


Dit blad Is het personeelsorgaan van de 
lndustrieêle Handelscomblnatle Holland, 
gevestigd In Den Haag. Het verschijnt 
iedere maand op de 1 e woensdag na de 
vijftiende. Uitreiking aan personeelsle
den van de In I.H.C. Holland verenigde 
bedrijven vindt gratie plaats. De Inhoud 
Is beschermd krachtens de Auteurswet. 
Firma-redacteuren: G. Martens (Con
rad-Stork), A. L. van der Meer 0Nerf 
Gusto), W. C. Boer (De Klop), J. Kout
staal (L. Smit & Zoon en J. & K. Smit} 
en R. Lafèbre (Verschure). 
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BIJ DE VOORPAGINA 
Op bladzijde 16 kunt U een ar
tikel lezen over het nieuwe hoofd
kantoor van I.H.C. Holland te Rot
terdam. De zonwerende ramen lij
ken van buiten ondoorzichtig, 
doch van binnenuit ziet men Rot
terdam als met goud overgoten. 

I.H.C. Beaver King per auto
naar Noord-Frankrijk 19 I.H.C. BEA VER "RUAMAHANGA"

verbetert Nieuw-Zeelandse 
Nieuw Zeeland bestaat uit twee eilanden, het 
Noord Eiland en het Zuid Eiland, gescheiden 
door Straat Cook. Op de zuidpunt van het Noord 
Eiland ligt aan een grote baai de hoofdstad 
Wellington. Oostelijk hiervan ligt, omsloten 
door tot aan zee doorlopende bergketens, een 
brede vallei met het grote Wairarapa-meer, het 
kleine Onoke-meer en de Palliser Baai. 
De vallei is een vruchtbaar en zeer waterrijk 
gebied, waarin veel schapenteelt voorkomt. Aan 
de waterhuishouding van deze streek dient alle 
aandacht te worden besteed. 

• • r1v1er 

Een Engels-Nederlandse aannemerscombinatie 
is thans bezig met werkzaamheden, die ten doel 
hebben de loop van de Ruamahanga-rivier te 
verbeteren, o.a. door uitdiepen en door het "af
snijden" van een grillige bocht. Deze rivier 
speelt een belangrijke rol bij de afwatering van 
de vallei. Voor het werk, dat in totaal vier jaar 
in beslag zal nemen, is een Beaver King in ge
bruik. 

ZIIID Ell.AND 

Over de bergen 
De gedemonteerde Beaver werd in de haven van 
Wellington uitgeladen en vervolgens over de 
weg naar de plaats van bestemming vervoerd. 
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Het was niet mogelijk de zuiger over het water 
naar het - slechts enkele tientallen kilometers 
verder gelegen - werkobject, aan de monding 
van de Ruamahanga-civier in de Palliser-Baai, 
te transporteren. Door een natuurlijke onhebbe
lijkheid is de baai ongeschikt voor scheepvaart. 
De stromingen van de Grote Oceaan doen een 
brede zandrichel ontstaan die de baai afsluit. 
Met het oog op de noodzakelijke afwatering 
wordt deze "drempel" wel regelmatig doorge
graven, maar daar laat men het bij. 
Het gat slibt immers toch weer dicht! 
Met hun grote ervaring op het gebied van weg
transporten, ook over de bergen, zagen de 
Nieuw Zeelanders er niet tegen op de Beaver 
per auto te vervoeren. 
Het hoofdponton werd op een onderstel ge
plaatst. waarvan het voorste deel rustte op de 
laadbak van een grote oplegger, en het achterste 
deel op een apart truckstel met vier wielen, 
dat door een er achter rijdende auto kon wor
den "bestuurd". De chauffeurs stonden radio
telefonisch in contact met elkaar. 
Omdat twee meer kunnen dan één kreeg de 
trekker van de combinatie hulp van een "voor
span-trekker". Ondanks al deze paardekrachten 
ging het natuurlijk niet snel over de slingerende 
bergwegen van de Rimutakas. De "trein" legde 
de afstand van ongeveer 90 km af binnen een 
dag. 

Montage te water 
Op de lossingsplaats Lake Ferry werd met be
hulp van een kraan eerst het achterste, losse 
wielstel verwijderd. Daarna werd de voorkant 
van het onderstel van de oplegger getild en neer
gelaten op een stapeling van houten balken. 
Vanaf het nu schuin staande onderstel werd het 
hoofdponton vervolgens te water gelaten. 
De montage van de verschillende onderdelen, 
die uiteraard ook per vrachtauto over de bergen 
waren aangevoerd, vond in het water plaats. In 
twee dagen was de Beaver, die de naam draagt 
van de rivier waarin hij werkt, Ruamahanga, 
klaar om aan de slag te gaan. 
Deze Beaver was op een belangrijk onderdeel 
aangepast aan de wensen van de klant. De 
spuds bevinden zich ongeveer 11 meter ver
der naar achteren, op een apart spudponton, 
dat met het hoofdponton is verbonden. Door 
deze plaatsing van de spuds is het mogelijk om 
in drie sneden de breedte van de rivier (onge
veer 150 meter) te bewerken. 
De Ruamahanga werkt stroomopwaarts en is 
nu al een jaar bezig tot grote tevredenheid van 
de eigenaars. Tot de vaste bemanning behoren 
vijf Hollanders, die hier, verspreid over de dor
pen en stadjes in de vallei, voor een aantal jaren 
met hun gezinnen zijn neergestreken. 
Ze vinden er weersomstandigheden, die hen 
zeker aan Holland doen terugdenken: regen en 

storm. Met die stormen is overigens wél iets 
bijzonders aan de hand. Ze steken heel plotse
ling op, duren één à twee uur en gaan dan even 
plotseling liggen. Het begint met een paar 
wolken en dan barst korte tijd later het natuur
geweld in alle hevigheid los. Voor de bedie
ningsman aan boord is het volstrekt onmogelijk 
om zich aan dek te begeven. De Beaver trekt 
zich van zulk noodweer weinig aan. Hij kan 
tegen een stootje, dat heeft de ervaring, ook op 
andere werken, wel bewezen! 

De tewaterlating vond plaats vanaf het onderstel waar
op de Beaver werd vervoerd. 
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OP DE HOGE HOGE DAKEN 
Nee, dit is geen nabeschouwing over het Sinter
klaasfeest, dat nu al weer een tijdje achter ons 
ligt. Wij willen u iets vertellen over het nieuwe 
kantoor van !.H.C. Holland in Rotterdam. Bin
nenkort wordt de statige villa in Den Haag 
verlaten en wordt de omgeving van beuken, 
eiken en iepen vervangen door een omgeving 
van schoorstenen, kranen en fabrieken. 
Het nieuwe hoofdkantoor krijgt een plaats op 
de hoogste - dat wil zeggen 1 le - verdieping 
van het gebouw op het Marconiplein, dat door 
de goudglans van z'n ruiten door sommigen van 
ons al met de bijnaam "Goldfinger" wordt aan
geduid. 
Dat wij even uitvoerig bij dit gebouw stilstaan 
komt vooral omdat Gusto Staalbouw een be
langrijk aandeel had in de bouw ervan. 
Begonnen werd met het oprichten van een vijf
tig meter hoge betonnen zuil, die met behulp 
van een glijbekistingsinstallatie in een paar we
ken gereed kwam. Deze zuil is de ruggegraat 
van het gebouw. Een stevige ruggegraat van 9 
bij 9 meter met 30 cm dikke wanden! 
Toen kwam de montageafdeling van Gusto er 
aan te pas om aan de voet van de beton
nen zuil een stalen werkplatform van 30 bij 30 
meter te maken. Dit gevaarte van 560 ton 
werd vervolgens langzaam omhoog gevijzeld, 
één meter per uur. Het spreekt vanzelf dat voor
bijgangers zich wel eens hebben afgevraagd, 
waar dat nou goed voor was. Bouwt men door
gaans vanaf de grond naar bo·ven toe, bij de 
bouw van dit kantoor begon men andersom. 
Eerst werd op de top van de zuil een soort 
parapluie geconstrueerd, bestaande uit acht kna
pen van balken van voorgespannen beton. Aan 
deze parapluie zijn aan hangstaven van hoog
waardig staal de stalen verdiepingen opgehan
gen. De verdiepingen zijn met de betonnen 
ruggegraat verbonden door betonnen consoles. 
Elke week werd er zo vanaf het werkplatform 
een verdieping meer "aangehangen". 
Het voornaamste voordeel van deze originele 
bouwwijze is de tijdsbesparing die ermee wordt 
verkregen. Een ander voordeel is de verhou
dingsgewijs grote ruimte, die ontstaat, doordat 
op de verdiepingen geen steunkolommen meer 
nodig zijn. Er is op elke verdieping één ruimte, 
die met losse tussenmuren net zo kan worden in
gericht als men wil. 
In de betonnen kern bevinden zich de liften, 
trappen, toiletten en bergruimten. Het gebouw 
heeft glazen buitenwanden, doch geen ramen 
die open kunnen. Een uitgebreid airconditio
ningsysteem zorgt voor een aangenaam klimaat. 
In dit gebouw, dat met recht een visitekaartje 
mag worden genoemd voor Gusto Staalbouw, 
zullen zich binnenkort directie en staf van I.H.C. 
Holland vestigen, hoog boven het drukke gewoel 
van de Maasstad. Het adres is: Marconistraat 2 
en het telefoonnummer 0 10 - 254 783. 

De statige villa in Den Haag. De mggegraat met de parapluie. 



Bouwmateriaal van het heden en de toekomst Veelal wordt beweerd, dat de houten zeilschepen bemand waren met "ijzeren" zeelui, terwijl tegenwoordig de ijzeren schepen gevaren worden door "houten" zeelui. De juistheid van deze vergelijking is natuurlijk ver te zoeken. Men vraagt zich wel af hoe de gebruikers van polyester vissersvaartuigen, jachten, marineschepen en loodsboten dan wel omschreven zouden kunnen worden! Hoe het ook zij, de kunstharsen nemen tegenwoordig bij de bouw van kleine vaartuigen een belangrijke plaats in. Juist door de eenvoudige verwerking heeft de toepassing ervan een grote vlucht genomen. 
Ook I.H.C.-jachten Misschien is het nog niet algemeen bekend dat twee bedrijven van !.H.C. Holland ook polyester jachten fabriceren. Dit zijn Werf Gusto en Polyboat (een afdeling van Verschure). De methode van werken bij beide bedrijven is in het kort de vo·Jgende: Van een nieuw type boot wordt eerst een houten model gebouwd. Van dit model op ware grootte worden twee halve mallen gemaakt van gewapend polyester. Worden deze twee mallen aan elkaar vastgemaakt, dan wordt in de zo gevormde kuip een romp gebouwd. Eerst wordt daartoe een laag "mat" neergelegd, die bestaat uit geweven glasvezels. Deze mat dient, net ais het betonijzer in bouwconstructies, om de nodige sterkte te geven. Over deze sterktelaag wordt een laag vloeibare kunsthars aangebracht, waaraan vlak van tevoren een stof is toegevoegd, die het hars snel doet harden. Deze gehele laag wordt met rollers aangedrukt om luchtbellen te verwijderen. Daarover weer een Jaag glasmat ... kunsthars ... inrollen en harden ... enz. Aldus wordt de huid uit een aantal lagen glasmat en kunsthars opgebouwd. En natuurlijk: hoe meer 'lagen, des te groter de dikte en des te groter de sterkte! Op andere mallen worden het dek en de opbouwen, zoals tankdeksels, banken en schotten gemaakt en eenvoudigweg in de romp gelijmd. Het resultaat is een boot, die niet alleen sterk, maar ook elastisch is. Bovendien zó glad en zó strak als met een gelaste stalen boot moeilijk te bereiken is, en tenslotte absoluut geen roest en, als de kleur in de hars is verwerkt, geen schilderwerk. 

Dat zijn ze dan Bij de I.H.C.-werf Gusto worden alleen zeiljachten van het type "Sailmaster" gebouwd. Ze worden in drie maten vervaardigd: 45, 26 en 22 voet lang. Het grootste jacht i'S een uitstekende zeezeiler die bijzonder doelmatig is ingericht. Er zijn zes vaste kooien en twee schuifkooien in aangebracht. Het is ontworpen door een vooraanstaand Amerikaans Bureau, Sparkman& Stephens. In de kombuis staan een koelkast met een inhoud van 100 liter, een roestvrijstalen 
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aanrecht en een kooktoestel, dat niet met de 
slingeringen van het schip meebeweegt. De af
timmering en inrichting vindt eveneens geheeJ 
op de werf plaats. Aan dek wordt met teak, in
wendig met mahonie afgetimmerd. 
Een 25-pk dieselmotor zorgt voor de voortstu
wing in noodgevallen of bij windstilte, wat door 
iedere volbloed zeiler trouwens als een nood
situatie wordt gevoeld. 
Het 26-voeits zeiljacht (S26), ontworpen door 
de Amerikaanse ontwerper William H. Tripp 
Jr., is vorig jaar wat betreft inrichting en kiel 
gewijzigd. Daarom wordt achter het typenum
mer S26 de aanduiding Mark II gevoegd. Van 
de oude serie werden er in totaal 177 afgele
verd. 
Van dit bijzonder mooie schip kunnen we de 
volgende punten noemen: er zijn vier slaap
plaatsen, het vooronder is gescheiden van de 
kajuitrnimte; voorts zijn er een WC, een aan
recht met gootsteen en een drinkwatertank. 
Het kleinste jacht (S22) werd ook ontworpen 
door Sparkman & Stephens. Dit jacht werd tot 
nu toe geheel door de werf Van der Giessen
De Noord vervaardigd en wel in twee uitvoe
ringen: één met een grote kajuitruimte met vier 
slaapplaatsen en één als dagzeilboot (S22-D) 
met twee slaapplaatsen. 
In het komende seizoen wordt dit tweede type 
door Werf Gusto speciaal voor de Amerikaanse 
markt gebouwd. 

En de Polyboat 
Bij de N.V. Polyboat, ctie gevestigd is op het 
terrein van de Oranjewerf van Verschure te 
Amsterdam, worden van verschillende zeiljach
ten alleen de rompen gebouwd. De aftimmering 
en uitrusting worden verricht door het bedrijf 
waarvoor ze geproduceerd worden. Dit zijn nl. 
jachten van het type "Trintella" voor de firma 

Wever te 's-Hertogenbosch, de "Breeon" voor 
Gebr. Maas te Breskens en het type "Clipper" 
voor een Duits bedrijf. 
Bij ons bezoek aan Polyboat waren verschil
lende rompen in aanbouw. Wat een verschil met 
de ouderwetse "jachtwerf", waar men nog de 
sfeer kan proeven van de vroegere "werften" 
waar de houten zeilschepen werden gebouwd. 
Een sfeer, die bepaald wordt door de geuren 
van hout en pek en het geklop van klink en 
breeuwhamers. In zo'n modern kunstharsboten
bedrijf al'leen de vreemde, enigszins weeïge lucht 
van het constructiemateriaal. Hierbij geen klin
ken of breeuwen. alleen nu en dan uitheemse 
klanken, wanneer een Spaanse werknemer zijn 
vreugde, of misschien wel zijn heimwee naar 
zijn land en verwanten, uit in een kort gezang. 
Achter in de bouwloods is het pronkjuweel van 
Polyboat, een grote motorkruiser in aanbouw. 
Dit is een luxe boot van 9,05 meter lang en 
3, 14 meter breed. Het type "Polyflash" is uit
gerust met twee 75 pk Peugeotdiesels, de ,.Poly
star" met één. Deze prachtige boot werd ont
worpen door de Franse architect André Mauric. 
Het is een schip dat tot in de puntjes is afge
werkt en ook wat de prijs betreft niet alleen 
bedoeld is om mee te gaan vissen. 

Tonen en verkopen 
Behalve op de grote watersporttentoonstellingen 
in Londen, Parijs en Hamburg zullen twee bedrij
ven ook op de komende Hiswa-tentoonstelling in 
het Amsterdamse RAI-gebouw present zijn. 
Vaak wordt gedacht dat dergelijke tentoonstel
lingen slechts bestaan uit het voeren van gezellige 
praatjes en dan maar vlot verkopen. De werke
lijkheid is anders, hard werken en veel en des
kundig onderhandelen. De opdrachten komen 
dikwijls pas jaren later. 



I.H.C. BEA VER KING
PER AUTO NAAR NOORD-FRANKRIJK 

De discussies laaiden hoog op in de snackbar 
in dat typische stukje "niemandsland" vol kan
toorgebouwtjes tussen de Nederlandse en Be-1-
gische douaneposten bij Wernhout/ Wuustwe
zel. Onderwerp: voetballen! Feijenoord, Sparta, 
transfers. Zes chauffeurs van de Fa. König uit 
Rotterdam waren hier bijeen aan het einde van 
de eerste etappe van een Beaver-transport naar 
Noord Frankrijk. 
Bij vele koppen koffie zaten zij, die heel Europa 
kennen als hun broekzak, geduldig te wachten 
op het gereedkomen van de papieren. Want al 
mag het transport van een Beaver technisch 
niet meer zo'n groot probleem zijn, voor de 
expediteur betekent het in dit nog-niet-zo-ver
enigde Europa een grote stapel formulieren, 
vergunningen, e.d.! 
Deze Beaver van het type King gaat, onder de 
schone naam Sirène, voor een Franse aanne
mersmaatschappij werken aan de verbetering 
van een kanaal bij La Bassée, ten zuiden van 
Lille. 
Vijf auto's 
Dinsdag 18 januari stond het konvooi, bestaan
de uit vier volgeladen opleggers en een diep
lader met het 40 ton wegende hoofdponton, 
voor vertrek aangetreden in Rotterdam. Er was 
veel belangstelling voor het transport. Journalis
ten en fotografen trotseerden beroepshalve de 
ijskoude wind en voorbij rijdende automobilis
ten keken nieuwsgierig naar de zwaar beladen 
vrachtwagens. 
De stoet verliet over twee verschillende routes 
de Maasstad. De vier grote opleggers reden over 
de van Brienenoordbrug via de hoofdwegen 
naar het zuiden. De dieplader werd onder bege
leiding van een motoragent langs andere wegen 
de stad uit gebracht, Voor deze wagen was 
zorgvuldig een route uitgestippeld waarop geen 
viaducten of bruggen voorkwamen waar het 

hoge ponton niet onderdoor zou kunnen. Bij de 
grens van de gemeente nam de motoragent 
afscheid. 
Verder ging het weer. En toen gebeurde het. 
De chauffeurs Martijn en Mastenbroek op de 
trekker van de dieplader vergisten zich in het 
kronkelspel van de provinciale wegen. Weldra 
kropen zij met hun gigantische last over smalle 
dijkwegen. Ze deden dat op een manier waar je 
diep je petje voor afneemt! 
De mensen onderweg keken weI verbaasd naar 
de grote bak met het opschrift 4 0 000 kg. 
,,Zeker voor de Kijfhoek", zei er een. 
De Kijfhoek wordt het nieuwe grote rangeer
emplacement van de NS tussen Barendrecht en 
Zwijndrecht en blijkbaar worden daarheen ook 
wel eens grote stukken gebracht. 
Oponthoud in Heerjansdam 
Eerlijk is eerlijk, het mag niet de schuld van 
de beide chauffeurs worden genoemd, dat de 
wagen in een smalle straat van Heerjansdam 
toch kwam vast te zitten. De eigenaar van een 
grote vrachtauto vertikte het om een eindje op 
te rijden. De gladheid van de besneeuwde weg 
maakte dat de dieplader bij de pogingen te pas
seren telkens weer opzij gleed, zodat het hoofd
ponton iedere keer bijna een dakgoot(!) raakte. 
Het dorp liep uit om het evenement te zien, 
en ... om goede raad te geven. Ook hier weer 
stonden de betere stuurlui aan de wal. Er wer
den ook andere geluiden geboord. ,,Mama, ik 
kom heus te laat op school", zeiden een paar 
meisjes ongerust. ,,Dan zeg je maar tegen de 
juffrouw dat er een grote vrachtauto niet verder 
kon en dat je er niet langs mocht lopen", ant
woordde een moeder. Een dozijn jongetjes, die 
zeker óók te laat zouden komen, zeiden niets. 
Die vonden het allemaal maar wat fijn! 
Errkele dorpsbewoners verzekerden de chauf
feurs, dat zij verderop nog veel meer moeilijk-
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heden zouden ondervinden. Dus besloten Mar
tijn en Mastenbroek tot een huzarenstukje: 
omkeren en teruggaan tot het punt waar ze ver
keercl waren gereden. 
Via een zijstraat en een open terrein slaagden 
ze er in de dieplader en de trekker te keren. 
'foen terug over de smalle dijken naar de aan
gegeven route. Vandaar ging het - ondanks 
een omleiding bij Dordrecht - vrij snel naar 
de grens. Hier waren hun collega's Snel, Scha
per, van der Belt en Koopman met de andere 
vrachtauto's inmidde�s al gearriveerd. 

,,Gevaarlijk transport. 
Het bleek, dat de Belgen geen toestemming 
gaven tot doorrijden, tenzij de expediteur zorgde 
voor een auto met geel zwaailicht. Bovendien 
wilde men niet ·hebben dat er werd gereden in 
het donker. Dus gingen de mannen maar naar 
bed. 
Er moest overigens eerst ook nog een andere 
moeilijkheid worden opgelost. Wat doe je als de 
douane zegt: op een van de auto's staat een kist 
met stroppen en staaldraad, die niet voorkomt 
op de papieren? Juist, afhalen en slopen!! ... 
Voorafgegaan door een auto met zwaailicht en 
een bord met de dreigende tekst: ,,Gevaarlijk 
transport" reden de vijf vrachtwagens de vol
gende morgen België binnen. Met een gangetje 
van gemiddeld vijftig kilometer ging het via 
Antwerpen en Brussel zuidwaarts, onderbroken 
door een lunchpauze met brood, kaas en heel 
veel koffie. 
Tegen de avond werd bij Hertain de Belgisch
Franse grens bereikt. 
Donderdag: verplichte rustdag. De wegen waren 
door ijzel spiegelglad geworden en bovendien 
maakte de Franse douane bezwaren toen bleek, 
dat de zuiger niet op zee zou gaan werken maar 
in een kanaal, wat volgens de voorschriften het 
betalen van invoerrechten betekende. Er werd 
uitgebreid heen en weer getelefoneerd. Om half 

vijf 's middags kwam plotseling het "bevel": 
verder rijden. 
Met het oog op de inva!l.lende duisternis en de 
toestand van de wegen werd na enkele kilo
meters besloten te stoppen. 
De vo1gende dag werd de laatste etappe vlot 
afgelegd. De Franse politie begeleidde de kara
vaan door de stad Lille. In de middag bereikte 
het konvooi de plaats van bestemming, La 
Bassée. Direct werd met het afiladen begonnen. 
Zaterdag werd o.m. het hoofdponton met be
hulp van vijzels gelost. Om vier uur was alles 
klaar en konden de chauffeurs naar huis terug
keren. Even dreigde er nog een kink in de 
kabel te komen, toen bleek, dat ten gevolge 
van opdooi enige wegen waren afgesloten. En 
wat dat in Frankrijk betekent weten de mannen 
maar al te goed. Toch waagden ze het er maar 
op. Het lukte: zondag was iedereen weer 
thuis. 
De Beaver King Sirène was netjes bij de klant 
afgeleverd. 


