


BIJ DE VOORPLAAT 

Kort na de tewaterlating van het boorschip Pétrel werd in één grote hijs op het voorschip een complete "flat" neergezet. Meer 
over de Pétrel op blz. 120. 
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GROTE HIJS VOOR IRAK 
Onlangs had er weer eens een flinke verlading plaats in de 
Rotterdamse haven. Het betrof twee IHC Beavers voor Irak, elk 
met een gewicht van zo'n 30.000 kg. Met eigen laadgerei tilde het 
Iraakse vrachtschip Sind Bad de zuigers uit het water en nam ze 
aan boord. In Basrah komt het eigen laadgerei van het schip er 
aan te pas om de twee Beavers te water te laten. Deze manier 
van transport is gekozen om de congestie in de haven van 
Basrah te vermijden. Deze opstopping en vertraging kan enkele 
weken duren. Nu kunnen de zuigers na te zijn uitgeladen, meteen 
naar de plaats van bestemming worden verscheept. Alle reden 
dus voor zo'n "grote hijs"! 

Zo zien ze er uit, de "Alzubalr" en de "Almerbid" 

EERSTE SLEEP 

De "Almerbld" In de sluis van IJmuiden 

VOOR IRAK VO 
Het begon zo rustig! ..... . 
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Zo zien ze er uit, de "Alzubalr" en de "Almerbld" 

EERSTE SLEEPZUIGERS 

De "Almerbld" In de sluis van IJmuiden 

VOOR IRAK VOLTOOID 
Het begon zo rustig! ..... . 
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Nog onbewust van de geringe klandizie poseert de verzorgingsploeg voor de camera 

Verleden jaar werden door de lraqi Port Administration in 
Basrah opdrachten verstrekt voor de levering van in totaal zes 
sleepzuigers, twee met een laadruiminhoud van 4500 m3 en vier 
met een laadruiminhoud van 3000 m3• 

De eerste twee schepen - van de 3000 m3 klasse - zijn inmiddels 
gereedgekomen, hebben proefgevaren en zijn op weg naar Irak. 
Deze sleepzuigers - de Alzubair en de Almerbid - die resp. door 
IHC Smit en IHC Verschure zijn gebouwd hebben een lengte van 
90 meter en een breedte van 16,40 meter. De sleepzuigers zijn 
elk voorzien van twee zuigbuizen, waarmee tot op een diepte 
van 27,50 meter kan worden gebaggerd. De sleepkoppen hebben 
spuiters om beter te kunnen werken in vastgepakt zand. Het 
laadruim heeft geen bodemkleppen, want deze baggervaar
tuigen zullen de opgebaggerde grond via de beide baggerpom
pen uit het laadruim opzuigen en via de walpersleiding naar de 
wal persen. Het totaal geïnstalleerd vermogen bedraagt ruim 
10.000 pk. De sleepzuigers hebben uitgebreide navigatie-, bedie
nings- en baggerapparatuur aan boord. In het grote dekhuis op 
het achterschip en op het voorschip is accommodatie voor een 
bemanning van in totaal 92 koppen. 
Fotograaf Vinck van IHC Verschure maakte de proeftocht van de 
Almerbid mee en zond ons een aantal foto's. 

Na deze foto ging óók de maag van onze fotograaf overstag ..... . 



BOORSCHIP ,, PET RE L '' TE WATER 

Voorafgaande aan de tewaterlating bij IHC Gusto van het boor
schip Pétrel was de Nederlandse pers uitgenodigd om het boor
eiland Maersk Explorer te bezichtigen. 
Getooid met de verplichte helm op het hoofd leidden een aantal 

Gusto medewerkers de gasten rond op deze grote "driepoter". 
Daar werd op deze zaterdag nog druk gewerkt. Dat belette overi
gens het publiek, dat de Pétrel te water wilde zien gaan, niet om 
ook de Maersk Explorer te beklimmen. Er was veel jeugd onder 
en dus hield verslaggever dezes z'n hart vast. Zo'n veilige "tribu
ne" is zo'n booreiland beslist niet! ...
Na de rondgang begaf men zich naar het erepodium om met de 
genodigden de tewaterlating gade te slaan. De doopvrouwe, 
mevrouw François Didier, echtgenote van de directeur van ELF
R.E. in Parijs, moest wel even wachten voordat zij de handeling 
kon verrichten waardoor de Pétrel van de helling zou glijden. 
Nog nooit was zo'n "zwaar" schip te water gegaan en dus had
den de Gusto-mannen van de tewaterlatingsploeg veel mankracht 
nodig om de stoppingen te verwijderen. Toen was het zover. 
Meteen na het uiteenspatten van de fles begon de Pétrel te 
glijden. Een perfecte tewaterlating! 
Derde Boorschip 
De vraag naar hoog gespecialiseerd materieel voor de olie
industrie op zee, dat in staat moet zijn te werken in grote water
diepten en vaak extreme weersomstandigheden, leidde tot het 
ontwerp voor een IHC boorschip, dat "dynamisch gepositio-
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neerd" - dat wil zeggen zonder gebruik van ankers - op z'n
plaats kan blijven. 
Van dit type boorschip heeft IHC er tot dusver twee afgeleverd, 
de Pélican en de Havdri/1. Zes zijn er momenteel in opdracht. 
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Drie daarvan worden gebouwd in Schotland, drie in Nederland. 
Eén uit deze serie is besteld door de zeeboormaatschappij "Off
shore Europe" in Antwerpen. 
Dit is nu de Pétrel. 
De Pétrel heeft een lengte van 149 meter en een breedte van 
21.35 meter. Zij zal in staat zijn te boren tot in waterdiepten van 
ruim 600 meter. De boordiepte kan ruim 6000 meter bedragen. 
De boortoren bevindt zich midscheeps. Op het achterdek is een 
helicopterdek. Zoals alle dp-boorschepen zal ook de Pétrel in 
staat zijn om langdurig zelfstandig te opereren, in koude of hitte 
en onder slechte weersomstandigheden. Haar zusterschepen 
bewezen reeds hiertoe in staat te zijn door het verrichten van 
succesvolle boringen zowel aan de Noordkust van Afrika als 
tussen de ijsbergen van Labrador. 
Dekhuis 
Na het feestgedruis van de tewaterlating werd de afbouw meteen 
fiks ter hand genomen. Een belangrijk moment was de plaatsing 
van het dekhuis, dat bij onze collega's in Slikkerveer werd ge
bouwd. Drie drijvende bokken namen dit stalen "flatgebouw" in 
de takels en plaatsten het keurig op het voordek van de Pétrel, 
waardoor het boorschip ineens veel meer gezicht kreeg! 

.... 
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1 Nederlandse journallsten laten zich de geheimen 
van de "Maersk Explorer" uitleggen 

2 De doopvrouwe kijkt hoe de "Pétrel" er uiteinde
lijk uit zal zien 

3 Ver beneden klapt de fles! 
4 Perfect te water 
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5 Het plaatsen van het dekhuls op het boorschip 
6 Marike van 't Hoff - 8 Jaar - was een van de 

velen die de "Pétrel" te water zagen gaan. Na 
afloop maakte zij deze tekening, die wij graag 
afdrukken, ook al kunnen wij helaas niet alle kleur
tjes laten zien 



De voorbereidingen voor het "skidden" In volle gang. Duidelijk is te zien, dat er 
geen ruimte Is om de "CO 949" op volle breedte op de westhelllng af te bouwen 

Na een nacht hard werken was het karwei voltooid en lag het gedeelte "CO 949" 
netjes op de oosthelling! 

"SKIDDEN" VAN C0949
Het boorschip Pétrel werd bij IHC Gusto van de oosthelling te 
water gelaten. Op de westhelling lag toen al een gedeelte van 
het volgende boorschip, de CO 949. Dit boorschip zou identiek 
worden aan de Pétrel, dus waren er geen problemen. Toen vroeg 
de opdrachtgever om de CO 949 geschikt te maken voor het 
boren in waterdiepten tot 1000 meter. Dit betekende een plaatse
lijke verbreding van het schip tot 23 meter. Echter, met behoud 
van levertijd! De bouw van de CO 949 op de westhelling was 
daarom niet goed mogelijk, want het gebouw van de Powerhal 
staat in de weg. Om de levertijd aan te houden en op grond van 
een evenwichtige werkbezetting werd besloten de bouw van de 
CO 949 vast op de westhelling te beginnen en na de tewater
lating van de Pétrel het gedeelte van·.± 1000 ton over te "skid-

den" naar de oosthelling. Zo gezegd, zo gedaan! Door de teken
kamer Kraanbouw werd een glijtransport ontworpen. Het trans
port vond plaats over vijf banen. Op de hellingstoelen waren 
glijbalken aangebracht. Op deze glijbalken lag een slede waarop 
door een 7-tal vijzels het schip werd opgedrukt. Deze vijzels 
hadden een drukvermogen van 50 ton. De slede met daarop het 
schip werd over de glijbalk met behulp van een hydraulische 
trekpomp (75 à 100 ton) naar de oosthelling getrokken. Mid
scheeps was er een bedieningspaneel van waaruit de operatie 
werd geleid. Tijdens het transport konden mogelijke oneffen
heden tot 54 mm worden opgevangen door de vijzels. Door een 
zorgvuldige voorbereiding kon dit bijzondere glij-karwei volgens 
plan worden uitgevoerd! 

NIEUWS VAN SMIT & BOLNES 
Twee maal 5820 pk voor Zweden 
De Zweedse rederij OT-Rederierna in Skärhamn gaf eind 1973 
opdracht voor de bouw van produkten-tankers voorzien van 
Smit-Bolnes motoren type V 312 HDK, elk 5820 pk bij 375 
omw/min. 
De Isabel/ van 12.723 ton dw is inmiddels in de vaart genomen. 

Twee halve produktie-tankers bij Zweedse werf 
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Zij is gebouwd door de Lödöse werf in Lödöse, Zweden. Zowel 
de rederij als de werf behoren tot de Johansson groep. De 
Isabel/ werd in twee delen gebouwd. Vanwege de geografische 
ligging van de werf is het namelijk onmogelijk om zo'n groot 
schip in zijn geheel te water te laten. De twee secties van de 
tankers werden later drijvend op de rivier aan elkaar gelast. 

De "Isabel!" begint haar maidentrip 

Deze techniek werd door de Lö öse 
zusterschip zal in december wor e 

Twee maal 3150 pk voor Engeland 
Eind mei vond op de dwarshelling VE 
Booy te Kootstertille de tewaterla · 
brook, een mini-bulker van 3750 ton 
eerste van twee zusterschepen, die 
Gates Shipping - Grimsby bij Schee 
werden besteld en later aan Combe 

"", kocht. 
De bouw van de schepen werd door
Kramer & Booy. De schepen worden el 
Bolnes dieselmotor, type 307 HDK, 3150 
van 13 knopen. 

DE "GO I" EEN JAAR IN DE VAART
In "Stand By" - de drie maandelij se
publicatie van Bolnes en Smit & Bolnes -
stond een artikel over de GO I, de vis
sersboot met een Smit-Bolnes diesel
motor. Graag nemen wij dit verhaal in
ons Zeskant over. 

Ongeveer een jaar na de proefvaart van
de GO I, de Catharina van de Gebrs_ 
Melissant, hebben wij deze vissers ee 
bezoek gebracht om eens te horen hoe 
hun ervaringen zijn met de Smit-Bolnes 
dieselmotor van 1760 pk, die in de ma
chinekamer staat. 
Het was zaterdagmorgen, dat wij aan 
boord waren in de buitenhaven van Stel
lendam. Op zo'n vrije morgen worden er 
allerlei onderhouds- en schoonmaa -
klusjes gedaan, waarvoor in de wee 
geen tijd is. Na eerst beneden een enor
me beker koffie gedronken te hebben. 
gingen we met de gebroeders naar de 
stuurhut en spraken we over de visresul
taten van het afgelopen jaar. 

Uiteraard waren ook deze vissers som
ber gestemd over de visquotering; wan 
nu hebben ze een goed schip waar veel 
mee te vangen is, maar nu mogen ze nie 
aanvoeren wat ze willen. En zeker gee 
tong, een vissoort die het meeste op
brengt. De visquotering houdt voor he 
schip dat de Gebrs. Melissant hebben in, 
dat zij de ene veertien dagen 300 kg 
tong per week mogen aanvoeren en de 
andere twee weken 2000 kg per wee 
En dat is voor een schip als de GO / 
veel te weinig. Een schip, dat een jaar 
geleden 3 miljoen gekost heeft, kan me 
deze opgelegde aanvoer niet rendabel 
gemaakt worden. Gelukkig heeft de GO / 
één groot voordeel. Het schip, gebou 
door Machinefabriek P. Maaskant te Stel
lendam, kan van bokkenvisserij binne 
een uur omgebouwd worden voor e 
vissen op rondvis. Hiervoor hebben an
dere schepen enkele dagen nodig. ,. 
schip", aldus de heer Melissant, .is
eigenlijk een revolutie in de Nederlan se 
visserij, want er is mede dankzij deze 
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Deze techniek werd door de Lödöse werf zelf ontwikkeld. Het 
zusterschip zal in december worden overgedragen. 

Twee maal 3150 pk voor Engeland 
Eind mei vond op de dwarshelling van Scheepswerf Kramer & 
Booy te Kootstertille de tewaterlating plaats van de London
brook, een mini-bulker van 3750 ton deadweight. Het was het 
eerste van twee zusterschepen, die oorspronkelijk door Huil 
Gates Shipping - Grimsby bij Scheepswerf Amels - Makkum 
werden besteld en later aan Comben Longstaff - Londen ver
kocht. 
De bouw van de schepen werd door Amels uitbesteed aan 
Kramer & Booy. De schepen worden elk uitgerust met een Smit
Bolnes dieselmotor, type 307 HOK, 3150 pk, voor een snelheid 
van 13 knopen. 

DE "GO 1" EEN JAAR IN DE VAART 
In "Stand By" - de drie maandelijkse
publicatie van Bolnes en Smit & Bolnes -
stond een artikel over de GO /, de vis
sersboot met een Smit-Bolnes diesel
motor. Graag nemen wij dit verhaal in 
ons Zeskant over. 

Ongeveer een jaar na de proefvaart van 
de GO /, de Catharina van de Gebrs. 
Melissant, hebben wij deze vissers een 
bezoek gebracht om eens te horen hoe 
hun ervaringen zijn met de Smit-Bolnes 
dieselmotor van 1760 pk, die in de ma
chinekamer staat. 
Het was zaterdagmorgen, dat wij aan 
boord waren in de buitenhaven van Stel
lendam. Op zo'n vrije morgen worden er 
allerlei onderhouds- en schoonmaak
klusjes gedaan, waarvoor in de week 
geen tijd is. Na eerst beneden een enor
me beker koffie gedronken te hebben, 
gingen we met de gebroeders naar de 
stuurhut en spraken we over de visresul
taten van het afgelopen jaar. 

Uiteraard waren ook deze vissers som
ber gestemd over de visquotering; want 
nu hebben ze een goed schip ·waar veel 
mee te vangen is, maar nu mogen ze niet 
aanvoeren wat ze willen. En zeker geen 
tong, een vissoort die het meeste op
brengt. De visquotering houdt voor het 
schip dat de Gebrs. Melissant hebben in, 
dat zij de ene veertien dagen 300 kg 
tong per week mogen aanvoeren en de 
andere twee weken 2000 kg per week. 
En dat is voor een schip als de GO / 
veel te weinig. Een schip, dat een jaar 
geleden 3 miljoen gekost heeft, kan met 
deze opgelegde aanvoer niet rendabel 
gemaakt worden. Gelukkig heeft de GO / ._ 
één groot voordeel. Het schip, gebouwd 
door Machinefabriek P. Maaskant te Stel
lendam, kan van bokkenvisserij binnen 
een uur omgebouwd worden voor het 
vissen op rondvis. Hiervoor hebben an
dere schepen enkele dagen nodig. ,,Dit 
schip", aldus de heer Melissant, ,,is 
eigenlijk een revolutie in de Nederlandse 

motor veel vis te vangen. Ook rondvis, 
alleen levert deze niet genoeg op. Zo
doende komen wij niet aan onze "be
somming" en hebben wij vooral als we 
niet op tong mogen vissen onrendabele 
weken. Eén ding hebben we gelukkig 
mee, we hebben weinig of geen moeilijk
heden met onze Smit-Bolnes motor, dus 
hebben we geen verlet. En als er iets is, 
dan is het vlug te vervangen. En dat 
maakt het zo interessant om met een 
Smit-Bolnes te varen, want het zijn juist 
de uren van stilliggen die goud kosten." 
Het is een goed schip met verschrikkelijk 
veel mogelijkheden; veel kracht en snel
heid, want met hun 1760 pk trekken ze 
net zo hard als een hektrawler met 2200 
pk. Ook de stabiliteit van het schip is 
enorm. Zelfs met windkracht negen wordt 
er nog met de Catharina gevist. Waren 
er toen het schip gebouwd werd vissers 
die zeiden: ,,Wat gaan jullie doen, jullie 
zijn gek met zo'n schip en zo'n motor", 
nu zijn er die jaloers zijn en respect 
hebben voor de resultaten van de Gebr. 

De "GO 1" In actie 

}- visserij, want er is mede dankzij deze 
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De grote plons 

'"' 
SMIT·BOLN·ES 

'-.../ 
Melissant en berouw hebben, dat ze 
geen Smit-Bolnes hebben laten inbou
wen. 
Dat er kracht in het schip zit, blijkt wel 
uit de snelheid van ongeveer zes mijl, die 
men nog heeft terwijl beide netten over
boord staan met daarvoor de bomen 
met kettingen om de grond te ploegen. 
Deze bomen hebben ieder een gewicht 
van 7½ ton. Men ploegt dan door hoge 
pieken, pieken die zo'n drie vadem hoog 
zijn en drie tot vier vadem uit elkaar 
staan. 

"En juist in deze pieken - duidelijk te
zien op het afschrift van het echolood -
moet het schip zijn krachten tonen en 
met deze Smit-Bolnes motor gaat dat 
uitstekend", aldus de heren Melissant. 
En daarom zijn de gebroeders blij, dat 
ze, ondanks de moeilijke tijden die de 
visserij doormaakt, een schip en een 
motor hebben die goed zijn. 
Daardoor kunnen ze ieder uur benutten 
om die vis die ze mogen vangen boven 
te halen. 



DE LAATSTE 
VAN DE TIEN 
CO 843 is het bouwnummer van 
de laatste van de tien 1500 m3 

sleepzuigers bestemd voor de 
Volksrepubliek China. De bouw 
wordt uitgevoerd door IJssel
werf B.V. te Rotterdam. Op 23 
september jl. was het zover dat 
de CO 843 te water kon. 
Mevrouw M. S. Teeuwen-Slijk, 
echtgenote van de directeur 
van de werf, verrichtte de doop
plechtigheid. En toen reed de 
sleepzuiger het water in. Inder
daad: reed, want bij de IJssel
werf wordt een schip niet op 
sleden, maar op wagens ge
bouwd, zodat het over een rail
baan te water kan rijden. 
In de toespraken na de tewater
lating van deze tiende kleine 
sleepzuiger voor China werd 
nog eens de nadruk gelegd op 
de goede betrekkingen tussen 
beide landen en de goede rela
ties tussen toezichthouders en 
de medewerkers van de werven. 
Van de tien 1500 m3 sleepzui
gers zijn er . intussen vier in 
China aan het werk gegaan; 
twee zijn er onderweg en drie 
hebben onlangs met succes de 
beproevingen voltooid. Nu is 
dan ook de laatste, de CO 843, 
te water gelaten. 

De laatste gaat te water 

Vele gelukwensen voor 
de doopvrouwe 
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NA BIJNA EEN HALVE EEUW 
Begin september kreeg IHC Verschure een stoommachine terug, 
die daar in 1930 - dus bijna een halve eeuw geleden - was 
gebouwd en geïnstalleerd in een graanelevator. Zoals de mees
ten nog wel weten behoorden tot de produkten van Verschure in 
het nabije en verre verleden ook graanelevatoren. Een ervan was 
de stoomelevator GEM 19 voor de Rotterdamse haven. Het is 
interessant te bedenken, dat de komst van deze elevator in de 
Maasstad indertijd oorzaak was van een actie van bootwerkers. 
Machines zouden hen het brood uit de mond stoten, was de 
gedachte. Het was een staking tegen de vooruitgang, die wel 
verloren moest worden. Voor Rotterdam is het verlies van de 
stoommachine uit de GEM 19 daarom voor sommigen wat moei-
lijk te verteren. Maar men heeft er de handen al vol met de res-· 
tauratie van het oude ramtorenschip De Buffel. Om de stoom
machine van de sloop te redden, moest daarom een andere actie 
uitkomst brengen. En dat lukte! Telefoontjes over en weer tussen 
het Maritiem Museum "Prins Hendrik", de afdeling publiciteit 
van IHC Holland, de Technische Dienst van IHC Verschure en 

-. 

de fa. Van Woerden in Rotterdam, zorgden er in de eerste plaats 
voor, dat de stoommachine van de wegens ouderdom gesloopte " 

elevator GEM 19 niet onder de s10;:ier:s.-;;:::: 
Woerden was bereid de machine oo 
moest nog het transport naar Ams er ,,,_ 
bleek mogelijk de sleepreis te late 
sleepboot Volharding I, eigendom -
"Prins Hendrik" die toch naar Loene 
verband met festiviteiten in deze scho-= -: 

3 

4 

volgde: Stolks Handelsonderneming i 
stelde gratis een aak ter beschikking o 
verslepen. In twee etappes werd de slee 
gemaakt. Bij IHC Verschure was alles voo
gereed, toen de sleep daar luid flu· end -
NOS journaal was aanwezig om de a 
was een "commissie van overname", 
endal, Jan Ridder, Madrian Karbodin e 
leerlingen van Verschure's afd. Opleidi 
En er waren ook drie oud-gedienden, e 
jaar), J. Stammes (84 jaar) en C. Haan 
hen gebouwde machine nu terugzage 
verhalen. Over héle lange werkdage . 
karwei op tijd klaar te krijgen. Over la e la; 
hebben. Maar óók over teamgees o 
over kameraadschap om een klus e 
vakmanschap! Die maakten het mogelij 
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9 voor de Rotterdamse haven. Het is 

a de komst van deze elevator in de 
as van een actie van bootwerkers. 

brood uit de mond stoten, was de 
s a i-ng tegen de vooruitgang, die wel 
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- ram orenschip De Buffel. Om de stoom-
0 edden, moest daarom een andere actie 
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- ec nische Dienst van IHC Verschure en
erdam, zorgden er in de eerste plaats 

- · e van de wegens ouderdom gesloopte
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elevator GEM 19 niet onder de slopershamer viel. De fa. Van 
Woerden was bereid de machine voor niets af te staan. Toen 
moest nog het transport naar Amsterdam worden geregeld. Het 
bleek mogelijk de sleepreis te laten uitvoeren door de stoom
sleepboot Volharding I, eigendom van het Maritiem Museum 
"Prins Hendrik" die tàch naar Loenen aan de Vecht moest in
verband met festiviteiten in deze schone plaats. Méér hulp 

3 

4 

volgde: Stolks Handelsonderneming in Hendrik Ido Ambacht 
stelde gratis een aak ter beschikking om de "stoomkar" in te
verslepen. In twee etappes werd de sleepreis naar Amsterdam 
gemaakt. Bij IHC Verschure was alles voor de officiële ontvangst 
gereed, toen de sleep daar luid fluitend arriveerde. Ook het 
NOS journaal was aanwezig om de aankomst te verslaan. Er 
was een "commissie van overname", bestaande uit Co Rou
endal, Jan Ridder, Madrian Karbodin en _Jan Tol, allen 1 e jaars 
leerlingen van Verschure's afd. Opleidingen. 
En er waren ook drie oud-gedienden, de heren J. Advokaat (85 
jaar), J. Stammes (84 jaar) en C. Haan (74 jaar), die de toen door 
hen gebouwde machine nu terugzagen. Dat betekende natuurlijk 
verhalen. Over héle lange werkdagen. Over sappelen om een 
karwei op tijd klaar te krijgen. Over lage lonen en weinig babbels 
hebben. Maar óók over teamgeest, over jongens onder elkaar, 
over kameraadschap om een klus te klaren, over ouderwets 
vakmanschap! Die maakten het mogelijk produkten en machines 
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1 Zo zag de elevator er uit In goede dagen 
2 Het transport onderweg 
3 De stoommachine wordt ultgeladen 
4 ZIJ hadden een belangrijk aandeel In de bouw, vijftig jallt' geleden; 

v.l.n.r.: de heren C. Haan, J. Stammes en J. Advokaat 
5 Interesse van de Jonge garde 
6 Waarover spraken zij .. ... . 
7 Het kolen laden achteraf 
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TERUG VAN WEGGEWEEST 
te bouwen, die het bijna een halve eeuw uithielden. Petje af voor 
de werkers van toen! Daarom ook is het plezierig dat déze 
stoommachine, gemaakt door Verschure, nu bij Verschure de 
herinnering levend zal houden aan het tijdperk van door stoom
kracht aangedreven schepen en installaties. En reken maar, dat 
ze er bij Verschure voor zullen zorgen, dat de machine straks 
opgeknapt en opgepoetst weer "wat klapjes" kan maken. Jam
mer genoeg niet op stoom, maar beter op perslucht dan hele
maal niet meer! 
De stoommachine is - voor de technici onder ons - een com
pound machine, zonder omkeerbeweging, die 400 pk ontwik
kelde bij 200 omwentelingen per minuut. Het vliegwiel heeft een 
diameter van 2½ meter en het gewicht van de totale machine is 
ruim 10 ton. De regulateur alleen al weegt bijna een ton. 
Na de overdracht werden er in de kantine geschenken uitge
deeld aan de fa. Van Woerkom en de bemanning van de Volhar
ding I. Daarop zette men koers naar de SHV om het sleeploon in 
ontvangst te nemen ...... enige tonnen steenkool! Met volle bun-
kers verliet de stoomboot in de namiddag de Amsterdamse 
haven. De bijzondere sleepreis zat er op. 



GEDENKPLAAT ONTHULD IN 
KINDERDIJK 

Zo zag het er uit, toen de eerste elektrische centrale van Nederland in Kinderdijk 
was gevestigd 

Onlangs kwam Kinderdijk in het nieuws, maar niet vanwege een 
tewaterlating of vanwege de molens. 
Ter gelegenheid van de 40e Algemene Vergadering van de Inter
nationale Elektrotechnische Commissie (IEC), die in Den Haag 
werd gehouden, werd er een gedenkplaat onthuld in de buiten
muur van het IHC Smit Informatiecentrum. Hiermee werd her
dacht, dat Kinderdijk indertijd de eerste elektriciteitscentrale van 
Nederland had, die ook stroom leverde aan particulieren. 

Historie 
ln "De Klaroen" vonden wij interessante gegevens over dit on
derwerp. Vandaar dat wij deze krant graag citeren: 
Het was zo rond 1885 dat de machinefabriek Diepeveen, Leis en 
Smit te Kinderdijk, belangstelling voor elektriciteitsvoorzieningen 
begon te tonen. Deze machinefabriek stond op het huidige 
terrein van IHC Smit, achter de machinefabrieken. 
Drie jaar daarvoor werd de fa. Smit en Co. te Slikkerveer opge
richt. Dit bedrijf bestudeerde sinds de oprichting het samen
stellen van elektrische dynamo's en kreeg in Kinderdijk de 

Dr. Popkov onthult de plaat ..... . 
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eerste kans om de kundigheid van haar werknemers op dat 
gebied te tonen. Met de machinefabriek Diepeveen, Leis en Smit 
toonde ook de heer Jan Smit V belangstelling voor een aan
sluiting van zijn woonhuis op de centrale. In 1886 werd de 
centrale een feit. Maar voor dat het zover was, waren er wel de 
nodige moeilijkheden bij de bouw ontstaan. De centrale werd 
gebouwd langs de dijk, achter het gebouw dat momenteel door 
IHC Smit als Informatiecentrum is ingericht. Voor het heiwerk 
werden houten palen van 15 meter gebruikt. Jammer genoeg 
bleek die lengte niet ·.voldoende te zijn, zodoende werden er 
twee palen op elkaar geheid, maar ook toen bleek nog geen 
voldoende vaste ondergrond verkregen te worden. Al met al 
moest nog een stuk van een derde paal worden gebruikt om 
met de twee andere palen de grond ingeheid te worden. Toen 
pas werd een voldoende vaste laag bereikt om op te kunnen 
bouwen. 
Inmiddels was wel duidelijk geworden dat ook de bewoners 
van het dorp belangstelling voor elektriciteit hadden. 
De N.V. Electrische Verlichting Kinderdijk werd een feit. Niet 
alleen de machinefabriek Diepeveen, Leis en Smit en Jan Smit V 
werden van stroom voorzien, maar ook de woonhuizen in Kinder
dijk kregen verlichting. 
Tot zover "De Klaroen". 
Een stoommachine van 80 pk dreef twee gelijkstroomdynamo's 
aan, elk met een vermogen van 7,5 kW. Het spanningsafval was 
van dien aard, dat dicht bij de centrale lampen van 110 V werden 
gebruikt en aan het eind van de leiding lampen van 100 V. Ook 
kapper Rouw zag wat in de "elektriek". Hij schafte zich een 
elektrische haarsnijmachine aan en verhoogde daarmee zijn 
klantenkring! 

Gedenkplaat 
Om de herinnering aan dit alles levend te houden werd gevraagd 
een gedenkplaat te mogen aanbrengen. Dat kon niet meer aan 
het oorspronkelijk gebouwtje, want dat bestaat niet meer. Dus 
viel de keuze op een buitenmuur van het Informatiecentrum. 
De IEC werd in 1904 opgericht. Bij toerbeurt worden bijeen
komsten in verschillende landen gehouden. Zo'n duizend gedele
geerden uit 43 landen kwamen ditmaal in Nederland bijeen. Zij 
vertegenwoordigen overheden, elektrotechnische bedrijven, na
tionale elektriciteitsbedrijven, wetenschapsinstituten, normalisa
tieinstituten en dergelijke. Alles op het gebied van de elektrici
teit. De gedenkplaat werd onthuld door de huidige president van 
de IEC, Dr. V. 1. Popkov uit de Sovjetunie. 
Daarna werd de plaat aan IHC Smit overgedragen. IHC Smit 
directeur Ir. J. A. Stam nam de gedenkplaat over. Wie 'm zelf 
wil zien, kan 'm vinden in de muur naast de zijingang van het 
Informatiecentrum in Kinderdijk. 

. ..... en dit staat er op 

Joop Scheffer (DMN) is terug van weg 
dig genoten van zijn zeiltocht, vertelde 
uit zijn verslag te merken. 
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Joop Scheffer (DMN) is terug van weggeweest! Hij heeft gewel
dig genoten van zijn zeiltocht, vertelde hij. En dat is ook duidelijk 
uit zijn verslag te merken. 
Op zaterdag 16 augustus heb ik aangemonsterd op het zeilschip 
de Eendracht. Dat eerste weekend brachten we door in Amster
dam. We liepen wacht in drie ploegen, de rode, witte en 

startsein knalde over het water. Wij passeerden als derde het 
startschip, wat geen al te slecht begin was. 
We zetten koers naar een lichtschip voor de Engelse kust. Wind
kracht 4 à 5, het schip liep lekker, ongeveer 9 knopen. Tegen de 
avond liepen we het Zweedse schip de Fa/kan in. Later op de 
avond werd het windkracht 6 maar begon het ook te regenen. 
's Nachts om 02.00 uur kwam het lichtschip in zicht, maar aan 
bakboord in plaats van aan stuurboord wat de opdracht was. We 
hadden geen rekening gehouden met de stroming en moesten 
nu 6 maal overstag gaan, wat ons ongeveer 2 uur extra kostte. 
De volgende morgen ging de wind liggen. We lieten de breefok 
zakken om het beetje wind dat er was ook op te vangen. De 
finish was bij het lichtschip Texel, waar we volgens berekening 
om ongeveer 14.00 uur aankwamen. We eindigden als nummer 3. 
Eerste en tweede waren de beide Zweedse marine-opleidings
schepen Fa/kan en G/adan. We gingen naar Den Helder naar de 
marinehaven waar we afmeerden. Tot zondag zijn we in Den 
Helder gebleven waar we een fregat van de marine hebben 
bekeken, uitgenodigd werden voor een feestje in de Marineclub, 
een receptie van de burgemeester bezochten, afgewisseld met 

TWEE WEKEN AAN BOORD VAN DE "EENDRACHT" 
blauwe wacht. We leidden bezoekers rond, maakten het schip 
schoon en gingen gezellig met elkaar de stad in. 
Maandagmorgen na het schoonmaken kregen we een "droog
training", we leerden wat we allemaal moesten doen bij "man 
ov!:)rboord", kregen instructies over de reddingsvlotten, voor het 
geval het schip mocht zinken. Daarna brachten we een bezoek 
aan het Russische zeilschip Kruzenshtern, een oud schip met 
erg mooie tuigage. 
Van maandag op dinsdagnacht had ik voor het eerst de honden
wacht: van 00.00 - 04.00 uur. Daarna heb ik maar tot 8 uur kun
nen slapen, omdat we uit gingen varen. Dat was een hele gebeur
tenis, want als dank aan de stad Amsterdam voor de ontvangst, 
stonden we met 21 man in de ra juichkreten te roepen. 
Na de Hembrug te zijn gepasseerd, werden de zeilen gehesen 
en zo voeren we naar IJmuiden, waar het zwart zag van de men
sen die ons uitzwaaiden. En toen ging het gebeuren: we kozen 
het ruime sop. In enkele uren moesten we leren om te gaan met 
de zeilen: verwisselen van de kluivers, breefok laten zakken, 
overstag gaan, want we zouden aan een zeilrace gaan deel
nemen en moesten daarbij een goede startpositie zien te krijgen. 
Toen we het startschip in zicht kregen, moesten we nog 10 minu
ten wachten voordat het startsein zou worden gegeven. Wat wa
ren die 10 minuten spannend! Als je vóór het startsein tussen 
de boei en het startschip doorvaart, kun je opnieuw gaan starten, 
wat je natuurlijk veel tijd kost. Eindelijk was het dan zover, het 
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nog een zeiltocht op zee, schoonmaken van het schip en wacht
lopen. Zondagmorgen om 08.00 uur voeren alle schepen de 
haven uit - een prachtig gezicht - om aan een zeilrace naar 
Engeland te beginnen. Het startsein voor deze race zou worden 
gegeven van het startschip de Zeefakkel. Tien minuten voor het 
startsein ging het eerste schot af, wat betekende: motoren uit. 
Een schip achter ons gebruikte toen toch nog de motor! 
Toen het startsein eindelijk ging, lagen er 4 schepen op ons voor 
en was er haast geen wind. We dreven op de stroom voort op 
het Marsdiep en daarna door het Schulpengat. Daar ging het 
Zweedse schip in de fout en kwam vast te zitten op een zand
bank terwijl het bijna op zee was! Alle schepen dreven erg dicht 
bij elkaar. Pas tegen de avond, toen er meer wind kwam, werd 
de onderlinge afstand groter. 
Ik had de hondenwacht. Toen ik om 23.30 uur boven kwam, was 
het eerste wat ik deed, kijken hoeveel knopen we liepen: alles 
ging prima, we liepen 8 knopen. Om half een gingen we over
stag om een goede koers te varen en om twee uur weer, nu in 
verband met de stroming. De taken zijn verdeeld tijdens de 
wacht: je bent roerganger, uitkijk en fluitjesgast. Als je fluitjes
gast bent, moet je ervoor zorgen dat iedereen koffie of brood 
krijgt als hij erom vraagt. 
Onze wacht verliep erg rustig. Nadat we na onze wacht geslapen 
hadden. en weer aan dek kwamen, was er nog minder wind. 
's Middags toen ik weer wacht had en roerganger was, zag ik 



aan stuurboord ineens een rood noodsignaal. De schipper werd 
gewaarschuwd en die probeerde via de zender contact te krijgen. 
De speedboot werd klaar gemaakt om zo uit te kunnen varen. 
We hadden alles gereed toen de bootsman kwam zeggen dat er 
een ander schip dichterbij was en onze hulp niet meer nodig 
was. Dat was voor ons jammer, want we wilden zoiets toch ook 
wel eens meemaken. Maar voor het schip in nood was het 
gelukkig. 
De volgende morgen hoorden we dat we nog net op tijd, om 
02.15 uur, de finish hadden gehaald, omdat de stroom om 02.30 
uur van richting veranderde. Aan dek gekomen, merkten we dat 
we op de Thames voeren, want alles was grauw, het stonk en 
het water was erg vies. We hoopten gauw de Tower Bridge te 
zullen zien maar de loods zei dat dat nog wel 2½ uur zou duren. 
En de man kreeg gelijk! We passeerden de Tower Bridge terwijl 
er weer 21 man in de ra stonden als groet. Dat was ook goed 
om foto's te maken. Na de brug meerden we af op onze ligplaats 
naast een marineschip. Om aan wal te komen, moesten we met 
een klein bootje naar de overkant gebracht worden. 's Avonds 
zijn we naar het bekende Piccadilly Circus geweest. Je kijkt 
je ogen uit naar al die grote en vele lichtreclames. We hebben 
ons daar erg vermaakt, er is veel gezelligheid voor wildvreem
den. 
De volgende dag zijn we nog weer op Piccadilly Circus geweest, 
maar overdag ziet het er lang niet zo gezellig uit als 's avonds. 
's Middags zijn we met z'n achten naar een Russisch zeilschip 
geweest, de Tovarisch - wat "vrienden" betekent - om dat te 
bezichtigen. Ze vertelden ons daar dat het geen marineschip 
was en dat er alleen studenten op zaten voor 3 maanden. We 
mochten op het dek rondkijken en gingen naar beneden om de 
kooien te bezichtigen, maar de hutten van de officieren mochten 
we niet zien. In de leslokalen, die we zagen, hingen allemaal 
foto's van beroemde Russen, wat ons niets interesseerde. Toen 
we daarna nog verder naar beneden gingen en dachten de 
machinekamer te mogen zien, kwamen we bij een deur die op 
slot was. Onze begeleider zei: ,,Sorry, die is gesloten" en toen 
konden we weer naar boven en was de rondleiding afgelopen 
en konden we terug naar de Eendracht. Er gingen 13 Russen 

met ons mee. Zij kregen wat te drinken aangeboden en een 
sticker van de Eendracht. Daarna begon de rondleiding bij ons, 
waarbij ze overal mochten komen. Wat zij vooral bijzonder von
den, was dat er zoveel wasgelegenheid aan boord was. Bij hen 
moesten ze het met 5 liter per dag doen en dat was tevens 
drinkwater. 's Avonds toen bijna de hele bemannin� aan boord 
was, hebben we gezellig zitten zingen, o.a. het zelfgemaakte 
Eendrachtlied. We gingen pas laat naar bed. De volgende 
ochtend werd ik al om 06.00 uur gepord omdat ik dagzeun was. 
Dit houdt in, dat je de hele dag de kok in de kombuis moet 
helpen: koffie en thee zetten, tafels dekken, afwassen en weer 
koffie zetten, voor het middageten zorgen en zo de hele dag 
door. 
Vrijdagmorgen was er werk aan de winkel om alle zeilen bij te 
zetten, maar er was niet genoeg wind en in de loop van de mid
dag moesten toen alle zeilen weer worden gestreken en gingen 
we op de motor weer verder om op tijd in Delfzijl te kunnen zijn. 
Die avond hebben we gezellig doorgebracht met zingen, het 
Eendrachtlied werd er nog eens tegenaan gegooid. We schreven 
elkaars adressen op en gingen laat naar de kooi. De volgende 
morgen in Delfzijl maakten we voor de laatste keer de Eendracht 
schoon. Aan het ontbijt werden er toespraken gehouden en 
daarna namen we afscheid van elkaar en stapten met onze 
plunjezak op de schouder van boord om op de trein naar huis 
te stappen. 

SCHEEPSJOURNAAL VAN T JIBBE WEILAND (IHC DE KLOP) 
Zaterdag 16 augustus 1975 

Om twaalf uur kwam ik aan boord om aan te monsteren. Eerst 
maakten we kennis met de vaste bemanning en heette de 
kapitein ons welkom. Daarna werden we ingedeeld in (wacht)
groepen; rood, wit en blauw. Ik werd ingedeeld in de witte wacht. 
We vielen precies in een groot feest: het 700-jarig bestaan van 
Amsterdam! Er was veel te zien omdat er zeezeilschepen uit alle 
delen van de wereld lagen. Het grootste schip was wel het 
Russische opleidingsschip Krutzenshtern, met een afmeting van 
115 meter en een masthoogte van 65 meter. Om 17.00 uur was 
het etenstijd en daarna moesten we de kok helpen met afwassen. 
De rest van de avond hebben we in Amsterdam doorgebracht. 

Zondag 17 augustus 
Om 07.00 uur moesten we allemaal opstaan. Na het ontbijt heb
ben we het dek geschrobt. Er was veel belangstelling van het 
publiek, er waren zeker zo'n tienduizend mensen op de kade 
om de schepen te bezichtigen. 's Middags kregen we verdere 
instructies en om 16.00 uur moest ik wachtlopen tot 20.00 uur. 
Daarna zijn we de stad weer ingegaan. 

Maandag 18 augustus 
Het schip werd klaargemaakt om te vertrekken naar zee. Eerst 
moesten we nog een keer oefenen met de lieren opdraaien en 
de zeilen hijsen. 
Om 15.00 uur kwam er een mannenkoor aan boord om oude 
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zeemansliedjes te zingen en 's avonds hebben we met z'n allen 
nog wat zitten kaarten. 

Dinsdag 19 augustus 
Om 08.00 uur vertrokken we naar zee. We voeren voorop omdat 
de Eendracht konvooileider was als enig Nederlands zeilschip. 
We hebben eerst nog wat geoefend in het zeilen hijsen, want 
om 16.00 uur zou het startsein voor de race naar Den Helder 
gegeven worden. We gingen als eerste over de startlijn, gevolgd 
door de Fa/kan en de G/adan, maar een uur later haalde de 
Fa/kan ons in en lagen we op de tweede plaats. 

Woensdag 20 augustus 
We koersten richting Den Helder. De G/adan heeft ons nu ook 
ingehaald, dus liggen we op de derde plaats. 's Avonds werd er 
een groot feest gegeven voor de bemanningen van de zeilsche
pen in een grote tent van de Marine. Het duurde tot laat in de 
nacht. 

Donderdag 21 augustus 
Om 07.00 uur stonden we al weer naast ons bed en hebben na 
het ontbijt met z'n allen het schip schoongemaakt. Daarna zijn 
we even Den Helder ingeweest. In de middag was het weer 
wachtlopen geblazen. 's Avonds hebben we weer zeemans
liederen gezongen met muzikale begeleiding van de kapitein, die 

gitaar kon spelen, en de machinist, die aa -
accordeon. 

Vrijdag 22 augustus 
Vandaag hoorden we dat de race van 
pas zondag zou beginnen, dus moesten e 
In de ochtend kregen we een rondleidi 
kruiser. 's Middags zijn we met een paar 
boot naar het eiland Texel gegaan. 's 
meester de hele bemanning van de Een 
een gezellig avondje. 

Zaterdag 23 augustus 
Onze laatste dag in Den 
voor de andere dag. In de loop van de 
zen van de vorige race uitgereikt. We 
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gitaar kon spelen, en de machinist, die aardig weg wist met een 
accordeon. 

Vrijdag 22 augustus 
Vandaag hoorden we dat de race van Den Helder naar Londen 
pas zondag zou beginnen, dus moesten we nog 2 dagen wachten. 
In de ochtend kregen we een rondleiding op een oude Marine 
kruiser. 's Middags zijn we met een paar jongens met de veer
boot naar het eiland Texel gegaan. 's Avonds heeft de burge
meester de hele bemanning van de Eendracht uitgenodigd voor 
een gezellig avondje. 

Zaterdag 23 augustus 
Onze laatste dag in Den Helder. Alles werd vast klaargemaakt 
voor de andere dag. In de loop van de middag werden de prij
zen van de vorige race uitgereikt. We kregen een mooie beker. 
De avond werd doorgebracht in de Marine Dancing, waar het 
erg gezellig was. 
Zondag 24 augustus 
Om 10.30 uur werd het startsein gegeven voor de race naar 
Londen. Na ongeveer een uur varen liep het Zweedse schip 
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Fa/kan op een zandbank en werd verder geschorst. Wij lagen 
toen op de vierde plaats. We voeren met een snelheid van onge
veer 6 mijl, dit is ± 9 km/uur. De eerste zeeziektegevallen be
gonnen zich te melden. We zochten afleiding met leren van 
splitsen en het leggen van "knopen". 

Maandag 25 augustus 
We passeerden het Engelse lichtschip Smiths Knol/. De wind
kracht, en dus ook de deining van het schip, nam toe. We voeren 
met volle zeilen, dat wil zeggen dat de zeilen bol stonden van 
de wind. 's Avonds moest ik wachtlopen; voorop het schip op de 
uitkijk staan. 

Dinsdag 26 augustus 
We bereikten de monding van de Theems en kregen een loods 
aan boord. Twee uur later kwamen we al in de beroemde Lon
dense mist terecht en konden we geen hand voor ogen meer 
zien. Op de motor voeren we langzaam verder. Om 14.00 uur 
meerden we af naast een Engels Marineschip. Nadat het schip 
was vastgelegd konden we de stad in om souvenirs te kopen en 
de stad eens goed te bekijken. We waren pas om middernacht 
weer terug aan boord. 

Woensdag 27 augustus 
Om 07.00 uur zijn we al opgestaan waarna we met de hele 
ploeg Londen weer hebben bezichtigd. Ook zijn we nog op een 
Russisch zeilschip geweest. 

Donderdag 28 augustus 
Om 06.00 uur vertrokken we weer naar zee om de terugreis naar 
Delfzijl te beginnen. We kregen weer een loods aan boord, want 
de Theems is op sommige plaatsen zo ondiep dat je er zou 
kunnen staan. Om 13.00 uur bereikten we de monding en namen 
we afscheid van de loods. Er was bijna geen wind zodat be
sloten werd op de motor te varen om op tijd in Delfzijl te zijn. 

Vrijdag 29 augustus 
De laatste dag aan boord en wat het weer betrof: de mooiste! 
We hebben nog wat gevist (niets gevangen) en voor de laatste 
keer met de hele bemanning zitten zingen. Van de kapitein 
kregen we een afscheidstoespraakje. Om middernacht kwamen 
we langs Den Helder en gingen voor de laatste keer naar onze 
kooien. De volgende morgen stonden we er alweer om 06.00 uur 
naast, we hebben toen onze hutten netjes opgeruimd en de 
kapitein en de rest van de bemanning hartelijk bedankt voor de 
mooie weken die we aan boord gehad hadden. Om 09.00 uur 
stapten we van boord en gingen naar het station, waar iedereen 
verder zijn weg naar huis zocht. 
Goede vaart Eendracht! 



Onder grote belangstelling zijn op donderdag 11 september de 
Bemetel-diploma's uitgereikt aan jongelui van de leerscholen 
van IHC De Klop. 
Het uitreiken van diploma's is voor de leerscholen altijd een 
hoogtepunt. Er wordt een periode afgesloten waar de leerlingen 
twee, soms drie jaar geleden aan zijn begonnen en die niet altijd 
even gemakkelijk is geweest. 
De heer K. E. A. Schmidt (hoofd vakopleiding bij De Klop) richtte 
een speciaal welkomstwoord tot de heer Ir. T. P. de Jooden, die 
voor de eerste keer als directeur de diploma's zou uitreiken. 
Verder werden de heren L. Valk (consulent van de Bemetel) en 
E. Mak (directeur van de streekschool te Dordrecht) hartelijk
welkom geheten.

DIPLOMA-UITREIKING BIJ IHC DE KLOP 
Na de openingswoorden liet de film "Bacher" de mogelijkheden 
van het baggermaterieel zien en de moeilijkheden waar men 
soms mee te kampen heeft. Toen kreeg de heer De Jooden het 
woord. Hij dankte de heer Schmidt voor al het werk dat hij voor 
de vakopleiding heeft gedaan. Het was namelijk de laatste keer 
dat de heer Schmidt werkzaam was als hoofd vakopleiding om
dat hij het bedrijf gaat verlaten. 
Ook de leermeesters, die het met al hun inzet weer gepres
teerd hebben zo'n groot aantal geslaagden af te leveren, wer
den niet vergeten. Het verheugde de spreker zo'n groot aantal 
bazen aanwezig te zien. De leerlingen hebben in de bedrijfs
scholen een basis meegekregen, die in het bedrijf verder gestalte 
moet krijgen en het zijn dus de bazen die van de geslaagde 
leerlingen vakmensen moeten maken! 

Aan de volgende leerlingen werden diploma's uitgereikt: 

OPEN HUIS REPRO-AFDELING IHC SMIT 
Het is wat je noemt een open deur intrappen om te zeggen, dat er 
op onze bedrijven grote hoeveelheden papier worden verwerkt. 
Vooral bestekken, rapporten e.d. zijn aan de orde van de dag. 
Het maken van dit drukwerk is natuurlijk in huis sneller te doen 
dan buiten de deur. Je moet er echter wel de nodige apparatuur 
voor hebben. Bij IHC Smit is dat sinds kort het geval. Om de 
mogelijkheden te propageren, hield de repro-afdeling open huis. 
Met veel succes, want het was een voortdurend komen en gaan 
van gasten. Zij konden zelf de offsetmachine, de twee offset 
plaatmakers, de kopiëermachine, de vergaarmachine en de in
bindapparatuur in werking zien. Dat uit deze demonstratiedag 
een vaste klantenkring mag groeien, is de hartewens van de ver
nieuwde repro-afdeling van IHC Smit. 
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Praktijkgetuigschrift metaalbewerken in de scheepsbouw: 
Hendrik Stuy. 
Primaire opleiding metaalbewerken in de scheepsbouw: 
Gerrit Bijert, Jan Dorenbosch, Frans Broekhuizen, Cornelis Erke
lens, Karel Foppen, Gerrit Peele, Dirk de Ruiter, Adriaan de 
Ruiter, Tjibbe Weiland. 
Primaire opleiding draaien: Hendrik Zwiers. 
Voortgezette opleiding bankwerken en montage: 
Adriaan Kolders. 
Sectiebouw + afschrijven in de scheepsbouw: 
Robert Hasselmeyer, Adrianus de Graaf, Teunis Klomp, Rudi 
Leeuwestein. 
Primaire opleiding metaalbewerken in de scheepsbouw en uitge
breid examen: Antonie Goud. 
De geslaagde leerlingen werden door de heer De Jooden harte
lijk gefeliciteerd en hij wenste hen veel succes voor de toekomst. 
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Wij feliciteren de heer De Hoop 
met zijn jubileum en wensen 
hem met zijn vrouw nog vele 
gelukkige jaren toe. 
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wij de jubilaris nog vele goede 
jaren in het dagelijks werk en 
de familiekring. Het ga hem goed, 
mocht het zijn: ,.Sancta Lucia". 

In de RAI in Amsterdam wordt van 11 t/m 15 november a.s. voor 
de 14e maàl de internationale maritieme expositie "Europort"
gehouden. Uit 45 landen komen er 1800 bedrijven. Natuurlijk is 
ook IHC weer van de partij. Het begint al vóór de hoofdingang, 
waar een IHC Amphidredge wordt opgesteld. Binnen, op de 
stand, wordt als nieuwtje de onderwaterzuigbuispomp getoond. 
Natuurlijk kunnen onze klanten en relaties nog meer zien. Zoals 

de dubbelwandige baggerpomp, afsluiters en andere bagger
onderdelen. En natuurlijk instrumenten voor het baggerbedrijf, 
meetkasten en lessenaars. In woord en beeld kan de bezoeker 
informatie krijgen over onze produkten en diensten. En mocht 
men een nieuwe IHC Beaver in levende lijve willen zien, dan 
kan dat ook: op het IJ zal zo'n Beaver een "demonstratie-karwei"
uitvoeren. 
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�lllll'S (W)ERF 
In het IHC Smit Nieuws werd onlangs voor de Pijpenfabriek 
gevraagd; ,,een bedieningsman voor het bedienen van één of 
meer machines en het lassen of gutsen van ondergeschikte 
stukken pijp of baggeronderdelen". 
Wie zou dáár nou schik in hebben! ..... . 

Het zijn deze maand vooral een aantal advertenties uit de regio
nale berichtenbladen, waar wij uw aandacht voor vragen. Bij 
iemand van IHC Smit was te koop: ,,t.e.a.b. bromfiets Zündapp 
met drie voetversnellingen en een aquarium". 
Is dat om "fietsend te vissen" of "vissend te fietsen" ? ? ..... . 

Oók in het IHC Smit Nieuws werd te koop aangeboden: ,,Een 
z.g.a.n. lindaco Collator Semi-automatische vergaarmachine, 12 
stations." 
Zo iets hebben wij nu altijd al graag willen hebben! Om onze 
rubriek op af te stemmen ..... . 

De Personeelsvereniging van onze collega's in Zierikzee heeft 
onlangs het jaarlijkse uitstapje gemaakt. Het Smit & Bolnes 
Nieuws deed er verslag van en schreef onder meer: ,,Bij een 
beperkte gelegenheid tot dansen, er waren ± 350 mensen voor 
hetzelfde doel als wij gearriveerd, zijn wij om ± 22.00 uur opge
stapt richting Zierikzee." 
In quick-quick-slow of driekwartsmaat? ..... . 

DE MAN EN DE TWEE SOORTEN BOUTEN 
Op die door IHC gebouwde baggerwerktuigen, die in de tropen 
de rijkdom uit de bodem halen teneinde er aldus voor te zorgen 
dat o.a. bier in blikjes kan worden aangeboden, wordt eenmaal per 
jaar een grondige, zo'n 5 à 6 weken durende, reparatie uitge
voerd. Bij zo'n reparatie komen dan nogal wat gebruikte, maar 
toch nog bruikbare, bouten vrij. Die kunnen na afloop van de 
reparatie weer worden opgeknapt en gangbaar gemaakt. De 
meest voorkomende bouten waren %" en ¾", Whitworth draad. 
Voor het sorteerwerk werd vrijwel altijd een man aangewezen 
die niet al te snugger was maar wel gewillig. Laten we hem 
"Tat" noemen. ,,Tat'' moest de door hem gangbaar gemaakte 
bouten in twee kistjes deponeren. De grotere in de éne en de 
kleinere in de andere kist. Dit goed begrepen hebbend, gaat hij 
aan de gang. Na een uur of wat blijkt dat hij goed zijn best heeft 
gedaan maar ...... grote en kleine bouten liggen door elkaar 
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Soms zijn dingen maar moeilijk te doorgronden. Zoals die mede
deling in het IHC Smit Nieuws: ,,De heer G. zal voorlopig per
manent kantoor houden bij de AVI en zich bezighouden met de 
binnenverkoop, kalkulatie en produktie." 
Voorshands blijvend zullen wij deze rubriek voortzetten ..... . 

En dan tenslotte nog deze hartekreet uit het IHC Gusto Nieuws: 
"Wie heeft per abuis fiets nr. 31 van tekenkamer Kraanbouw 
meegenomen?" 
Die andere dertig zijn óók al weg ..... . 

in beide kistjes. ,,Tat, je zou toch de grote in de éne en de 
kleine in de andere kist doen?" ,,Ja mijnheer, maar ik zie het 
verschil niet!" ,,Goed, dan zullen wij je helpen". In de werkplaats 
laten wij twee gaten in een strip ijzer maken. Eén gat voor de 
grote bouten en het andere waardoor de kleine gaan. ,,Tat, hier 
heb je een hulpmiddel. Zie je, één groot en één klein gat. Nu is 
het niet moeilijk meer". Tat vindt dit een geweldig idee en gaat 
verheugd weer aan het werk. Bij een volgende inspectie echter 
liggen de bouten nog door elkaar in de twee kisten. 
,,Tat, wat is dat nou, nu doe je het nog niet goed". 
,,Mijnheer waarom ...... ? Alle bouten gaan door dat ene gat!" 
Toen Tat het stuk strip had doorgezaagd en de helft met 't grote 
gat overboord had gegooid, kwam de zaak in orde. Grote bouten 
gaan nu eenmaal niet door een klein gat en kleine wèl. 
Dat wij daar nu niet aan hadden gedacht! 
Een computer schijnt ook zo te werken en daar zeggen we niets 
van. © Mees Boer 
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