
In dit nummer ... 
Reeds lang bestaan de relaties 
tussen IHC en de Suezkanaa1-

maatschappij, vandaar uw aan
dacht voor de grote reportage 

van een speciale verslaggever ... 
bij IHC De Klop en IHC Gusto 
Staalbouw tewaterlatingen zon

der ceremonieel ... Korte versla-
gen van twee COR vergaderin
gen ... aandacht voor het Bag

germuseum in Sliedrecht ... een 
afscheidsgesprek met A. J. Bou
man ... en het eigen nieuws van 

de werkmaatschappijen. 

DE IJZERVRETER 
.,Verdien ik het zand in de pap?" 

driewekelijkse personeelskrant van IHC Holland - 32ste jaargang - nummer 7 - juli 1978 

Er waren twee redenen voor uw 
speciale verslaggever om een be
zoek te brengen aan het Suez Ka
naal. 
Ten eerste heeft hij opdracht om 
een film-geluid-diaserie te maken 
van en over de grote snijkopzui
gers die IHC Holland in de afgelo
pen twee jaar voor het Nabije- en 
Midden-Oosten gebouwd heeft. 
Ten tweede zou uit dat bezoek een 
verhaal kunnen komen voor ons 
huisorgaan "Ports and Dredging." 
Over het Suez Kanaal en de grote 
plannen voor uitbreiding en ver
dieping ervan, is maar weinig be
kend. Voor de lezers van P & D 
zouden er dus wel eens interes-
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sante gegevens opgespoord kun
nen worden. De Zeskrant-lezers 
vinden dat verhaal in dit nummer 
van onze bedrijfskrant! Tenslotte 
dateren de relaties tussen de 
Suezkanaalmaatschappij en IHC 
al van vèr voor de 2e Wereldoorlog! Een stukje geschiedenis 
Het idee om de Middellandse Zee 
en de Rode Zee door een kanaal 
met elkaar te verbinden, door de 
engte van Suez, is al 40 eeuwen 
oud. 
Het eerste kanaal werd gegraven 
onder de regering van Senausret 
III, Farao van Egypte ongeveer 
2000 jaar voor Christus. Hij liet de 
twee zeeën indirect met elkaar in 
verbinding komen via de Nijl en 
zijn zijtakken. 
Dit kanaal is vaak verzand. Het is 
echter steeds weer geschikt ge-

maakt voor de scheepvaart door de 
Perzische koning Darius I, door 
Ptolomeus II, door keizer Trajanus 
en door Amro Ibn El Ass. 
Het kanaal werd totaal verwaar
loosd in een periode rondom 776 
na Christus toen Kalief Abu 
Gaafar Al Mansour regeerde. 
Met het graven van het kanaal, 
zoals het nu bekend is, werd be
gonnen op 25 april 1859 en de to
tale werkzaamheden eindigden op 
17 november 1869. Natuurlijk is 
nadien het kanaal steeds zoveel 
mogelijk aangepast aan de eisen 

die het scheepvaartverkeer stelt. Enkele cijfers 
De afstand van de boei op de Mid
dellandse Zee tot aan de vuurtoren 
van Port Said is 11 kilometer. Van 
de vuurtoren van Port Said naar 
Ismailia is het 78 kilometer en van 
Ismailia naar Port Thewfik is het 
84 kilometer, waardoor we zouden 
kunnen zeggen dat het kanaal in 
totaal 173 kilometer lang is. De 
breedte over de waterspiegel is 200 
meter. 
De breedte tussen de boeien is 110 
meter. 
De kanaalbreedte op 11 meter 
diepte is 90 meter. 

Het Egypte van de loensten pyram1des, ka
melen en de Sphinx 
Het scheepvaartverkeer is hersteld 

Dit is de 10 Ramadan, die vroeger Tohotmos 
heette en die IHC ,n 1955 bouwde onder de 
naam Louis Perrier 

Vervolg op 
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De diepte is 15 meter en de toegela
ten maximale diepgang is 11.58 
meter. Schepen moeten door het 
kanaal varen met een snelheid die 
varieert tussen 11 en 15 kilometer 
per uur. Dit hangt af van de catego
rie en het tonnage van de betrok
ken schepen. 
Een schip heeft gemiddeld 15 uu1: 
nodig om het kanaal te passeren. 
Op het ogenblik kunnen de sche
pen tot 60.000 ton volledig geladen 
en tot 250.000 ton in ballast het ka
naal passeren. Voor de nationalisa
tie van het kanaal bedroeg het aan
tal passerende schepen per dag 
gemiddeld 40.2. Dit werd in 1966 
58.2 en in 1977 56. Het gemiddelde 
passerende tonnage bedroeg voor 
de nationalisatie 317 .000 ton per 
dag, in 1966 werd dit 751.000 ton en 
het getal voor 1977 is 600.000 ton. 
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De heer Shalaby G Barakat 1s als d,recteur 
belast met het baggerwerk voor het verbre 
den en verdiepen van het Sue.1kanaal 

Interessant ook is het gegeven van 
het aantal nationaliteiten die het 
kanaal passeerden. Voor de natio
nalisatie waren dit er 51, in 1966 
waren het er 63 en in 1977 zelfs 93. 

Passage van de schepen 
Het grootste aantal schepen dat 
ooit op een dag het kanaal pas
seerde was 84 en dat gebeurde op 9 
maart 1958. Het grootste dag
tonnage dat het kanaal passeerde, 
1.4 miljoen ton, werd op 16 april 
1977 genoteerd. Toen het kanaal in 
1869 werd geopend was de maxi
male toegestane diepgang bijna 7 
meter. In 1956 was dit bijna 11 me
ter en in 1966 werd een maximale 
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De 10 Ramadan van d1chtb11, onderaan is nog 
net de bouwplaat van Gusto Ie zien 

diepgang genoteerd van 11.58 me
ter. 
De schepen passeren het kanaal in 
convooien. Het eerste convooi ver
trekt uit Port Said om 23.00 uur, 
het tweede convooi gaat uit Port 
Said om 05.00 uur 's morgens en 
het derde convooi vertrekt uit 
Suez om 06.00 uur 's morgens. 
Voor elk convooi gelden strikte 
regels op het gebied van de tijd van 
het binnenkomen van het kanaal, 
de snelheid en de afstand tussen 
de schepen onderling. 
In het kanaal is slechts éénrich
tingverkeer mogelijk. De con
vooien passeren elkaar door ge
bruik te maken van de "by
passes", die op 3 plaatsen in het 
kanaal bestaan. Bij Port Said over 
een lengte van 4 kilometer, bij Bal
lah over een lengte van 10 kilome
ter en in het Grote Bitter Meer over 
een afstand van 7 kilometer. In de 1,__.,_--.i
"by-passes" moeten de convooien 
die naar het zuiden gaan, ankeren. 
De convooien naar het noorden, 
vaak geladen tankers, hebben dan 
voorrang. 
Schepen boven de 300 ton zijn 
verplicht om gebruik te maken 
van de loodsdienst. Tankers en 
schepen met een gevaarlijke la
ding worden altijd beloodst. Vier 
loodsen begeleiden een schip van 
de eerste boei bij de haven van in
gang tot aan de boei van de haven 
van uitgang. 
In totaal zijn er 261 Egyptische 
loodsen in dienst van maatschap
pij. 

Sluiting van Suez Kanaal 
Door de oorlogshandelingen is het 
Suez Kanaal tussen 1967 en 1975 
gesloten geweest. Op 5 juni 1975 
heropende president Mohammed 
Anwar El-Sadat het kanaal voor 
het wereldscheepvaartverkeer. 
Een rapport van een conferentie 
over handel en ontwikkeling van 
de Verenigde Naties die op 16 ok
tober 1973 in Geneve werd gehou
den, schatte de verliezen die door 
het sluiten van het Suez Kanaal 
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door de wereldscheepvaart waren 
geleden op 13 miljard Ameri
kaanse dollars. 

De verdere ontwikkeling 
Ondanks het feit dat gedurende de 
sluiting de staf van de Suez Kanaal 
maatschappij werkzaamheden 
verrichtte buiten de kanaalzone, 
werden toch in die periode al 
plannen gemaakt voor een even
tuele heropening van het kanaal. 
Daarbij werd rekening gehouden 
met het snel veranderende pa
troon van de wereldscheepvaart, 
speciaal in die periode en met de 
ontwikkeling van de komende ja
ren. De in 1966 gepubliceerde 
plannen werden in de loop der 
volgende jaren zodanig aangepast 
dat het Suez Kanaal geschikt zal 
worden voor schepen tot 260.000 

dwt geladen en 300.000 dwt ge
deeltelijk geladen en nog hoger 
voor schepen in ballast. De plan
nen worden nu in twee fasen uit
gevoerd. 

De eerste fase 
Met de eerste fase, die men hoopt 
in 1980 voltooid te hebben, is men 
direct begonnen na de heropening 
van het kanaal in 1975. Het is de 
bedoeling dat schepen met een 
toegestane diepgang van 16 meter 
het kélnaal kunnen passeren, dat 
wil zeggen dat schepen met 
150.000 dwt het kanaal volledig ge
laden kunnen passeren. Tankers 
tot 250.000 dwt zullen gedeeltelijk 
geladen of in ballast door het ka
naal kunnen. 
Voor de financiering van dit pro
ject waren 1.150 miljoen U.S. dol-
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lar nodig en daarvan werden er 630 
miljoen in de vorm van leningen 
uit het buitenland verkregen. 
Uit Saoedi Arabië kwam 50 mil
joen, de Wereldbank verstrekte 
100 miljoen, het Arab Fund for 
Economie & Social Development 
verstrekte 41 miljoen, de Islamic 
Development Bank 12 miljoen, het 
Abu Dhabi Fund for Arab Econo
mie Development 15 miljoen, het 
Koeweit Fund for Arab Economie 
Development 15 miljoen, het US 
Agency for International Deve
lopment 25 miljoen, bilaterale 
hulp uit West-Duitsland, Frankrijk 
en Engeland leverde 52 miljoen op 
en fondsen uit de Suez Kanaal or
ganisatie leverden samen 100 mil
joen op. De lening van de Wereld
bank draagt een rente van 8 1 /2%, 
geen van de andere leningen heeft 

een hoger rentepercentage dan 4. 
Een grote lening kwam van de Ja
pan Overseas Development Cor
poration Fund. Die leende aan 
Egypte 220 miljoen Amerikaanse 
dollars, in yens wel te verstaan, de 
eerste zeven jaar geen aflossing,
rente 21 12%, totale aflossing in 25
jaar. 

De werkzaamheden 
De volgende werkzaamheden
moeten verricht worden: 

1) 95 miljoen m3 grond moet
droog verzet worden. Daarvan
was 75% tegen het einde van
1977 klaar. 

2) Alle bochten in het kanaal
moeten zodanig bewerkt wor
den, dat de straal van elke 
bocht niet minder zal zijn dan 
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Uit de jongste geschiedenis van het kanaal" 
het oprwmen van de wegdam die in de oor
log door Israël door het kanaal was aange
legd 

5.000 meter. 
3) De beschoeiingen aan de oos

telijke oever moeten, inclusief 
, de bolders en andere hinder

nissen, verwijderd worden. 
Een nieuwe oevervoorziening 
van 144,5 kilometer moet ge
bouwd worden om het kanaal 
tot aan de tweede fase gereed 
te maken. Tegen het eind van " 
1977 was 45% van dat werk 
voltooid. 

4) Een aantal hindernissen die de 
uitvoering van het werk in de 
weg stonden, zoals de El Fer
danbrug, de landingsplaatsen 
van de Kantarrah veerboot 
e.d., moeten verwijderd wor
den. 

5) Dan moet er een nieuwe by
pass gebaggerd worden in het 
noordelijk deel van het kanaal, 
die tot doel heeft de convooien 
naar het noorden door te laten. 
De nieuwe Port Said by-pass 
zal 18 kilometer ten zuiden van 
Port Said beginnen en ten oos
ten van Port Fouad in de Mid
dellandse Zee uitkomen. De 
totale lengte zal 19 kilometer 
zijn. 
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suez-kanaal 

6) Een nieuwe oostelijke pier 
met een lengte van ongeveer 
twee kilometer moet gecon- De heer Saad Zaghloul en "onze" Ane ment dat deze gegevens wer-
strueerd worden en een weste- Kraayeveld buigen zich over het bestek van den verkregen, was het vrijwel 
lijke met een lengte van 500 een grote IHC-zu,ger zeker dat Vianini dit contract 
meter om de nieuwe uitgang zou krijgen. 
van de Port Said by-pass te be- 9) Vergroting van het aantal lig-
schermen. Hiervoor zal ver- uit�eSteed is �an ;en aant_al plaatsen in de haven van Port 
moedelijk het door IHC Hol- bmtenlandse firma s en wel. Said, om meer schepen te 
land gebouwde hefeiland Ste- Maatschappij/Land milj. m3 kunnen behandelen. 
vin 73 gebruikt worden. 10) De aanschaf van materieel om 

7) Dan zal er een nieuwe by-pass Penta Ocean, Japan 211,2 ten dienste te staan van de 
komen bij Deversoir, waar su- Vianini, Italië 13 scheepvaart. 
pertankers op weg naar het Unie van Baggermijnen, Voorafgaande aan de hervatting 
noorden kunnen ankeren. De Frankrijk 28,55 van de scheepvaart had de maat-
lengte daarvan zal ongeveer Mitsui Harbour, Japan 49,5 schappij alle materieel dat nodig 
9112 kilometer zijn. Toa Harbour. Japan 27,2 was om het verkeer te kunnen on-

8) Voor de eerste fase moet er in KDH, Ned./Belg. 42,6 derhouden weer in bedrijf ge-
totaal 556 miljoen m3 gebag- . Vianini, Italië 52 bracht en daarbij tegelijkertijd 
gerd worden. Daarvan zal 132 --------------· voor een tegenwaarde van 60 mil-
miljoen m3 door de bagger- De laatste 52 miljoen m3 heb- joen Egyptische ponden nieuw 
vloot van de Suez Kanaal ben vooral betrekking op het materieel besteld. Het laatste van 
maatschappij verwijderd baggeren van de nieuwe Port dat materieel zal eind 1978 afgele-
worden, terwijl 424 miljoen m3 Said by-pass en op het mo- verd worden. Hierbij behoren een 
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aantal loodsboten en dienstverle
nende vaartuigen. 
Dit alles betreft dus de eerste fase 
van het project dat men verwacht 
voor 1981 gereed te zullen hebben. 

KDH 
Onder deze naam werkt een com
binatie van Dredging Internatio
nal uit België met de nieuwe IHC 
snijkopzuiger "Rubens" en HAM 
Holland met de nieuwe, eveneens 
in Holland gebouwde, zuiger 
"HAM 217" in blok K van het Suez 
Kanaal. Er moet in 33 maanden 
42.600.000 m3 grond verzet wor
den. Aanvankelijk zou ook de Bos 
en Kaliszuiger "Oranje" komen 
meehelpen, maar het ziet er naar 
uit dat de "Rubens" en de "HAM 
217" het binnen de gestelde ter
mijn kunnen klaren. In de eerste 
drie maanden, met instaJlatie en 
kinderziektes inbegrepen, was of
ficieel al 3.820.000 m'3 verwerkt! 
Nu, na vijf maanden is die produk
tie nog aanzienlijk groter gewor
den. Men werkt in continuë arbeid. 

De tweede fase 
In het kader van de tweede fase, 
die alleen verdieping van het ka
naal inhoudt, zullen tankers tot 260 
duizend dwt het kanaal volledig 
geladen kunnen passeren, waarbij 
een diepgang tot ruim 20 meter 
toegestaan is. 
In het onderzoekcentrum van de 
Suezkanaal maatschappij in Ismai
lia wordt in een aantal laboratoria 
volop gewerkt aan een plan voor 
deze tweede fase. Men schat er
voor een bedrag van 700 miljoen 
Amerikaanse dollar nodig te heb
ben. Verdere details over dit plan 
zijn tot nu toe nog niet bekend ge
maakt. 

Ahmad A. Ammar 
Eind mei 1978 was uw verslagge
ver de gast van de Suez Canal Aut-

Nieuw m de baggervloot d1e m het kanaal 
werkt 1s de door IHC voor Dredgmg lnterna
llona/ (Be/gie) gebouwde Rubens 
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hority (S.C.A.). Hij had een ge
sprek met Dr. Eng. Ahmad A. 
Ammar, directeur (director) van de 
Planning en Onderzoek afdeling 
van de SCA, die ook de hierboven 
vermelde gegevens verschafte. Hij 
toonde de uitgebreide proef
stands van het Onderzoek Cen
trum in Ismailia, waar ondermeer 
de gedragingen van 60.000 tons 
tankers worden onderzocht. Men 
bestudeert de gegevens over de 
tijden die de grotere schepen no
dig hebben om tot stilstand te ko
men en hoe die met sleepboten te 
beïnvloeden zijn. De heer Ammar 
beschouwde vooral de windkrach
ten als een probleem. Een 360.000 
tons tanker in ballast kan een 
winddruk ondervinden van 100 
ton. Er zijn drie sleepboten van elk 
30 ton trekkracht nodig om een 
schip te kunnen sturen. Onder
zoekingen moeten uitwijzen wat 
hierbij beter is: slepen of duwen. 
Ook de problemen met de getijden 
(in de Rode Zee is l 1/2 meter tijver
schil) zijn aanzienlijk. Als het 
schip niet in de centerlijn vaart 
komen de problemen met de op
stuwing. Vrij ver vóór een by-pass 
moeten al koerswijzigingen toe
gepast worden door de druk die 
vanaf de oever ontstaat. Maar de 
heer Ammar hoopt in zijn labora
torium alle testresultaten te kun
nen uitwerken. ,,Als we geen va
riabelen vergeten, dan zullen de 
schaalproeven heel wat van onze 
problemen oplossen", aldus Dr. 
Eng. Ammar. 

Shalaby G. Barakat 
Na het interview met de heer Am
mar volgde een uitvoerig gesprek 
met Shalaby G. Barakat. De heer 
Barakat is als direkteur belast met 
het baggerwerk voor het verbre
den en het verdiepen van het Suez 
Kanaal. Wij vroegen hem of hij ons 
iets over zijn carrière bij de SCA 
vertellen en in het bijzonder of hij 
ons enkele case-histories wilde 
vertellen van problemen waarop 
hij trots was ze opgelost te hebben. 

,. 

"Ik ben bij de SCA begonnen in 
1957. Daarvoor was ik ingenieur 
bij het Ministerie van Publieke 
Werken. Ik hield mij in het bijzon
der met irrigatieproblemen bezig. 
Wat verwonderlijk overigens, 
want ik ben een civiel ingenieur. 
Na de nationalisatie van het Suez 
Kanaal verzocht het bestuur van 
de SCA de medewerking van mijn 
Ministerie om het werk van de 
Fransen en Engelsen te kunnen 
voortzetten. De Minister for
meerde uit zijn staf een groep in
genieurs, die hij opdracht gaf zich 
onmiddellijk in Ismailia te vesti
gen. Bij het verdelen van de funk
ties zeiden ze tegen mij: ,,Gaat u 
alstublieft naar de bagger
afdeling". Dat was mijn eerste aan
raking met baggeren, een vak, 
waar ik werkelijk niets van afwist. 

Ik begon als "programmer engi
neer". Die moet de hoeveelheden 
kubieke meters verplaatste grond 
uitrekenen, die verwerkt zijn door 
de baggervloot van de SCA. 
Men vroeg mij kort daarna of ik het 
totale toezicht zou kunnen houden 
over een van de zuigers. Dat werd 
een zuiger die IHC Holland ruim 
25 jaar geleden bouwde, de Tohot
mos. 

A�dere baan 
Op een goede morgen om 10.00 uur 
legde ik mijn kantoorbaan neer en 
ging ik naar de baggerplaats. Ik 
heb ieder onderdeel van de zuiger 
zorgvuldig bestudeerd. Tot ik hem 
door en door kende. Ik stelde ver
anderingen voor op het gebied van 
de manier van werken. Alles werd 
efficiënter. 

. . 

Per dag verzetten de verschillende bagge 
,eenheden m het kanaal m totaal met minder 
dan een half m1l/1oen m3 vaste stof1 
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Na weer een paar jaar werd de zui
ger Khofo aan de vloot toegevoegd. 
Ik moest ook deze zuiger onder 
mijn hoede nemen. Na de oorlog 
van 1967 was ik de tweede man in 
de baggerafdeling van de SCA. 
Toen was het kanaal gesloten. Wij 
begonnen uit te kijken naar werk 
buiten het kanaal met dat deel van 
onze vloot dat niet in het kanaal 
vast zat. De door IHC gebouwde 
zuiger 26th of July was voor zulk 
werk beschikbaar. 
In 1968 was er een inschrijving 
voor het verdiepen van de haven 
Tartous in de Arabische Repu
bliek Syrië. Ik heb ter plaatse be
studeerd of ik het karwei met de 
26th of July zou kunnen klaren. 
Daarna heb ik een geschatte kost
prijs opgegeven, die ons de op
dracht bezorgde." 



Zand uit het kanaal naar zand op de oever . . 
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"Was dit de eerste opdracht die de 
SCA buiten Egypte verkreeg?" 
,,Nee, er zijn er twee eerder ge
weest. In 1959 hebben we in Ku
weit gewerkt met een emmermo
len. Daarnaast hebben we ook met 
een sleepzuiger in Conakry (Guin
eé) gewerkt. Dit was het derde 
karwei. We hadden een ferme con
current aan Joegoslavië, die al tien 
jaar werkte in Syrië. Men zei toen 
tegen mij: Omdat jij die offerte uit
gebracht hebt, moet je het werk 
ook maar gaan doen. Ik ben toen 
met de zuiger en al zijn hulpmate
rieel daar naar toe getrokken. Er 
stond achttien maanden voor het 
werk. We hebben bijzonder hard 
gewerkt en we kwamen in twaalf 
maanden klaar. Het was een be
hoorlijk winstgevend project. De 
Arabische Republiek Syrië ver
strekte ons toen een aanvullend 
contract voor 1 miljoen m3• Dat 
speelden we in tien maanden
klaar. De opdracht heeft mijn in
stelling ten opzichte van het bag
geren aanzienlijk veranderd.
De aannemer 
Ik was een aannemer geworden. Ik 
moest de Syrische opdrachtgever 
tevreden stellen en tezelfdertijd 
moest ik mijn arbeiders en inge
nieurs tot de hoogst mogelijke 
prestatie aanzetten. Het werk 
moest in de kortste tijd met de 
minste kosten geklaard worden. 
Daarna kwam er een volgend werk 
in de haven van Alexandrië. Ik was 
ondertussen benoemd tot direc
teur (chief) van de baggerwerk
zaamheden. Voor dat werk in 
Alexandrië gebruikten we weer de 
26th of July en een van onze IHC 
Beaver Giants, die gebouwd was 
op onze werf Timsah, in samen
werking met IHC Holland. Het
buitenkanaal hebben we gebag
gerd met onze sleepzuiger Ramsis.
Ook dat werk verliep voorspoedig. 
Daarna zijn we teruggekeerd naar 
het Kanaal en zijn we met volle 
kracht aan het werk gegaan om dat 
weer open te krijgen. Eerst zijn de 
wrakken geborgen. 
De verkeersweg 
Toen kwam het enorme karwei bij 
Deversoir. Daar was een met rot
sen gevulde dam geconstrueerd, 
die het Kanaal compleet van Oost 
naar West afsloot. De breedte over 
de bodem van het kanaal was 150 
meter. De weg er over heen was 20 
meter breed. Stukken natuursteen 
van 5, 10 en 15 ton per stuk waren 
in het Kanaal gestort. 
Omdat door de getijdebeweging in 
het Kanaal zand en blokken tot vijf 
ton eenvoudig wegspoelden, wer-

den bakken met een elgen gewicht 
van 75 ton, gevuld met nog eens 75 
ton cementblokken. 
Precies op dood tij werden de 
bakken, met z'n vieren tegelijk, tot 
zinken gebracht. In totaal werden 

28 van deze caissons .geplaatst. 
Uiteindelijk werd de dam met af
val uit steenmijnen afgedekt. Ik 
werd toen verantwoordelijk ge
steld om hem op te ruimen. We 
hebben eerst een aantal buiten
landse aannemers gevraagd wat 
het zou kosten als zij het zouden 
doen. Immers, je zou van een le
pelbagger bij zo'n karwei veel 
karwei kunnen hebben. Wij had
den zo'n apparaat, de Kaser, ook 
gebouwd door IHC Holland. Maar 
die was in de oorlog helaas tot zin
ken gebracht. Als we de Kaser
_toen maar gehad hadden, dan was 
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anders voor droog grondverzet Enkele grondgegevens 
gebruikten, er voor gespannen. 
Duikers hebben zware kabels aan (Van Noord naar Zuid gaande wordt de bo

dem van het Suez Kanaal steeds harder. de onderbouw (de caissons)van de Voor Port Said wordt slib en fijn zand aange''\;.,; dam vastgemaakt. Met bulld?zers troffen. Het eerste deel van het kanaal bevat
hebben we ze er �_oen onderuit ge- eveneens fijn zand, gemengd met slib. Na El 
trokken. Toen ZIJn we begonnen Kantara zand, waarin ten zuiden van het 
met de zuiger, die vast had gezeten Timsah-meer voor het eerst dunne lagen 
in het Timsah meer, de Khofo. De kalk- en zandsteen voorkomen. Verder naar
controlekamer en de bovenbouw het zuiden lagen van hard gepakt zand, ter-

.. ,, . waren door de oorlogshandelin- wijl ook de lagen kalk- en zandsteen talrijker 

11 d" t D" h bb worden gen vo e ig verw?es : ie e. en Voor S�ez tenslotte vindt me.n lagen klei, we snel en provisorisch ge, epa- kalk- en zandsteen.)reerd. Toen we er m_ee konden Tenslotte deelde de heer Barakat nog mede, 
werken was het alsof Je een auto dat hij hoopte de totale eerste fase van de 
reed met de instrumenten van een verbreding en verdieping van het Suez ka
fiets. Maar de zuiger werkte. Daar- naai in juni 1980 voltooid te hebben. 
naast hadden we nog een drij- Daarmee is een belangrijk hoofdstuk achter
vende kraan van 200 ton en een de rug uit het leven van een civiel mgenieur, 
kl · · · k d. die in 1957 betrokken werd bij een groot eme gnJper raan, ie we 01? een baggerproject en die zich ontwikkeld heeft ba� zetteri om ?e stukken die de tot een van de meest ervaren baggerspeciasmJkopzu1ger met kon verwerken, listen ter wereld. 
op te pakken. 
Zo hebben we de dam met de ver-

• keersweg verwijderd! Het is heel 
wat gemakkelijker om materiaal in 
het water te gooien, dan om het 
eruit te halen ... 
Het feitelijke werk aan en in het 
kanaal duurde van 23 april 1974 tot 
eind december van dat jaar. We 

1 zijn daarna aan de gang gegaan om 

ons heel wat werk bespaard geble
ven. De prijzen die uiteindelijk 
binnenkwamen van Italiaanse, 
Griekse en Spaanse aannemers 
waren zo extreem hoog, dat we het 
zelf moesten doen. We bestudeer
den alles nog eens grondig en ten
slotte zei onze president: gaan jul
lie nu maar aan de gang, dan zullen 
we over een maand of twee, drie 
wel eens zien hoe het erbij staat. 
We hebben het toen gedaan met 
het materieel dat we hadden. In 
tachtig dagen en nachten tijds was 
het Suezkanaal weer doorganke
lijk!" 

ons materieel weer in goede staat 
te brengen. We hebben ook onze 
thuisbasis weer ingericht. 
Heropening 
Toen onze President Mohamed 
El-Sadat op 5 juni 1975 het kanaal 
officieel heropende, was het weer 
in dezelfde staat als vóór · 1967. 
Maar we moesten verder. Er moest 
in de eerste phase van de uitbrei
ding 556 miljoen m3 grond gebag
gerd worden. Met ons eigen mate-
rieel zullen we er daarvan 132 mil-
joen m3 verzetten. Voor de rest 
moeten we toezicht houden op de 
buitenlandse aannemers. Daar-
mee zijn we in januari 1976 begon
nen. Met één buitenlandse zuiger Met vingers en nagels 

"Met welk materieel hebt u 
werk gedaan?" 

het en twee van ons zelf. Nu werken er 
negen zuigers van de SCA en 23 

bij. Per dag verzetten we nu, eind 
mei 197 8, een half miljoen m3 vaste 
stof. Soms nadert dat wel eens de 
6 00.000 m3 ! Per dag! We zitten op 
schema, alhoewel de soms heel 
harde grond ons wel eens parten 
speelt. Maar de nieuwe sterke zui
gers met hun grote vermogens op 
de cutter slaan zich er wel door
heen. 

,,Met onze vingers en onze nagels. 
We hebben het materieel, dat we 

van andere aannemers_ Eind au- Ter kennismakmg· twee cutterzuigers van 
gustus komen er weer drie zuigers Japanse makeliJ 

�1 
�� , 

� 



6 

Kale tewaterlating Geen hoge gasten . . .Geen champagne. Geen getoeter van schepen Tóch een tewaterlating! 
Dat was de toestand bij De Klop op
woensdagmorgen. 31 mei. De deu
ren van de Scheepsbouwhal gin
gen open vor de eerste van de twee
baggermolens die wij in opdracht
hebben voor Polen. Via de dwars
helling werd het schip in het water
gezet. Nogal kaal. zoals u op de foto
ziet. Een dag later kon het dek huis
echter reeds geplaatst worden en
toen zag de molen er gelijk heel
wat indrukwekkender uit. 
Van festiviteiten werd afgezien,
omdat er in de maand juli een offi
ciële delegatie uit Polen verwacht
wordt. Met het nodige ceremonieel
zullen dan de beproevingen, vlag
wisseling en overname plaatsvin
den. 
De bouw van deze molen, en ook
van de tweede, die bij Gusto in
produktic is, geschiedt onder toe
zicht van het Poolse classificatie
bureau "Polski Rejestr Statków".
Gedelegeerde van deze instantie is
Jr. Tadeusz Grzeslo. Zijn werkka
mer is gemarkeerd met een prach
tige blauwe sticker, waarvan er ge
lukkig nog één over was voor pu
blicatie van Zeskrant. 
De heer Grzeslo is een oude be
kende voor IHC. De baggermolen
Rozgwiazda werd onder zijn toe
zicht gebouwd en bij de bouw van
de Inz. Tadeusz Wenda was hij
weer de gast van Verschure. 1 
Al met al heeft de heer Grzeslo ,".';:

�
• t

reeds zo'n negen maanden �
Holland-ervaring. Hij weet wat hij 
aan IHC heeft en op hun beurt we-
ten onze werven wat ze aan hém
hebben. Een goede basis voor een
prettige samenwerking. 

� 
► ' 

... op 13 juni 1978

De plaatsvervangend Voorzitter,
de heer D. Boterenbrood opent de
vergadering daar de voorzitter, de
heer D. L. H. Smit wegens vakan
tie afwezig is. 
De notulen van de vergadering van
24 mei 1978 worden met een kleine
w1Jz1gmg onder dankzegging
goedgekeurd. 

Mededelingen Raad van Bestuur 
Bij de mededelingen komt naar
voren dat in verband met werf
groep 3 er geen aanwijzing is wan
neer de Minister een besluit
neemt. Ook heeft de Raad van Be
stuur hieromtrent geen idee. 
Over het al of niet deelnemen var\
Van Rees in de nieuwe bagger
bouwgroep is nog geen uitspraak. 

Advies over 
intentieverklaring/lHC-RSV 
d.d. 1 juni 1978 
Het volgende advies over de inten
tieverklaring IHC-RSV d.d. 1 juni
1978 wordt door de gekozen leden
aan de Raad van Bestuur uitge
bracht: 
"De gekozen leden van de COR
van IHC Holland hebben kennis
genomen van de intentieverkla
ring van de Raad van Bestuur om
trent de integratie van IHC Gustó
in RSV. 
Genoemde leden zijn van mening
niet afwijzend te moeten reageren,
voordat in details de definitieve
voorstellen omtrent IHC Gusto
bekend zijn. 
Mocht de detailuitwerking echter
afwijken van de richtlijnen zoals
omschreven in de intentieverkla-

van Gusto aan RSV is voor de
Raad van Bestuur geen aanleiding
om een RSV-regeling zoals de
O.S.B.H. bij IHC in te voeren. 
De Raad van Bestuur zal zich op
enkele punten nog nader beraden
en de COR van het resultaat hier
van op de hoogte stellen. 

D.Boterenbrood, plv.v. voorzitter
P. A. M. Schudelaro, secretaris 

ring d.d. ljuni 1978,houdt de COR . .. op 21 juni 1978
zich het recht voor zich opnieuw te 
beraden over de dan ontstane si-' De heer Boterenbrood opent de
tuatie-. vergadering wegens verhindering
Om de afronding van het hierbo- van de heer Smit. Hij heet alle
ven genoemde te bevorderen zijn aanwezigen hartelijk welkom, in
de gekozen leden van mening het het bijzonder de heer Buiter, die
volgende te moeten adviseren: namens de raad van commissaris
!. Wanneer mocht blijken, dat sen aanwezig is. De heer Schuil

zoals omschreven in het artikel geeft een uiteenzetting van de pro-
1-7 van de intentieverklaring cedure omtrent de intentievcrkla
Gusto-medewerkers niet bin- ring die door de overheid ook on
nen RSV kunnen worden ge- dertekend zal worden. Zodra dit
plaatst en wel door IHC worden mogelijk is zal dit stuk aan de COR
aangenomen, dient op dat mo- leden worden verstrekt. 
ment de voor de betrokkenen In de orderportefeuille is geen ver
geldende O.S.B.H. regeling te andering opgetreden. De even
worden toegepast. wichtige verdeling van het nu

2. De herstructureringskommis- aanwezige werk geeft aanleiding
sie die bij Gusto functioneert, tot langdurige discussie. 
zal ook nadat integratie in RSV Uit het Ie kwartaalverslag 1978
heeft plaats gevonden, binnen zijn door de fïnanciële commissie
IHC blijven functioneren tot 10 vragen geformuleerd, welke
het moment dat de herstructu- door de heer Van Oosterom wor
rering van Gusto is afgerond. den beantwoord. Ook hierover

3. Als binnen het raam van de her- vindt een ingrijpende gedachten
structurering van werfgroep 1, wisseling plaats welke vooral zijn
waarin de Gusto offshore orga- oorsprong vindt in de toekomstige
nisatie centraal is gesteld, reorganisatie. 
mocht blijken, dat om organisa- In de rondvraag komen de vol
torische of andere redenen de gende zaken naar voren: 
definitieve vaststelling van de a) De personeelsbezetting op het
bouwplaats voor genoemde or- hoofdkantoor vraagt in verband
ganisatie nog niet kan plaats met de voorgenomen reorganisa
vinden, zal de mogelijkheid ties om spoedige verduidelijking. 
moeten worden geboden om zo- b) Van Rees heeft nog geen uit
lang dat nodig is op de huidige spraak gedaan m.b.t. de te vormen
lokatie te blijven functioneren. baggergroep. Er worden regelma-

Tot slot zijn de gekozen leden van tig besprekingen gevoerd. De raad
de COR van IHC Holland van me- van bestuur heeft er vertrouwen in
ning, dat alle betrokken mede- dat het plan conform de bestaande
werkers(sters) van het concern die opzet gerealiseerd kan worden. 
bij de totale herstructurering zijn c) De consequenties voor Hol
betrokken, op gelijke wijze dienen land, Biesbosch en Lanser en Vos
te worden behandeld. van de marktafbakening in werf
Dat betekent, dat iedere mede- groep 3 kunnen moeilijk worden
werker(ster) die niet direct onder overzien. Deze bedrijven moeten
de O.S.B.H. regeling van RSV valt, dit zelf oplossen. 
recht moet hebben op een gelij- Na de rondvraag komt nog aan de
kluidende afwikkeling van zijn of orde de samenstelling van de COR
haar situatie. na 15 juli a.s. wegens het vertrek
Rotterdam, 13 juni 1978." van de Gusto leden naar RSV. 

In een extra vergadering op 13 juli
De Raad van Bestuur bevestigt dat a.s. moet worden voorzien in het
indien, na overdracht van de aan- secretariaat resp. secretaris en 2e
delen aan RSV, een Gusto- secretaris en de samenstelling van
medewerker bij IHC wordt aange- de agendacommissie. 
nomen, de paragraaf in de Het instellen van een herstructu
O.S.B.H.-regeling die handelt over reringscommissie binnen IHC
het in dienst treden bij een nieuwe komt dan eveneens op de agenda. 
werkgever, zal worden toegepast. Met dank voor de inbreng van de
Zonodig kunnen er afspraken aanwezigen sluit de heer Boteren
worden gemaakt over het leggen brood de vergadering. 
van kontakten van de Gusto her- D. Boteren brood, plv. voorzitter,?.
structureringskommissie die bin- A. M. Schudelaro, Secretaris. 
nen RSV zal functioneren, met 
IHC. 
Het overdragen van de aandelen

Navalconsult-Holland is de naam 
Een consulent is een raadgever,
iemand die van advies kan dienen.
Nou, en dàt doet Navalconsult
Holland. Maar toch had de kop van
het artikel in het vorige nummer
moeten luiden: ,,Kennismaking
met N avalconsult-Holland." Het
zij hierbij graag even rechtgezet. 



Beunhazerij op 
zolder .. ?•• 
Dat zal wellicht uw eerste reactie 
zijn bij het zien van dit plaatje. 
De werkelijkheid is heel anders: 
het stelt de hoepelmakerij voor, 
een gezellig hoekje in het Natio
naal Baggermuseum in Sliedrecht. 
Als u naar ónze mening over het 
Baggermuseum vraagt . . . we 
kwamen ogen te kort. Maar u kunt 
beter zelf eens gaan kijken. 
Ongetwijfeld zult u dan onze me
ning delen. 
Over zowel de alleroudste als de 
meest ingewikkelde hedendaagse 
baggervaartuigen wordt u uitge
breidt voorgelicht. En hoe! Ma
quettes, foto's, tekeningen, boe
ken, modellen, allerlei oude ge
bruiksvoorwerpen, en ga zo maar 
door. U ziet bijvoorbeeld ook fo
to's die gemaakt zijn bij het graven 
van het Suez-Kanaal, de aanleg 
van de Afsluitdijk en de oudere 
IJsselmeer-polders. 
De kinderen verdringen zich 
meestal om het werkende model 
van een baggermolen, dat emmers 
vol erwtjes naar boven brengt. Er 
zijn echter ook genoeg ouderen, 
die hier niet weg te slaan zijn. 't Is 
maar dat u het weet. 
Het Nationaal Baggermuseum is 
gevestigd in het pand Molendijk 
204 te Sliedrecht (Z.H.), een in 1930 
in de stijl van die jaren gerestau
reerd, negentiende-eeuws heren
huis. 
Geopend: 
dinsdag tot en met zaterdag van 
14.00 tot 17.00 uur. Feestdagen ge
sloten. Voor groepen ook andere 
tijden mogelijk. 
Tel. beheerder (01840)-4545 
b.g.g. (01840) 5882/2009.
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· .:.�� Transport
- .m 
· vogelvlucht

In de Verschure-nieuws kolom-
• men in het vorige nummer werd

verteld over het transport naar
Abu-Dhabi van de IHC-zuigersAl-Khatem en Um-Elzemoul.
Luchtfotograaf Dick Lemcke
maakte van dit transport een fraaie
foto, die wij u niet willen onthou
den.

Wandelend hef eiland 
te water 
Voor Joegoslavische rekening Zaterdagmiddag 16 juni was het 
wordt bij IHC Gusto Staalbouw moment van de tewaterlating. Die 
een "wandelend hefeiland" ge- geschiedde in stilte en zonder ce
bouwd. Dit is een werkplatform remonieel. In een volgend num
van zo'n 30 bij 25 meter voor civiele mer laten wij u nader met de Avala 
werkzaamheden dat op vier poten kennismaken. 
staat, maar dat in totaal acht poten 
heeft. Door deze constructie is het 
mogelijk het hefeiland al stap-
pende te verplaatsen. Wij komen 
daar bij de afbouw nog op terug. 
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De directie van 
IHC Smit wordt 
gevormd door: 

Mscheidsgesprek 
met A. J. Bouwman, 
directeur IHC Smit 

Ir. J. J. H. van Dooremalen: 
verkoop van baggerwerktuigen, 
onderdelen en engineering 

De heer A. J. Bouman zet deze 
maand een punt achter zijn werk
zame leven bij IHC Smit. Hij gaat 
zich metterwoon vestigen in een 
klein plaatsje in de Franse wijn
streek Macon. Wij waren net op 
tijd om nog even een gesprek met 
hem te hebben. Over zijn liefde 
voor Frankrijk- die in het gesprek 
uitgebreid naar voren kwam -
wilde hij liever niet te veel gepu
bliceerd zien. 

.. ,� 
Ir. J. A. Stam: 
productie en sociale zaken 

if 

Ir. J. T. Tromp: 
techniek, research en ontwikkeling 
van baggerwerktuigen onderdelen 
en engineering. 

Daarom laten we hem over enkele 
andere onderwerpen aan het 
woord. Zo vroegen wij hem hoe hij 
in de scheepsbouw terecht was 
gekomen. Hij antwoordde daar
op:,,Ik kom uit een technisch ge
zin. Mijn vader was directeur bij 
Koopman in Dordt. Een scheeps
werf en machinefabriek. Zoals dat 
toentertijd dan ging, je ging óók in 
de techniek. Alhoewel, we waren 
met z'n zevenen, ik heb ook een 
broer, die in de landbouw zit en 
eentje die kunstenaar is. Wij, de 
anderen, zijn allemaal de techni-

1 sche richting uitgegaan. Ik heb in 
het begin niet zo erg mijn best ge
daan, op de HBS en zo, maar mijn 
ouders hielden vol. Op een be
paald moment heb ik toen mijn 
verstand gekregen. Dat kwam 
door mijn vrouw. Ik ken mijn 
vrouw vanaf toen ik zestien was en 
zij vijftien. Door haar stimulans 
ging ik de goede kant op. Zij heeft 
trouwens enorm veel bijgedragen 
aan mijn carrière, ook hier, aan-
vankelijk bij L. Smit & Zoon en 
later bij IHC Smit." 
Een volgende vraag aan de heer 
Bouman was er één naar een in
druk uit zijn werkzaam leven die 
hem altijd is bijgebleven. Hij ver
telt dan het verhaal van de sleep
boot Qirsh. 
"Ik heb eens op een ongelofelijke 
manier van Leo Smit op m'n don
der gehad. Dat was met het proef
varen van de havensleepboot 
Qirsh. Op diezelfde dag sloeg de
Faustus door de pieren van Hoek
van Holland. Het was nóódweer. 
Op het scheepje, dat voor het Suez 
Kanaal bestemd was, was geen 
verwarming. We zaten meer onder 
water dan boven water. D'r man
keerde nog van alles aan het schip. 
Het lekte als een mandje, de 
schijnuchtenklemmen waren niet 
gespoten en de deuren niet en der
gelijke. Daar is mijn herinnering 
zo slecht van ... Het lekte overal. 
Door de plafonds kwam het water 
met het zaagsel naar beneden. Als 
je een luikje open deed, een troep! 
Geen verwarming aan boord. ·Al
leen bij de uitlaat kon je je wat 
verwarmen en drogen. 
Toen zei Leo Smit tegen me: 
"Bouman kom eens mee, ik moet 
even onder vier ogen met je spre
ken." Nou, dat gebeurde in het 
vooronder. Hij heeft me toen ver
teld hoe hij over dat schip dacht. 
Dat het niet de stijl van L. Smit & 
Zoon was en dat zij zulke schepen 
nooit zo afgeleverd hadden. En wie 
of daar nou wel de schuld van was 
dat het zo lekte. Ik zei: ,,Ja meneer 
Smit, daar ben ik verantwoorde
lijk voor." Hij zei: ,,Nou joh, het is 
dan goed dat je dat zegt, maar ont
hou het nou, dit is dan gebeurd. 
Maar het is wel de laatste keer. 
Ik hoop dat je me heel goed be
grijpt." Ik zei: ,,Dat begrijp ik heel 

goed." Hij zei: ,,Kom, dan gaan we 
ons drogen bij de uitlaat." 
Toen was het klaar. Het was je 
glashelder gezegd, zonder één 
woord Frans d'r bij.Je wist waar je 
aan toe was. De Smitten hielden 
woord. Die kant uit, maar ook als 
ze je iets beloofden. Dat is iets wat 
ik in de Smitten aJtijd gewaar
deerd heb. Hun eerlijkheid, hun 
levensstijl. hun rechtlijnigheid. 
Dat had ik thuis ook geleerd. Al
leèn was ik er in de praktijk nog 
nooit mee in aanraking gekomen." 
Daarop kwam het punt naar voren 
van de sterk veranderde maat
schappij en de rol van de jeugd 
daarin. De heer Bouman zei daar
op: 
"Je vraagt hoe of ik de jongelui van 
tegenwoordig zie en of ik ook vind 
dat ze een stuk hardheid gemist 
hebben. Dat laatste geloof ik wel. 
Daar moet je als ouderen, als gene
ratie van toen elkaar wel de schuld 
van geven. Je hebt vaak een "ver
wend jongetje " van je kinderen 
gemaakt. Alhoewel een moment in 
de karakterontwikkeling komt, 
dat de jonge mens het alles mogen 
en alles kunnen niet meer waar
deert. Hij wil zelf iets gaan doen. 
Maar wat dan? Dan kunnen uit
wassen voorkomen die we gehad 
hebben en die nog wel eens zullen 
voorkomen. 
Als je mij dan in mijn hart vraagt, 
hoe ik de jeugd van tegenwoordig 
zie, dan zeg ik: .,Die is net zo slecht, 
of net zo goed als wij." Je moet hen 
begeleiden en in willen zien dat ze 
op een bepaalde leeftijd wilde ha
ren hebben. 
Je moet niet vergeten dat je ze zelf 
óók gehad hebt. Alleen waren wij 
misschien minder in de gelegen
heid om uit de band te springen. 

Maar anders had je precies eender 
gedaan als deze knapen nu. 
Nee, ik ben niet bang voor deze 
jeugd. Die redt zich wel, ook met 
vallen en opstaan. Misschien val
len ze een keertje vaker dan wij 
deden, onder onze omstandighe
den." 
Daarbij doelt de heer Bouman op 
zijn generatie, die opgroeide in de 
crisis- en daarna in de oorlogsja
ren. 
"Maar uiteindelijk staan ze toch 
weer op. Om te blijven staan." 
Er is lang en naar de mening van de 
heer Bouman vaak veel te zwaar en
te diepzinnig gepraat. Dit ontlokte 
aan deze redakteur de vraag: 
"Hebt u in uw werkkring wel eens 
onbedaarlijk en onbeheerst ge
lachen? 
"Daarop kwam als antwoord dat er 
vaak genoeg pret geweest was, 
vooral wanneer het spannend 
werd en overgewerkt moest wor
den. Maar onbedaarlijk gelachen, 
nee. ,,Kunt u dat dan wel?" ,,0 ja, 
zeker. Ik herinner me nog de eerste 
one-man show van Toon Hermans. 
Toen heb ik zo verschrikkelijk ge
lachen, dat ik van geen wereld 
meer wist en de tranen me over de 
wangen biggelden ... " 
Tenslotte vroegen wij of de heer 
Bouman eens over het woord "in
spraak " wilde filosoferen. Dat 
kostte niet veel moeite: 
,,Op dit gebied is zoveel spraak
verwarring. Waar praten we over. 
inspraak. medeweten, medebe
slissen, meedenken, meeregeren. 
De wens om inspraak ontaardt 
dikwijls in de bedoeling om mee te 
regeren. Als het dan de bedoeling 
is om met z'n allen een bedrijf te 
willen leiden, dat je daar allemaal 
je zegje over moet doen voordat er 

ergens een beslissing over geno
men kan of mag worden, dan kom 
je in een situatie terecht waarin het 
niet meer mogelijk is om aan de 
verplichtingen die je hebt, te vol
doen. 
Vroeger had je helemaal geen in
spraak. Dan moest je iets doen. Dat 
werd je met een eind hout of iets 
dergelijks duidelijk gemaakt. Als 
je het niet deed kon je ophoepelen. 
De keuze was eenvoudig: doen en 
blijven, niet doen en gaan. Als je 
dat langdurig en veel doet, dan 
komt daar onherroepelijk een op
stand tegen. 
Ondertussen is de eommunicatie 
op deze wereld wel wat veranderd. 
Het is niet zo heel lang geleden dat 
er heel wat mcnst•n hier uit de om
geving zelfs nog nooit aan de over
kant van de rivier waren geweest. 
Vandaag kan men voor z'n beeld
buis gaan zitten en zien wat er te
zelfdertijd in Argentinië gebeurd. 
Daardoor heert iedereen zich wat 
meer ontwikkeld. De mens is meer 
gaan denken. Hij ziet wat er alle
maal om hem heen gebeurt. Hij is 
meer gaan vragen. Vroeger waren 
er maar een paar mensen d ic 
mochten denken. De anderen 
hoefden niet te denken. 
Nu is de mens dus gaan meeden
ken. En dan wil hij ook meepraten. 
Dan, geloof ik, moet je inderdaad 
gebruik maken van aJ de kennis. 
de wetenschap. de ervaring die bij 
de mensen zit. Dat moet je inpas
sen bij de beslissingen die je moet 
nemen. 
We brengen daar, eerlijk gezegd, 
nog niet zo erg veel van terecht. 
Maar wc zoeken. Neem nu op 't 
ogenblik. We moeten goedkoper 
produceren. Dan kom je ook op de 
tijdsbesteding terecht. Je kan dan 
hier voor 't raam gaan staan en 
roepen: ,,Jongens, harder werken 
hoor!". Maar daarmee kom je d'r 
niet. De enige manier om dat te be
reiken zal hoogstwaarschijnlijk al
leen maar zijn dat je de mensen er 
nader bij betrekt. Dat je het werk 
en het bedrijfïcts van hunzelf laat 
worden. Ik weet dat het heel idea
listisch is, wat ik nu zeg. Maar als je 
niet van plan bent om daar aan te 
werken, dan kun je wel vergeten 
dat het verbetert. 
Dan denk ik vaak piekerend en 
zoekend: nu vinden wc het een last 
met iedereen te moeten praten. 
Maar als je het goed gestructu
reerd doet - niet dat wc met z'n 
dertienhonderden hier aan de 
Kinderdijk hele dagen aan een 
grote tafel gaan zitten praten -
maar echt goed gestructureerd. 
dan zou de leiding best wel eens 
kunnen zeggen: .. Waarom hebben 
we dat toch niet veel eerder ge
daan." 
De heer Bouman stopt twee jaar 
vóor zijn pensioengerechtigde 
leeftijd met werken. Op onze vraag 
zegt hij: 
.,Om gezondheidsredenen. En als 
je me dan vraagt wat me dan man
keert. dan zeg ik: niks. Daarom wil 
ik er juist mee stoppen." 



IHC Smit 
AFSCHEIDSRECEPTIE In verband met de komende vakantieperiode, zal reeds op vrijdag 7 juli a.s. de gelegenheid worden geboden persoonlijk afscheid te nemen van de heer A. J. Bouman, die op eigen verzoek op 1 augustus a.s. zijn funktje als Senior Directeur van IHC Smit BV zal neerleggen. De receptie, op vrijdag 7 juli, zal worden gehouden in het 
Ontspanningsgebouw van 16.00-18.00 uur. Iedere werknemer en gepensioneerde van IHC Smit die persoonlijk afscheid wil nemen van de heer Bouman is van harte welkom. PERSONEELSZAKEN. 
BOEK VAN DE MAAND 
Kapitein Marie: door Arie van 
der Lugt. "Kapitein Marie" is de roman van de blonde reus, dolle Barend, zoon van een oud schippersgeslacht en uitgestoten door de konkelende dorpsgemeenschap, omdat hij te trots was en zijn geluk heeft beproefd up de wilde vaart. Hij heeft op de zeven zeeën gezwalkt en de wereld gezien achter alle horizonten. Als een grimmig man komt hij na de Tweede Wereldoorlog in het dorp terug, gesierd met de .,gouwen biezen" van de zeekapitein. Hij is gezagvoerder van een onooglijk zeeslepertje met een bemanning zo ruig als de noordoosterstorm. Het dorp negeert hem, maar dat kan hem gestolen worden! Kapitein Barend trekt met zijn ruige crew weer de wijde plas op. 
Van een dramatische schipbreuk brengt hij de enige overlevende mee: Maria Duartaz, die in het dorp "de zwarte kat"wordt genoemd en die later met Barend de reus zal trouwen. Samen staan zij tegenover het vijandige dorp, dat hen gelijkelijk veroordeeld heeft. Als tijdens een barre novemberstorm de Knelia voor de kust dreigt te vergaan, bezweert Maria

IHC Gusto 
DANKBETUIGING Hiermede betuig ik mijn hartelijke dank aan de chef, alle bazen en collega's van de afd. Machinebouw voor de waarderende woorden en sympathie die ik mocht ondervinden bij mijn vervroegd uittreden. M. Goudappel

haar man dat hij de schuit, waarop zijn bitterste vijanden zich bevinden, aan haar lot zal overlaten. Maar dan kent zij drieste Barend nog niet; zijn zeemanseer wint het van zijn gekrenkte trots en deze even vaak humoristische als spannende roman eindigt met een dramatische ontknoping, die konkeldorp niet had kunnen voorzien . . .  Een waardig sluitstuk op een boeiende zeetrilogie! Dit boek is m.i.v. het nieuwe lesseizoen onder nummer L 110 in de bibliotheek. 
JEUGDREIS 1978. Hieronder volgt een verslag van de jeugdreis, dat door een der deelnemers is gemaakt. Op maandag 8 mei vertrokken 

1 wij om 8.00 uur uit Kinderdijk richting Arnhem, waar wij om 10.00 uur koffie kregen (die overigens niet te drinken was) in de Julianatoren. Na de kof-fie ging de reis verder via Munster richting huis Neuland; ons verblijf voor de rest van de week. Om 17.00 uur kwamen wij daar 
aan. 

Na het eten mochten we vrij de omgeving verkennen. Aangezien we pas om 18.30 uur gingen eten en om 23.00 uur in bed moesten liggen, was er niet veel tijd over om rond te wandelen. 
Dinsdag 9 mei- sportdag. Het weer was redelijk. Ondanks de wind, die er stond, was het goed te doen om te sporten. Met name het touwtrekken was bijzonder leuk. De uitslag van de sportwedstrijd was: 1. machinefabriek.2. scheepsbouw.3. machinefabriek.
Woensdag 10 mei. Daar er voor deze dag een bezoek gepland was aan de witte muizen fabriek waar de Sirroccös en VW-kevertjes worden gemaakt, moesten we vroeg uit de veren. De excursie aan deze fabriek was zeer interessant. 's Middags gingen we met zijn allen zwemmen in het overdekte zwembad in Bielefeld. Een nadeel hier was, dat een badmuts verplicht was. 's Avonds na het eten werden 

we met de bus naar Bielefeld gebracht, alwaar wij vrij mochten uitgaan. 
Donderdag 11 mei. Doel van deze dag was: 's morgens een bezoek brengen aan het Natuurpark Adlerwerte, waar in het wild levende dieren te zien waren. Verder was er nog een druipsteengrot. De middag en de avond hadden we vrij. 
Vrijdag 12 mei. De koffers werden om half acht gepakt en om kwart over acht vingen we de terugreis aan. De reis verliep bijzonder rustig, omdat velen van ons de tekort gekomen slaap van de afgelopen nacht inhaalden. In Café-restaurant "De Molenpoort" te 's Heerenberg werd ons een afscheidsmaaltijd aangeboden. Om half vier arriveerden wij in Kinderdijk, waarna een ieder zijn weg naar huis vervolgde. Namens alle deelnemers wil ik de leiding en buschauffeur Bertus bedanken voor alle inspanning, die zij zich getroost hebben om ons een interessante en plezierige week te be-
NIEUW LID GRADERINGS
KOMMISSIE FUNKTIE
KLASSIFIKATIE. Hr. A. de Jong, die lid van deze kommissie was voor wat betreft de bedrijfsbureau funk'ties, is ca. een half jaar geleden met vervroegd pensioen gegaan. Hij wordt opgevolgd in deze kommissie door de heer A. de Waal. 
NIEUW LID VEILIGHEIDS
KOMMISSIE Hr. T. Bennis is benoemd tot ·lid van de veiligheidskommissie. Hij volgt hiermede de heerP. Bakker op.
TE KOOP Te koop: een witte trouwjapon (maat 40-42) met toebehoren. Te bevragen: N eptunesstraat 24, Nieuw Lekkerland. Te koop: aquarium met pomp, lichtkap. afm. 130 x 40 x 40 cm f 400,-. Te bevragen: P. van Leeuwen, Dr. Slotstraat 24, Nieuw Lekkerland. 
IN DIENST: 15-05-1978, A. Korevaar, garantieschipper;29-05-1978, J. den Ouden, leerling draaier/bankwerker;29-05-1978, L. Eilbracht, lasser;01-06-1978, J. W. van Eyk, stylist;05-06-1978, C. Nieuwpoort,planner;05-06-1978, W. R. Hunia, instrumentenmonteur;.. 05-06-1978, P. J. Leeuwenburgh, medewerker Postkamer 06-06-1978, P. M. M. Linssen,praktikant;12-06-1978, F. van Hoorn, praktikant;
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12-06-1978, S. A. W. Janse,praktikant;12-06-1978, J. v. d. Vis, assistent projektleider;19-06-1978, P. Maris, machinebrander;19-06-1978, H. den Boer, leerling electro;03-07-1978, Mej. J. de Jong, typiste;03-07-1978, Mevr. A. A. A. Arkesteijn, 'bibliothecaresse;
UIT DIENST: 12-05-1978, M. Griesdoorn, garantiemachinist; 31-05-1978, G. A. Kemp, praktikant;31-05-1978, W. van Dijk, praktikant; 31-05-1978, A. Rasper, praktikant;01-06-1978, A. van Heiningen,hulp-ijzerwerker; 02-06-1978, J. de Bruyn, lasser; 02-06-1978, W. P. de Vries,hulp-ijzerwerker;02-06-1978 P. Jansen, chauffeur;14-06-1978, M. Feo Almagro,lasser;23-06-1978, J. Soult Cabesa,pijpfitter;28-06-1978, J. Groenendijk, ijzerwerker;30-06-1978, W. J. M. de Vlieger,ijzerwerk er;30-06-1978, J. Muilwijk, ijzerwerker; 30-06-1978, R. Moedjijanto, lasser·30-06-1978, J. A. Patijn, werkvoorbereider;30-06-1978, J. J. Bijkerk, tekenaar;
TERUGGEKEERD NA 
MILITAIRE DIENST: 05-06-1978, A. Stout, medewerker tekenkamer;
GEHUWD: 26-05-1978, C. Rijkee en M. denBoer;23-06-1978, W. Meertens en R.Slijkoort;23-06-1978, D van Daalen en J.van Lopik;
GEBOREN: 24-04-1978, Manuel, zoon van F.Nuno Munoz en R. SegoviaBarrios;09-06-1978, Jeroen, zoon van W.J. Versluis en P.J. Zijderveld;12-06-1978, Coskun, zoon vanT. Seme en N. Kemiksiz;
DANK Wij ontvingen dankbetuigingen van: - dhr en mevr. Snijder voor degetoonde belangstelling t.g.v.hun 40-jarig huwelijk.- dhr en mevr. Fortuijn voorde bloemen t.g.v. hun huwelijk.- dhr en mevr. Rijkee voor degetoonde belangstelling en kado's t.g.v. hun huwelijk.- dhr en mevr. de Keizer voorde ontvangen bloemen t.g.v. de geboorte van hun zoon. - dhr G. Stout voor de ontvangen bloemen t.g.v. zijn verjaardag.- dhrn H. W. de Jong en D.

DMNO 
IN DIENST 5.6.1978 J. C. Evers, draaier 5.6.1978 J. N. Campfens. chef Magazijn/Expeditie 
JUBILEA 20.6.1978 J. v. d. Meer 12 1/2 jaar '3.7.1978 Th. v. d. Ploeg 12 1 '2 � jaar 

Schenau voor de prachtige fruitmand. - hr J. Veen dankt directie,baas en kollega's voor de getoonde belangstelling en kado's, die hij mocht ondervinden bij zijn 50-jarig dienstverband.- hr J. C. Mes dankt bazen enkollega's voor de mooie zuivelmand, die hij tijdens zijnziekte mocht ontvangen.
DANKBETUIGINGEN Stil door de vele en mooie cadeaus, die wij op ons 25-jarig huwelijksfeest hebben ontvangen, danken wij allen die deze dag voor ons tot een onvergetelijke hebben gemaakt. D. den Ouden,M. D. den Ouden-Breedveld.Hr. A. Verschoor dankt directie, chefs, bazen en kollega's voor de getoonde belangstelling en kado's, die hij mocht ontvangen bij zijn 25-jarig dienstverband. Hr. P. Slagboom bedankt voor de ontvangen bloemen t.g.v. zijn verjaardag. 

IN MEMORIAM Wij ontvingen de droevige mededeling van het overlijden van onze gepensioneerden . de heren Adriaan Heykoop 71 jaar Klaas van Buren 77 jaar Jan Groot 77 jaar Wij betuigen de nabestaanden onze oprechte deelneming en wensen hen kracht en sterkte toe om dit verlies te kunnen dragen. 

DANK Langs deze weg wil ik graag de medewerkers van DMN. de Personeelsvereniging en het Sociaal Fonds bedanken voor alle attenties die ik tijdens mijn ziekte heb mogen ontvangen. J. Korte kaas



---------------------------------------------------.

IHC DeKlo 
DAAR GAAN ZE WEER! 

Daar gaat ze weer. de oude 
garde, 
de taaie werkers van De Klop. 
Grijze koppen, kale kruinen, 
of het zondags hoedje op. 
Maar met vrolijke gezichten, 
iedereen een goeie zin. 
Mina roept met haar sopraan
stem: 
"Rije, sjefeur, schakel maar 
in!" 
Nagewuifd door vele Kloppers, 
ging het richting Amersfoort. 
Langs paleis Soestdijk gere
den. 
Met de schildwachten ervoor. 
Velen rekten zich de halzen, 
maar . . .  geen Koningin te zien, 
hoewel een oudje nog wou 
zingen: 
.,Langleve de Willemien!" 
"Groot Kievitsdal", dat is het 
doel 
waarnaar wij allen lonken. 
Dat is de eerste pleisterplaats, 
waar koffie wordt geschonken. 
Heerlijk, 't was een prima bak
kie, 
en een punt van appeltaart. 
Ja, zo'n heerlijk bakkie koffie 
is dan wel een tientje waard. 
Na een uurtje koffiepauze 
werd de reis weer voortgezet. 
Langs de Loosdrechtse plas
sen, 
en toen begon de ware pret. 
Hengelaars, steeds stilgezwe
gen, 
meldden vangsten, groot en 
klein. 
Maar die snoekbaars met een 
bril op, 
Huib, dat was toch zeker gein? 
Via Nieuwkoop "Avifauna". 
Mensen, wat een natuurgebied. 
Vreemde, maar ook mooie vo
gels; 
puur natuur wat je daar ziet. 
In 't restaurant van "Avifauna" 
stond de koffietafel klaar. 
Verse broodjes, volop beleg
ging. 
Tsjonge, daar was 't voor me
kaar! 
Na een uurtje "klessebesse" 
was 't weer tijd om op te staan; 
zijn we met de hele meute 
·de salonboot opgegaan.
Anderhalfuur heerlijk varen
op het mooie Braas'mermeer.
Arie en Wim zorgden voor de
borrel;
m'n lieve mens, wat wil je
meer!
Na de boot volgde de bustocht
langs ons mooie Hollandse
strand.
Via Scheveningen, Hoek van
Holland,
zijn w' in Vlaardingen aange
land.
In 't "Delta Hotel" zou men
dineren,
want daar stond het maal al
klaar.
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We hadden een vreselijke hon
ger, 
dus, mensen, aanvallen maar. 
Hartelijk dank aan de Klop -
Directie 
voor die mooie, fijne dag. 
Dankbaarheid voor 't mooie 
weder 
van wie het weer beleven mag. 
Dank ook aan mevrouw Van 
Aken, 
aan Wim en Arie, voor hun 
zorg. 
Zij stonden innerlijk en buiten, 
voor ongeluk en borrel borg! 
Dank ook aan meneer Mulder, 
d'organisator van de reis. 
't KLOPte weer tot in de pun
tjes, 

dat stelden wij weer zeer op 
prijs. 
Dank van alle senioren, 
met hun vrouwen en "alle
gaar". 
Hopelijk ook tot een weer
ziens, 
bij een reisje 't volgend jaar! ! ! 

ONS WERK 
Uit Brazilië ontvingen wij de 
opdracht voor een Beaver 1500 
met profielzu ig-inrichting. Het 
schip moet vóór eind augustus 
afgeleverd worden. Ook deze 
klant is een goede bekende 
van IHC en werkt reeds met 

, diverse Beavers. 

V ALKLORE (III) 
Deze keer gaan we met "Val
klore" de woestijn in. 

Op foto 1 ziet u één van de 
twee Beaver boosters 02060/1, 
zo maar open en bloot midden 
in de woestijn. Op de 2e foto 

wordt de dubbelpomp van dit 
tussenstation geopend. Na 
bijna twee miljoen kubieke 
meter zand verpompt te heb
ben, vertoonde de pomp nau
welijks enige slijtage. 

.......... 
Foto 3 geeft een beeld van de 
Beaver 1500 cutterzuiger Hochtief 102, die bij Salalah in 
Omen werkt. Er is daar enorm 
veel aangroeisel van zeedier
tjes. Dat dit de nodige proble
men geeft met het koelsysteem 
- dat met buitenwater gekoeld
wordt - behoeft nauwelijks be
toog.

IHC Ciusto Staalbouw 
SCHADE-UITKERINGEN 
AUTOVERZEKERINGEN 

De afwikkeling van schade aan 
auto's geeft voor enkele me
dewerkers aanleiding hun 
misnoegen te uiten over de 
soms lange wachttijden voor
dat de schade-uitkeringen be
taalbaar wordt gesteld. 
Wij willen u nog eens in 't kort 
de procedure verduidelijken 
hoe te handelen bij 
aanrijdings-schade, zowel voor 
All Risk- als voor W. A. verze
kering. Bent u A.R. verzekerd 
dan stuurt u het volledig inge
vulde schadeformulier naar de 
tussenpersoon, d.i. de Amro
bank, Afd. Assurantie te Rot
terdam. 
In de door u gekozen garage 
wordt door de expert het 
schadebedrag vastgesteld in 
overleg met de garagehouder. 
Dit schadebedrag wordt bin
nen 5 dagen na. expertise 
d.m.v. een cheque aan u be
taalbaar gesteld onder aftrek
van f 200,- eigen risico. Pas
daarna wordt door de assura
deur met de tegenpartij de
schuldvraag vastgesteld. Bent
u niet schuldig dan wordt de
f 200,- eigen risico alsnog na
betaald. Bent u echter schuldig 
bevonden dan verliest u de 
f 200,- eigen risico plus 15 à 
20% van uw opgebouwde no
claim korting. 
Voor W.A. geldt in principe 
dezelfde procedure alleen met 
dat verschil dat het schadebe
drag na atbandeling door alle 
partijen, aan u uitbetaald 
wordt, tenminste als u geen 
schuld treft. 
De tijdsduur tussen de aanrij
ding en de·uitbetaling van het 
schadebedrag kunnen wij niet 
beïnvloeden. Wat de afwikke
ling wel bespoedigt, indien u 
geen schuld treft, is het mee
zenden bij het schadeformulier 

van 2 getekende getuigenver
klaringen. 
De schaderegeling vindt plaats 
tussen de assuradeuren en 
voordat deze overeenstemming 
hebben bereikt kunnen er wel
eens enkele maanden verlopen 
voordat" alles geregeld is. 

40 JAAR BIJ GUSTO 
STAALBOUW 
Op 13 juni 1978 herdacht de 
heer J. W. Koelewijn de dag 
dat hij 40 jaar geleden in dienst 
trad bij Gusto Staalbouw als 
constructie-tekenaar. 
Na 1945 werd hij ingeschakeld 
bij diverse montageprojekten 
in Nederland, o.a. voor de 
Staatsmijnen, Hoogovens e.d. 
en ontwikkelde hij zich tot 
montagecalculator. 
In aanwezigheid van zijn 
vrouw en kollega's uit Slikker
veer, Schiedam en Geleen 
schetste onze direkteur, de 
heer B. van Dam de loopbaan 
van de heer Koelewijn en be
dankte hem voor hetgeen hij in 
al die jaren heeft gepresteerd, 
in welk dankwoord ook Me
vrouw Koelewijn werd betrok
ken. Na overhandiging van de 

Op foto 4 de Knor Rashict (ex 
Bengal Bay) in Dubai. Dit is 
een Giant 2200 die al in 1968 
geleverd werd en nog steeds 
tot volle tevredenheid draait. 

------

bij dat jubileum behorende at
tenties memoreerde de heer 
Nieuwenhuis enkele voorval
len uit het verleden en over
handigde hij het cadeau van de 
collega's. 
In een gezellig samenzijn wer
den daarna nog vele herinne
ringen opgehaald. 

DANKBETUIGINGEN 
Mede namens mijn vrouw wil 
ik de direktie, kollega's en 
vrienden zowel uit Slikkerveer, 
Geleen als Schiedam hartelijk 
bedanken voor de prettige 
ontvangst, de toespraken, de 
attentie's en de bloemen ter ge
legenheid van mijn 40-jarig ju
bileum. 
J. W. Koelewijn en echtgenote 
Bij mijn pensionering 18.5. 
1978 j.l. heb ik niet iedereen 
meer kunnen bereiken van wie 
ik nog graag afscheid had ge
nomen. Langs deze weg dan. 
Voorts allemaal heel hartelijk 
bedankt voor de wijze waarop 
u dit afscheid onvergetelijk
hebt gemaakt en het allerbeste
toegewenst.
P. Lucacevich
Bij mijn afscheid, wegens 
pensionering, wil ik een ieder 
bedanken voor de vriendschap 
en prettige samenwerking die 
ik in de loop der jaren heb on
dervonden. 
Direktie, kollega's en alle an
dere aanwezig bij mijn af
scheid, dank voor de ontvan
gst, toespraken en geschenken. 
Voor de toekomst wens ik u al
len het allerbeste, mede na
mens mijn kinderen. 
C. Hofman
Hartelijk dank voor de vele at
tenties van de Direktic, Perso
neelsvereniging en collega's ter 
gelegenheid van ons 25-jarig 
huwelijk. 
P. Slooff en echtgenote.



IHC Verschure 

IN MEMORIAM 

Op zondag 21 mei 1978 werden 
wij overvallen door het bericht 
van het overlijden van onze 
kollcga J. H. van Waas. 
Het was ons reeds enige tijd 
bekend dat zijn gezondheids
toestand zeer veel te wensen 
overliet. Het valt ons moeilijk 
te aanvaarden dat een mede
werker. die zich bij de grote 
overgang. die zijn aanstelling 
als chef fabriek te Geleen toch 
voor hem geweest moet zijn, zo 
gemakkelijk wist aan te passen 
en zo snel tot onze Geleense 
bedrijfsgemeenschap is gaan 
behoren. niet meer daarin zal 
terugkeren. 
In de herinnering van ons en 
van alle kollega's zal hij voort
leven als een mens, die een 
grote wilskracht en inzet voor 
het werk waarvoor hij stond 
paarde aan een open oog voor 
het welzijn van kollega's en 
medewerkers te midden van 
wie hij werkte. 
Wij beseffen dat zijn overlijden 
in zijn gezin en verdere familie 
een onvoorstelbare leegte heeft 
teweeggebracht. 
Wij wensen zijn vrouw en kin
deren dan ook veel sterkte toe 
om dit grote verlies te dragen. 
J. P. L. Mercx 

ORANJE WERF 
De afgelopen paar maanden 
was de Oranjewerf vol bezet en 
het ziet ernaar uit dat dit tot 
het eind van de vakantiepe
riode zo zal blijven. 
Er zijn recent heel wat 
reparatie-schepen, een 2-tal 
door de Oranjewerf afge
bouwde Omnibarges voor Suez 
en een 4-tal luchtkasten voor 
De Klop afgeleverd. 
Toch worden er de laatste we
ken nog meer schepen geboekt 
dan er afgeleverd worden. 
Voor de komende weken wor
den voor de jaarlijkse dokking 
een aantal 75 meter schepen 
verwacht, nl. 1 van rederij Ta
venier, Zaandam, 2 van het 
V.C.K.,, Amsterdam, 1 van
Cebo-Marine, Heemstede en 1 
van Ahlmark, Zweden. 
Voor het Tavenier- en het 
Ahlmark-schip moet tevens ga
rantiewerk voor de 
nieuwbouw-werf Amels in 
Makkum uitgevoerd worden. 
Verder kunnen elk ogenblik de 
sleephopperzuigers Khersones 
en Dnestrovsky Liman respec-

De laatste twee K.N. S. M. -coasters, 
m.s. Boreas en m.s. Ilias, van een
vloot van 25, stonden recent droog
op de helling van de Oranjewerf
voor verkoop naar het buitenland.

tievelijk gebouwd bij IHC Smit 
en IHC Verschure, aan de 
Oranjewerf verschijnen voor 
garantie- en onderhoudswerk. 
Voor de maand augustus zijn 
een 4-tal opleidingsschepen 
van het Koninklijk Onderwijs
fonds geboekt voor dok
reparaties. 
Nadat voor de in liquidatie 
zijnde jachtbouw-firma Cam
menga de motorkamer-inbouw 
van een 60 meter motorjacht 
voltooid was, is recent op
dracht gekregen de complete 
motorkamerinstallatie te ver
zorgen van een 2-tal 35 meter 
motorzeiljachten. 

Het onderwaterschip wordt met be
hulp van een hoge druk waterstraal 
schoongespoten. 

De jeugd van vroeger was op 
donderdag 16 juni weer eens 
een dagje uit. Op de foto's ziet 
u een aantal van hen gezellig
bijeen. Het verslag van deze
dag houdt u nog te goed. Onze
"speciale verslaggever" stelt
het voor Zeskrant samen . . .  op 
zijn vacantie-adres. Even ge
duld dus. 

1938 - 30 MEI 1978 
Een 40-jarig dienstverband is 
toch altijd aanleiding tot een 
wat andere dagindeling dan 
een normale. Dat heeft de heer 
S. W. Baints ervaren toen hij 
als jubilaris in het middelpunt 
van de belangstelling stond. 
Allereerst werd in ongedwon
gen sfeer door de heer A. F.
Beversen een en ander over de 
persoon van de heer Baints en 
zijn werkzaamheden verteld, 
doch al spoedig ging men over 
tot wat meer algemene zaken, 
waarin ook de aanwezige fami
lieleden werden betrokken. 
De heer Beversen vond het erg 
prettig zo'n doorgewinterde 
Verschuriaan eens van nabij te 
leren kennen. 
Na overhandiging van de stof
felijke blijken van waardering, 
ging men naar de kantine, 
waar chefs en collega's de hul
diging voortzetten. De vele 
sprekers wisten op vaak gees
tige wijze de waardering voor 
de werkwijze en collegialiteit 
van de jubilaris te vertolken. 
Dat door het o:1tbreken van 
een knoopsgat in het jasrevers 
van de jubilaris het gouden 
bedrijfsvignet niet kon worden 
opgespeld, mag vooral niet 
verkeerd worden opgevat. 
Allen, die dit jubiluem hebben 
meegevierd, zullen er prettige 
herinneringen aan behouden. 

GEBOORTE 
Désirée, dochter van de heer 
en mevr. Heiloo-Roest 9.6.78 

JUBILEA 
Op 4 augustus a.s. zal het 25 
jaar geleden zijn dat de twee
lingbroers Nico en Gerard 
Sijmons hun entrée maakten 
bij Verschure. 
Begonnen als ijzcrwerkers. 
gingen zij zich steeds meer 
voor hun werk inzetten en bei
den bereikten een voormans
functie. Van directe werkne
mers werden zij indirekte, 
want Gerard is nu werkzaam 
in het magazijn als materiaal
werkvoorbereider, wat tevens 
een hoeveelheid administratie 
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met zich meebrengt. 
Nico is opgeklommen tot baas 
in de voorbewerkingshal op de 
Nieuwbouw. 

PENSIONERING 
Gebruik makend van de moge-
lijkheid om reeds op 63-jarige 
leeftijd gepensioneerd te wor
den, heeft de heer J. Ruesink 
ons bedrijf op 29 juni j.l. verla
ten. 
De heer Ruesink is bijna 27 
jaar werkzaam geweest als 
timmerman op de Nieuwbouw. 
Wij wensen hem nog vele ge
zonde jaren toe. 

GEHUWD Ie k tGehuwd op 7 juli Simon Wes- 1 •a, terneng en Nel Malenstein ,I 1 
INDIENSTTREDINGEN 
P. Scheffer werkvoorbereider
08.06.78
J. van Asselt bankwerker
08.06.78

DANKBETUIGINGEN 
Mede namens mijn vrouw en 
kinderen wil ik allen bedanken 
die de dag van mijn 40-jarig 
jubileum door hartverwar
mende woorden. bloemen en 
cadeaux tot een voor ons ware 
feestdag hebben gemaakt. 
Wij zullen nog vaak aan deze 
gezellige dag terugdenken 
P. Advokaat.
Mede namens vrouw en kinde
ren wil ik graag iedereen heel 
hartelijk bedanken voor de 
blijken van belangstelling, al 
dan niet vergezeld van mooie 
cadeaux en bloemen. die wij 

Zeskrant is de elke drie 
weken verschijnende 
personeelskrant voor de 
medewerkers van de hij 
IHC Holland behorende 
bedrijven. Toezending 
geschiedt gratis aan de 
huisadressen. De inhoud is 
beschermd krachtens de 
auteurswet. 
Correspondentie voor de 
centrale redactie kunt u 
richten aan: Postbus 6141, 
3002 AC Rotterdam. 
Correspondentie voor de 
locale nieuwsrubrieken 
gaarne richten aan de 
plaatselijke 
redactie-vertegenwoordigers. 

bij mijn 40-jarige jubileum Hoofdredacteur: mochten ontvangen. . R. Gebhard Aan de middag w_aarop dit al- .. Redactie:les zo prettig verliep. zull_en WIJ J. J. Besteman - IHC Versehured_e meest aangename hennne- A. J. Bijloo _ JHC Gusto ringen bewaren. StaalbouwS. W. Baints G. Houwing- IHC Smit 
P. W. ldema - DMN 
Mevr. T. van der Salm
van der Klooster - MTE 
F. Schalekamp -
IHC hoofdkantoor
Mevr. J. M. Schoemaker -
IHC Verschurt> 
A. Stam - IHC De Klop 
K. Veen - Smit Engineering
W. Vossen - IHC Gusto

Vormgeving en druk: 
R. Hofland/
Brouwer Offset - Delft 
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IHC Smit 
baas controls 
Voor de afdeling Controls zoeken 
wij een baas voor het plaatwerk, 
de inbouw en de bedrading. 
Hij geeft leiding aan een groep 
van 16 à 20 medewerkers, die 
volgens verstrekte tekeningen, 
werkvoorbereidings- en plan
ningsgegevens van het Bedrijfs
bureau bezig zijn met: 
- al hel voorkomende lijn plaat
werk,
- het inbouwen en bedraden van 
lessenaars,
- het monteren en afbouwen van
alle voorkomende baggerinstru
menten. 
In het geval van custom built 
produk\en bepaalt hij in overleg 
met de konstrukteur-monteur hoe 
de apparatuur op verantwoorde 
wijze gemonteerd kan worden. 
Eenvoudige elektrische tot de 
meest gekompliceerde elektrische 
apparatuur en instrumenten wor-
den gekontroleerd en onder be
drijfsspanning beproefd. 
Bij afwezigheid van de service
koördinator instrueert hij de 
service-werkzaamhede,n. 
Hij is verantwoordelijk voor kwali-

machine
kontroleur/ 
smeerder. 
Periodiek konlroleerl hij voorna
melijk kranen en takels op storin
gen in preventieve zin. 
Verzorgt regelmatig het doorsme
ren met de hand, alsmede het 
vullen van de vetbussen van de 
automatische vetsmeersystemen. 
Een en ander geschiedt in nauwe 
samenwerking met de produktie
bazen en transportleiders. 
Gekonstateerde storingen worden 
gemeld aan de baas en indien 
mogelijk ter plaatse verholpen. 
Verricht de voorkomende 
onderhouds- en reparatiewerk
zaamheden aan in hoofdzaak 
kranen en takels. 

assistent 
meetdienst 

teit en kwantiteit van het werk, Om de Mee\dienst van het MTI te 
ziet toe op het veilig werken en versterken, zoeken wij een jonge 
adviseer\ de afdelingschef over technisch medewerker, die als 
personeelsaangelegenheden, kos- research-assistent een afwisse
tenbewaking, aanschaffing meel- lende taak gaat vervuller:i. 
apparatuur, e.d. Een energiek iemand, die zeil-
Voor deze lunktie denken wij aan standig de meetapparatuur voor 
iemand tussen de 25-35 jaar, met beproevingen aan boord van 
een MTS- of gelijkwaardige op- baggerwerktuigen en aanver
leiding en een gedegen ervaring. wante konstrukties gaat installe-

ren en onderhouden. En tevens 
_____________ 1in teamverband assisteert hij be-

medewerker 
controls 
projekten 
Voor de afdeling Techniek Con
trols zoeken wij een medewerker 
Controls Pro1ekten. 
Hij stelt de gegevens op van de 
benodigde apparatuur en con
trolsystemen voor de bagger- cq. 
voorstuwingsmstallaties en de 
daarmee samenhangende auto
matisering. 
Onder leiding van de chef 
beoordeelt hij de aanvragen voor 
offerten of deze vervaardigd kun
nen worden uit het standaard 
pakket of custom built of een 
combinatie van deze. 
Hiervoor staat hij o.a. intensief in 
kontakt met de afdelingen Calcu
latie, Verkoop, Tekenkamer, 
Instrument- en Systeemontwikke
ling en MTI. 
Hij is verantwoordelijk voor het 
opstellen van de levenngsom
vang specifikaties. 
Ten behoeve van de afdeling 
Calculatie draagt hij gegevens 
aan voor het vaststellen van een 
reële prijs. 
Voor deze funktie is een MTS- of 
HTS-opleiding gewenst met de 
benodigde ervaring. Vakkennis 
op het gebied van zwakstroom en 
meet- en regeltechniek/elektro
nica is vereist. Daarnaast zijn 
kennis van de Engelse taal, ad
ministrerende en commerciele 
eigenschappen onontbeerlijk. 

tanken perser 
Door middel van persen wordt er 
op lekkages gekontroleerd. Hij 
maakt de lekken dicht. 

paalde beproevingen. 
Metingen en beproevingen hou
den hoofdzakelijk het meten van 
zowel statische als dynamische 
verschijnselen in: druk, hoeveel
heid, concentratie, geluid, me
chanische trillmgen en belastin
gen, moment en omwentelings
metingen en spannings- en rek
metingen m konstrukties. 
Daarom denken wij, dat een 
MTS/HTS-er Werktuigbouw of 
lijn-mechanische techniek of elek
tro met belangstelhng voor meet
en regeltechniek hier een interes
sante funktie zal vinden. 
lemand die geen bezwaar heelt 
tegen onregelmatige werktijden. 
Erg plezierig is het als hij een rij
bewijs· heelt. 

calculator 
controls
produkten. 
Voor het begroten van elektro
technische en elektronische 
bedienings-, meet- en regelappa
ratuur zoeken wij iemand met 
een middelbaar technische oplei
ding en praktijkervaring op het 
gebied van elektronica
toepassing in analoge en digitale 
technieken. De begrotingen wor
den samengesteld in nauwe sa
menwerking met de Projektafde
ling, die de ontwerpen en de 
daarbij behorende componenten 
aan de hand van schetsen, teke
ningen, etc. aangeeft. Kennis van 
de Engelse taal is vereist. 

stellingmaker 
HiJ maakt en plaatst de houten 
en/of ijzeren stellingen ten be
hoeve van de in aanbouw of m 

-------------1 reparatie zijnde schepen.

koperslagers 
(pijpfitters) 
Het aan- en samenbouwen van 
pijpleidmginstallat1es en het be
en verwerken van pijp- en 
plaatmateriaal tot prodllklen, 
zoals venlllatorkoke,s, lekbakken, 
spruit en broekstukken en boel, 
ten u,t segmenten opgebouwd. 

Daarnaast maakt en plaatst hij 
de beschermingen om openin
gen, zoals trapgaten, liftschach
ten en luik.hoofden. 

Voorts kunnen wij op korte ter
mijn gebruiken: 

Werktuig- en 
scheeps
bouwkundige inge
nieurs voor de 
studie- en research
groep (MTI) 
en Centrale Tech
niek 
Metaalkundig inge
nieur 
HTS-er werktuig- en 
scheepsbouwkunde 
voor de Tekenka
mers 
Projektleider 
Centrale Techniek 
Ervaren konstruk
teur voor de Teken
kamer Fabriek 
Medewerker afde
ling Projekten Stan
daard 
Technisch admini
stratief medewerker 
Konstrukteur/ 
projektleider Teken
kamer Controls 
Werkvoorbereider/ 
arbeidsanalist voor 
Bedrijfsbureau Fa
briek 
HTS-er werktuig
bouw voor de Plan
ning Fabriek 
Groepsleider 
Meetdienst 
Baggeradviseur 
Assistent 
Meetdienst 
Lichtdrukker voor 
Bedrijfsbureau 
Fabriek 
Bedrijfsassistenten 
(laboratori urn) 
Chauffeur 
Lassers 
IJzerwerkers 
Cen terdraaiers 
Bankwerkers 
Kraandrijver 
Sorteerder 
Emballeur 
Buiger 
Hulp platenrichter 
Spantenbuiger/ 
richter 
Hakker 
Leerlingen scheeps
bouw, pijpfitten, 
lassen en 
draaien/bankwerken 
voor de Bemetel 
Tl-opleiding op onze 
Bedrijfsleerschool; 
mogelijkheden voor 
LTS en MAVO
jongens 
Hulp ijzerwerker 

[j�r
IHC Verschure 1 , ... -

' '  p1Jpen-
/ bewerkers/ 

Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij 
en sollicitaties kunnen worden 
gericht aan J. C. van der Hoeven, 
afdeling Personeelszaken, IHC 
SMJT BV, Postbus 1, Kinderdijk 
010-117600, toestel 582. koperslagers 
-------- nieuwbouw 

werk
voorbereider 
machine
fabriek ow 

Verder zoeken wij ge
gadigden voor de 
volgende funkties: 

Hoofdbedrijfsleider 
Fabriek 
Hoofd Centrale 
Techniek 
Hoofd Ontwer
pen/Calculatie 
Salesmanager 
Sector personeels
chef 
Chef Bedrijfsoplei
ding 

Inlichtingen over deze vakatures 
ziin verkriJgbaar bij de heer H. 
Bosma, Afdeling Personeelsza
ken, IHC SMIT BV, Postbus 1, 
Kmderd11k, telefoon O 10-117600, 
toestel 334. 

Taak: Aan- en samenbouwen 
van pijpleidinginstallalles, sani
tair e.d. aan boord van schepen. 

Taak: Opstellen van de volledige 
werkvoorbereiding van alle bij de 
objecten behorende onderdelen 
voor de mechanische afdeling. -------------1Yerlangd wordt: MTS-niveau en

scheepsmetaal
bewerkers 
nieuwbouw/ 
reparatie 
Taak: Het samenbouwen van ge
compliceerde secties uit afgete
kende en/of voorbewerkte en/of 
samengestelde onderdelen en/of 
plaatsecties. 

electrisch 
lassers 
nieuwbouw 
taak: Het lassen van huidnaden, 
sectiestukken, dubbele bodems 
e.d.

ruime ervaring. 

voorman 
helling 
afd. reparatie 
Taak: Het hellingen en dokken 
van coasters, zuigers. binnen
vaartschepen e.d. 
Verlangd wordt: ervaring in 
soortgelijke werkzaamheden. 

voorman 
transport 
nieuwbouw 
Taak: Het verzorgen van de aan
en afvoeren, mei.plaatsen op de 
helling, van secties en overige 
ma\enalen. 

_____________1 Verlangd wordt: ruime ervaring 
met transportwerkzaamheden. 

reparatie
bankwerker 
Taak: Reparatie en montagewerk 
aan machine-installaties aan 
boord van schepen. 

stellingmakers 
nieuwbouw 
Taak: Maken en plaatsen van 
houten en/of iJzeren stellingen ten 
behoeve van in aanbouw zijnde 
schepen. 

administratief 
medewerker 
technische 
dienst 
nieuwbouw 
Taak: Voorbereiden uit te voeren 
reparatiewerkzaamheden, uit
werken van plannen en begro
tingen, kostencontrole e.d. 
Verlangd wordt: MTS-niveau + 
enige administratieve ervaring. 

medewerke 
afd. cost 
accounting 
Taak: Bewalang orderkosten en 
de daarmee gepaard gaande 
analyses en rapporteringen. 
Verlangd wordt: MEAO of daar
aan gelijkwaardig en enige jaren 
bednjlservanng. 

machine
brander 
nieuwbouw 
Taak: Brandwerk aan een gepro
grammeerde bestuurde brands
niJmachine. 
Verlangd wordt: Ervaring in 
brandsnijwerk. 

modelbouwer/ 
inbouw 
Taak: Het construeren van lei
dingsystemen, pomp- en machi
nekamer in een schaalmodel. 

---------------1 Verlangd wordt: MTS opleiding 

ijzerwerkers
baas 
afd. reparatie 
Taak: Toezicht en leidmg over 
groep medewerkers die zich be
zig houdt met reparatie van coas
ters, zuigers, binnenvaartschepen 
e.d. Verlangd wordt: mi111maal
Bemetel. ruime ervanng in een
dergelijke funklie.

werktuigbouw 

tuigers/hou t
scheepmakers 
Taak: opmeten, maken en aan
brengen van tuigage. 
Richten en waterpassen van de 
hellmg t.b. v. het plaatsen van 
blokken, goten en sleden. 

Inlichtingen 21111 verkrijgbaar bij 
en sollicrtaties kunnen worden 
gericht tot: IHC VERSCHURE, 
Personeel�zaken, Postbus 3025 
1003 AA, Amsterdam N. Telefoon 
020-323221 toestel 255-256.


