden naar het buitenland. 
Sedert maart 1971 is hij werk
zaam bij het MTI voor het op
bouwen van installaties voor be
proevingen. 
De heer B. Schilt kwam op 31 
augustus 1949 definitief bij ons 
bedrijf in dienst. Daarvoor was 
hij reeds enige tijd werkzaam ge
weest op de afdeling te Krimpen 
aan de Lek. 
In 1949 kwam hij naar Kinderdijk 
bij de aanbouwploeg. Daar is hij 
steeds bij gebleven. Onze jubila
ris is dus wel heel erg "hokvast" 
geweest. 
Sedert maart jl. werd hij aange
steld tot voorman bij de afdeling 
Electrische Installaties. 
Wij feliciteren de beide jubilaris
sen met hun jubileum en wensen 
hen met hun gezinnen vele goe
de en gelukkige jaren toe. 
Op dinsdag 27 augustus jl. hesen 
wij de vlag met het cijfer 25 in 
de mast voor onze tekenaar, de 
heer P. Verweij, die op 11 augus
tus 1949 in dienst van ons be
drijf trad als ijzerwerkersmaat. 
Wij feliciteren de heer Verweij 
met dit jubileum en wensen hem 
en zijn gezin nog heel veel ge
lukkige jaren toe. 
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B. SCHILT 

IHC GUSTO 
GEPENSIONEERDEN 
OP STAP 

P. VERWEIJ 

Een jaarlijks weerkerend festijn voor de gepensioneerde medewerkers 
van IHC Gusto en de weduwen van ex-medewerkers is de traditionele 
boottocht. 
Er was nogal wat emotie aan deze gebeurtenis voorafgegaan. 
De Spido had haar grootste boot uit de vaart genomen. 
Aanvankelijk dreigden de weduwen daar het slachtoffer van te worden. 
Een snelle actie van de Kleine Kommissie deed de Direktie besluiten een 
tweede boot te huren, zodat ook de weduwen mee konden. Ook de 
gepensioneerden van Geleen waren dit jaar van de partij. 
De bange voorgevoelens voor het weer bleken ongegrond. 14 augustus 
was voor hen de "eerste" dag van de zomer 1974. 
Bij een stralende zonneschijn heette Ir. R. Smulders alle deelnemers 
hartelijk welkom. 
Het speet hem, dat niet allen op één boot de tocht konden meemaken. 
Maar volgend jaar zou het anders zijn. Er waren reeds maatregelen 
genomen om dan het festijn op één boot te doen plaatsvinden en wel in 
de maand juni. 
De tocht was een groot succes. Hoe kan het ook anders met zulk weer! 

IN MEMORIAM 

Op woensdag 4 september jl. overleed de jeugdige IHC Smit medewerker 

WIM MELGERS 
op de leeftijd van 19 jaar. 
De begrafenis vond plaats te Krimpen aan de Lek op zaterdag 7 sep
tember 1974. 
Op 1 september 1969 trad Wim bij ons in dienst als leerling in de 
bedrijfsschool. Vanaf november 1971 was hij werkzaam als aankomend 
lasser. 
Vorig jaar september is Wim ernstig ziek geworden en moest in het 
ziekenhuis worden opgenomen voor een operatie aan zijn hoofd. Hij 
heeft het allemaal moedig ondergaan, totdat aan dit jonge leven toch 
nog op een onverwacht ogenblik een einde kwam. 
Wij betuigen de ouders onze deelneming met dit grote verlies en wensen 
hen kracht en sterkte. toe om dit verlies te kunnen dragen. 

J. Bakker
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�IBIIN'S (l)ERF 
Tja, sorry, excuses, het spijt ons, neem ons niet kwalijk, een 
misser. Dachten wij verleden maand met de paraplu-foto in de 
roos te hebben geschoten, kleunden wij er geweldig naast. Regen, 
nattigheid en koude waren ruim ons deel. Nooit meer zullen wij 
het weer zó tarten!. ... 

Even een gelukwens. Het berichtenblad van en voor de collega's 
bij DMN begon in september aan de 5e jaargang. Met de - ge
deeltelijk vernieuwde - redactie hopen wij op een bloeiende vol
gende vijf jaar. En dan met nog wat meer "van" dan "voor", als 
u begrijpt wat wij bedoelen .... 

Het IHC Gusto Nieuws van 6 september leek wel een uitslagen
lijst van een Lotto. Allemaal nummers. Geen hoge prijzen, maar 
wel een grote "niet". De tweede fase van de keuring voor de 
4 0-plussers liep niet zoals het schema met al die salarisnummers
deed vermoeden. De elektronische meetapparatuur raakte van
slag af, door metaalgruis in kleding en op het lichaam van
enkele noeste werkers. Een ijzersterk staaltje! . ... 

IJzersterk zijn ze bij DMN. Daar gaf de Personeelsvereniging een 
overzicht van z'n activiteiten in de komende maanden. Nou, dat 
is niet mis! Op vele avonden kunt u de plaats achter het kastje 
ruilen voor kienen, klaverjassen en bowling. En men voegt er 
opgewekt aan toe: ,,Zoals u ziet ook dit jaar weer een over
laden programma". 
't Is maar dat u het goed weet .... 

Het bestuur van Gusto's Muziekvereniging kent z'n pappen
heimers! Ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan werd er een 
receptie gehouden. 
"Deze receptie die om 14.30 uur begint, zal om 16.30 uur worden 
beëindigd." Geen toegiften dus .... 

Graag doen wij weer eens een greep in de advertenties in de 
regionale berichtenbladen. Onder "Kosteloos ter overname" 
stond in het IHC Smit Nieuws: ,,Een kinderledikantje met bed en 
een kommode, beide in prima staat." Wij voelen daar wel voor 
mits de kommode met ladetafel is .... 
Overigens maakt in Kinderdijk niemand zich zorgen voor de 
winter. In drie advertenties werden te koop aangeboden: een 
prima oliekachel, een kolenhaard en een oliekachel! Om koud 
van te worden .... 

Behalve advertenties hebben ook ideeënbuspublikaties en ver
slagen van OR-vergaderingen altijd onze grote aandacht. Wat 
het laatste betreft lazen wij onlangs o.m.: ,,De noodzaak van het 
altijd aanwezig zijn van een EHBO'er op een vaste plaats." Men 
zoekt kandidaten voor deze vaste betrekking .... 
En dan dit: ,,de zonwering voor de machinefabriek. Hiervan is de 
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levertijd zo lang dat deze er pas volgend jaar komt." De winter 
komen ze wel door zonder .... 
En tenslotte: ,,het blijven eten van overwerkers op het bedrijf, 
dit zal eens nader onderzocht worden op de mogelijkheden." 
Misschien zit de hond al wel in de pot .... 

Over eten gesproken: met ontzetting hebben WIJ in de laatste 
IHC Gusto Berichten de vermelding van het wekelijkse menu 
gemist! Blindelings moet men nu eten wat voorgezet wordt! .... 
Ondragelijk die spanning, wat zal het zijn vandaag! .... 

Eerlijke mensen, de collega's van Smit & Bolnes. In het verslag 
over het 5e "dagje uit" van de PV-reisvereniging lazen wij: ,,Om 
9.0 0 uur kwamen wij als eerste bezoekers bij Avifauna aan, waar 
de verse koffie met gebak (het laatste niet besteld, maar wel 
betaald) goed erin ging". Het verslag sluit met de opwekking lid 
te worden van PV en de reisvereniging. Het laatste "vraagt wel 
een extra bijdrage maar dat kan voor zo'n dag niet bezwaarlijk 
zijn." 
Niet besteld gebak wordt ervan betaald bijvoorbeeld .... 

Het IHC Gusto Nieuws, dat regelmatig, wanneer de post goed 
werkt, op ons bureau verschijnt, wanneer, wat ook gebeurt, het 
niet thuis al in de bus komt, verschaft ons, elke keer opnieuw, 
ook als wij ons niet best voelen, een grote mate van leesgenot, 
al zouden wij soms, zoals in nummer 28, dat medio september 
verscheen, de komma-toets van de schrijfmachine, waarop het 
getypt wordt, door wie weten wij niet, maar al te graag eens 
laten demonteren .... 

28eJaarga 

Hetze 


