
ERGEDRAGEN 
1lma Verboom bood mevrouw Allison 

=x>e et bloemen aan. 
· Slikkerveer betekende de plechtigheid

·ode van hard werken om deze klus op
e . En dan te bedenken dat ze het nog 

en stellen! 

KET" 
� oo de poten heen in de zeebodem wor

helicopterdek, bemanningsverblij
e constructie weegt zo'n 400 ton. 

oltooid moet zijn, zal gezamenlijk 
e eer en Schiedam worden uitge-

NIEUWS VAN IUU GUSTO 
Open Huis 

Het is min of meer een traditie, dat IHC Gusto af en toe 
de poorten opent om iedereen die dat wil een kijk op de werf te 
gunnen. Zo was er op 13 maart weer "open huis". Ruim 2000 
belangstellenden kwamen op bezoek. Een record aantal. Een 
grote trekpleister was natuurlijk het boorschip Pétrel, maar er 
was nog veel meer te zien. De Pélerin op de helling, de fraaie 
modellen in de kantine, de bedrijfsschool waar acht jongelui hun 
prestaties toonden en een doorlopende filmvoorstelling in de 
Dukdalf. Wie moe was van het slenteren en kijken kon een con
sumptie halen. Kortom, al met al was het een succes, waarvoor 
alle rondleiders, gidsen en vele medewerkers voor en achter de 
schermen een pluim verdienen! 

Werfbeeld 
Omdat er aan de afbouwkade plaats moest worden gemaakt 
voor het boorschip Pélerin, werd de Pétrel verhaald naar de 
Merwehaven. Om beide schepen nog even op de foto te zetten, 
klom een fotograaf van Fotobureau Kramer bij "buurman" Vijf
vinkel in een kraan. 
Het fraaie resultaat ziet u hier! 

"Pélerin" te water
Op zaterdag 27 maart werd het dp-boorschip Pélerin te water 
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gelaten. Dit schip is in aanbouw voor Helmer Staubo & Co. in 
Oslo. De doop werd verricht door mevrouw Pierre Germes, echt
genote van de "General Manager exploration and production" 
van de Compagnie Française des Pétroles in Parijs. 
De Pélerin behoort tot de "dynamisch gepositioneerde" boor
schepen, waarvan wij er al drie bouwden, de Pélican, de Havdri/1 
en de Pétrel. Een dp-boorschip ligt niet aan ankers, maar wordt 
met behulp van twee voortstuwings-schroeven en een aantal 
dwarsscheepse schroeven op zijn plaats gehouden. De comman
do's aan deze schroeven worden gegeven door een computer, 
die voortdurend de veranderingen in windkracht, windrichting en 
stromingen registreert en vergelijkt met de positie die het boor
schip moet innemen om te kunnen blijven boren. 
Met dit systeem kan in grotere waterdiepten worden gewerkt 
dan ooit met verankerd materieel mogelijk is. 
De bijna 150 meter lange en ruim 23 meter brede Pélerin kan 
boren in waterdiepten tot 1000 meter. De boordiepte die kan 
worden bereikt bedraagt 4500 meter. Dit betekent dat dit boor
schip in dieper water kan werken dan de eerder door ons ge
bouwde schepen van dit type. 
Voor de tewaterlating en de receptie daarna waren ook mede
werkers en echtgenoten uitgenodigd. Het werd daarom een echt 
G usto-fam i I iefeest. 
In verband met het afsluiten van dit nummer houdt u de foto's 
ervan nog te goed in het volgende Zeskant! 


