
Onder applaus van zo'n 400 gasten glijdt de "bak van Hak" te water 

BAKVANHAK 
Een van de orders, die de Staalbouwcollega's onder handen 
hadden was een 55 meter lange en 11,40 meter brede bak voor 
de afdeling Zwaar Transport van de Fa. A. Hak. Deze "bak van 
Hak" - zoals hij in wandeling werd genoemd - ging op 22 mei 
met veel feestgedruis te water. De eerste job voor deze bak 
zal zijn om de ladder van de cutterzuiger Sliedrecht 33 naar 
IHC Smit te brengen. Dat gebeurt begin juli. 

Werfbeeld eind mei; van links naar rechts: de werfkraan In opbouw; het casco van 
de "Sliedrecht 33" op de helling; de "bak van Hak" te water en daarachter de 
nieuwe portaalkraan boven het platenpark 
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In het zonnetje kon de "Harmonie" uit Slikkerveer er niet genoeg van krijgen! 

KRANIG WERK 
7 November verleden jaar was een trieste dag, de hellingkraan 
op de werf in Slikkerveer viel om en daarmee was een belang
rijk stuk gereedschap verdwenen. Maar nu, zeven maanden la
ter, steekt een nieuwe kraan trots omhoog. Dat ging natuurlijk 
niet zomaar. In gedeelten werd de nieuweling opgebouwd. Met 
een maximaal hijsvermogen van 50 ton (op 14,2 meter) hebben 

ze daar inmiddels in Slikkerveer er een flink stuk nieuw gereed
schap bij gekregen. 
Er werd nog meer "kranig" werk verricht: het platenpark kreeg 
een 7½ tons portaalkraan om het intern transport te vergemak
kelijken. 

SLIEDRECHT 33 TE WATER 
,,Het kan niet, maar wij doen het wel". 
Ir. A. P. N. van Baardewijk, directeur 
maatschappij, het antwoord van IHC, toe 
op korte termijn de bouw van een zeer 
wenst werd. Voor deze order werd een 
derdijk gevormd: de Stigter Stichting. Sa 

NIEUW 
IHC GUSTO STAA 

Grote broer bok kwam er aan te pas om de arm op 
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SLIEDRECHT 33 TE WATER 
"Het kan niet, maar wij doen het wel". Aldus karakteriseerde
Ir. A. P. N. van Baardewijk, directeur Adriaan Volker Bagger
maatschappij, het antwoord van IHC, toen eind verleden jaar 
op korte termijn de bouw van een zeer grote cutterzuiger ge
wenst werd. Voor deze order werd een aparte afdeling in Kin
derdijk gevormd: de Stigter Stichting. Samen met de Technische 

NIEUWS VAN 
IHC GUSTO STAALBOUW 

Grote broer bok kwam er aan te pas om de arm op de kraan te plaatsen 
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dienst van de opdrachtgever toog men aan de slag. De inkt van 
de tekeningen was nauwelijks droog of Staalbouw Slikkerveer 
nam er bezit van om óók met bekwame spoed aan de slag te 
gaan! 

Alle reden om wat pluimen op hoeden te steken. En dat ge
beurde dan ook op 31 mei, toen de Sliedrecht 33 te water werd 
gelaten. Mevrouw M. G. Blokland-Moret, echtgenote van het 
hoofd Financiële Administratie van Adriaan Volker Baggermaat
schappij, onthulde de naam van de zuiger. Het leek er even op 

Mevrouw M. G. Blokland-Moret onthulde de naam van de nieuwe cutterzuiger 

Kort na de tewaterlatlng werd de "Sliedrecht 33" op sleeptouw genomen naar 
IHC Smit. Op de voorgrond de cutterladder In aanbouw 

of het casco niet zo veel zin had om het water in te gaan. Maar, 
eenmaal in beweging, ging het ook snel! 

Er is door de Staalbouwcollega's hard aan getrokken om de te
waterlatingsdatum te halen. Pluimen op hoeden waren dan ook 
zeer terecht! 

Nog dezelfde dag is het ponton naar IHC Smit gesleept voor de 
afbouw. 28 Augustus is de belangrijke datum: dan moet dit ne
gen-maands kind worden opgeleverd. 


