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Dit bied Is het personeelsorgaan ven de 
lndustrleêle Hendelscomblnetle Holland, 
gevestigd In Den Heeg. Het verschijnt 
iedere maand op de 1 e woensdag na de 
vijftiende. Uitreiking aan personeelsle
den ven de In I.H.C. Holland verenigde 
bedrijven vindt gratis plaats. De Inhoud 
Is beschermd krachtens de Auteurswet. 
Firma-redacteuren: G. Mertens (Con
rad-Stork), A. L. ven der Meer (Y'lerf 
Gusto), W. C. Boer (De Klop), A. Hey
stek (J. & K. Smit), J. Koutsteel (L. Smit 
& Zoon) en R. Lefèbre (Verschure). 
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"Veertien maanden lang het troe
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over het vijfkantige booreiland 
"lle de France". 6 Januari was de 
grote dag waarop het troetelkind 
als volwassene de werf verliet, ge
trokken door de 9.000 paarden 
van de "Zwarte Zee" (zie ook het 
art. op blz. 4 en 5). 
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Werk onder handen Stand per 1 • • Januari 1966 
co Type en Naam Land Werf Stadium 

485 Sleephopperzuiger Luisa Panama 4 Te water 

504 Sleephopperzuiger Narvski Rusland 5 Te water 

505 Sleephopperzuiger Vyborgski Rusland 7 Te water 

506 Sleephopperzuiger Rusland 5 In aanbouw 

519 Emmermolen Beverwijk 3 Nederland 4 Te water 

520 Emmermolen Beverwijk 4 Nederland 4 Te water 

522 Sleephopperzuiger H.A.M. 307 Nederland 6 In aanbouw 

526 Sleephopperzuiger China 0 Te water 

535 Emmermolen Jannigje Johanna Nederland 6 Te water 

536 Sleephopperzuiger Tees Bay Engeland 4 + Vuyk Te water 

538 Veerboot Free Enterprise JIJ Engeland 0 In aanbouw 

546 Snijkopzuiger Bulgarije 7 In aanbouw 

547 Sleephopperzuiger Colombia 4 Tekenkamer 

552 Hef ponton Argentinië 4 In aanbouw 

553 Sleephopperzuiger Geopotes IX Nederland 0 Tekenkamer 

554 Snijkopzuiger Nederland 7 In aanbouw 

556 Losboei Spanje 0 In aanbouw 

558 Emmermolen Namur België 7 Tekenkamer 
559 Snijkopzuiger Mercurius Nederland 7 Tekenkamer 
560 Snijkopzuiger Nieuwe Menvede Nederland 7 Tekenkamer 
566 Sleepboot Witte Zee Italië 4 Tekenkamer 

J.K.S. 911 Snijkopzuiger Nederland 5 In aanbouw 

Bovendien zijn een groot aantal I.H.C. Beaver-zuigers in aanbouw bij Conrad-Stork en J. & K. Smit. 

Gusto 

Verschure 
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L. Smit & Zoon



Aan alle medewerkers van de !.H.C. 
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Ter gelegenheid van de jaarwisseling wil ik mij gaarne enige ogenblikken tot U richten: 
1965 zal als een belangrijk jaar voor onze bedrijven de geschiedenis ingaan. Een 
lange samenwerking onder de I.H.C.-vlag werd bevestigd in een blijvende door de 
fusie van onze bedrijven die in 1965 tot stand kwam. 
Door deze fusie werd al datgene, wat wij in het verleden bereikt hebben in onze sa
menwerking, op een hechtere basis geplaatst. 
Ik denk hierbij aan onze gezamenlijke inspanning om orders te bemachtigen, aan de 
vooruitgang die wij boekten op technisch gebied en zovele andere belangrijke dingen 
die wij door onze samenwerking hebben bereikt. Aan het begin van het jaar 1966 
mogen wij constateren, dat de bedrijven van onze groep nog vele orders hebben af te 
werken. Dit neemt niet weg dat onze aandacht met voortduring gericht moet blijven 
op het verkrijgen van steeds weer nieuwe opdrachten. 
Vele baggerwerktuigen en andere gespecialiseerde schepen hebben in 1965 onze wer
ven verlaten en verrichten hun taak tot tevredenheid van onze afnemers. 
Om de goede kwaliteit van ons produkt echter te kunnen bestendigen moeten wij 
vooraan blijven op technisch gebied terwijl daarnaast onze kostprijzen hun aanvaard
baarheid niet mogen verliezen. 
Dit vereist dat wij onze research verder intensiveren en de efficiency van onze be
drijven waar mogelijk verbeteren. 
De gezamenlijke inspanning van al onze medewerkers is hierbij onontbeerlijk, want 
slechts hierdoor zal de !.H.C. haar vooraanstaande plaats kunnen handhaven en ver
sterken. 
Gaarne spreek ik hierbij de wens uit dat de samenwerking nieuwe stijl met onze 
partner Conrad-Stork, die voornamelijk op het gebied van de Beaverzuigers zal wor
den gecontinueerd, voor beide bedrijven vruchtbaar mag zijn. 
Ik hoop dat 1966 voor U allen een voorspoedig jaar zal worden. 

H. Smulders
Voorzitter Raad van Bestuur 
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,,ZWARTE ZEE" nam ,,Jl,E DE FRANCE" 
op sleeptouw naar West-Afrika 

"Nog even zwaaien, astublieft". 
"Doet U het nóg eens een keer". 
Dit waren de opmerkingen, die mevrouw Van 
der Broecke te horen kreeg van filmers en foto
grafen, toen ze, net even buiten de pieren van 
Hoek van Holland, voor het laatst naar haar 
man zwaaide, die als journalist aan boord van 
de Zwarte Zee de sleepreis met het booreiland 
/Ie de France gaat verslaan voor een Rotterdam
se krant. Als enige vrouw had zij, met tientallen 
mannen, als gast van L. Smit en Co's Internatio
nale Sleepdienst en I.H.C. Holland aan boord 
van een Spidoboot het booreiland uitgeleide ge
daan. Voor dit vertrek bestond grote belangstel
ling, ook van de kant van de pers. Behalve jour
nalisten en fotografen waren cameramensen van 
de Nederlandse, Duitse en Engelse televisie en 
het Nederlandse bioscoopjournaal present. 
We mogen gerust zeggen dat de ogen van de 
wereld al lange tijd op het opvallende bouwwerk 
aan de kade van de I.H.C. Werf Gusto waren 
gericht. Talloze binnen- en buitenlandse bezoe
kers zijn op het vijfkantige booreiland rondge
leid. struikelend over de snoeren en slangen, 

schuilend voor de vonkenregens van lassers. Vol 
ontzag hebben ze staan kijken bij het mechanis
me "système Gusto" waarmee de vijf vakwerk
poten op en neer worden bewogen. Verbaasd 
stonden ze op het helicopterdek, dat als een 
reusachtige pannekoek opzij uit de constructie 
steekt. Misschien wat angstig zijn zij vele trapjes 
op- en afgeklommen om zich vervolgens ver
dwaald te voelen in het technische hart van het 
booreiland. de ene machinehal na de andere. 
Rond de jaarwisseling was de 1/e de France klaar 
voor de reis. Op het middendek lagen secties 
van de poten vastgelast, want pas op de plaats 
van bestemming zullen deze poten de volledige 
lengte van 90 meter krijgen. 
Uiteraard zal dit laswerk door onze eigen men
sen worden uitgevoerd. Ook de top van de boor
toren wordt aan dek meegenomen. Het helicop
terdek blijft gedurende de lange reis "opgevou
wen". Allemaal voor het transport van zo'n ge
vaarte noodzakelijke voorzieningen. 
Tijdens de voorbereidingen voor het vertrek in 
de vroege ochtend hield de Zwarte Zee zich met 
zijn 9000 pk bescheiden op de achtergrond. 



Aan dek lag, als een reusachtige vuilgele slang. 
een nieuwe, dubbele tienduimstros te wachten. 
Vier riviersleepboten, de Azië, de Europa, de Schouwenbank en de Steenbank maakten aan 
het booreiland vast, dat - voor het laatst -
langzaam nog een poot uit de Hollandse bodem 
trok. Eenmaal goed los van de kant werd ook 
de verbinding tussen de Zwarte Zee en de lle de France tot stand gebracht. 
De Gustowerkers aan boord van de 526, de Chi
nees, hadden ongetwijfeld de beste plaatsen om 
het boeiende schouwspel in de Merwehaven te 
zien. 
Drie stoten op de fluit; de tocht van 4000 km 
kon beginnen. 
Geholpen door de genoemde sleepboten trok de Zwarte Zee het booreiland de Nieuwe Waterweg 
af. Met de stroom mee ging dat vrij snel. Een 
winterzonnetje zette de sleep in een prachtig licht 
zodat de camera's bleven klikken en zoemen. 
Telkens weer werd er tegen de ruit van de brug 
getikt en moest de kapitein van de persboot ho
ren, "Och kapitein, kunt U niet even zo of zo 
varen?" Als het even kon werden alle wensen 
vervuld. 
Belangstelling voor dit bijzondere transport was 
er niet alleen van schip en wal, maar ook uit de 
lucht. Een sportvliegtuigje vloog keer op keer 
laag over de sleep heen en ook vanuit een heli
copter werden lenzen op de lle de France gericht. 
Na het passeren van Maassluis kwam de vloed 
opzetten, zodat de vijf sleepboten er toen flink 
aan moesten trekken. Een loodsbootje haalde 
enkele genodigden en werfpersoneel van het 
booreiland af. 
Alleen twee Franse en twee Nederlandse run
ners bleven aan boord. Het afscheid naderde. 
Buiten de pieren van Hoek van Holland droegen 

de riviersleepboten het karwei over aan de Zwarte Zee, want deze, door I.H.C. Holland gebouw
de zeesleepboot trekt in z'n eentje het door 
I.H.C. Holland ontworpen en gebouwde vijf
potige booreiland naar Senegal, waar het voor
een Franse maatschappij boringen zal verrichten.
Nog een laatste groet, nog een laatste zwaai van 
mevrouw Van der Broecke naar haar man. 
Goede reis en behouden vaart! 
In het brede kielzog van de lle de France hadden 
zich intussen honderden meeuwen verzameld. 
Geen wonder dat vele foto- en filmlenzen op
nieuw "voor het laatst" op de sleep werden ge
richt toen de boot met genodigden terugvoer naar 
Hoek van Holland! 
Begin februari hoopt Kapitein Arie Poot met 
de sleep op de plaats van bestemming te arrive
ren. 

s 
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MANNESMANN II 

toonde technisch kunnen 
lmpresJies van een proeftocht 

Trots de witte vlag met het LSZ-embleem in 
top (en asbakjes met het I.H.C. Holland em
bleem aan de wand) maakte de duwboot Man
nesmann 11 onlangs een technische proeftocht. 
Voor de schrijver van deze regels was het de 
eerste maal dat hij een dergelijke proeftocht mee
maakte. Mag hij daarom bij u aan boord komen 
met de volgende indrukken-van-een-nieuweling? 
Zo op het eerste gezicht lijkt een duwboot een 
tamelijk log, vierkant schip. Maar reeds bij het 
vertrek valt de grote wendbaarheid op. Vooruit. 
achteruit, het gaat allemaal met gemak. 
Er is een gevarieerd gezelschap aan boord. Werf
directeuren, mensen van de rederij en veel man
nen in overalls. Met "LSZ" op hun borstzakken, 
of "Stork-Jaffa". En technici, die rustig de kas
ten van de uitgebreide radarapparatuur openma
ken en zich buigen over het voor leken geheel 
onbegrijpelijke samenstel van draadjes en con
tactjes. Verschillende mensen, maar voor deze 
gebeurtenis toch ook één grote familie. In de 
scheepscantine schuift iedereen naast iedereen 
en drinkt koffie. Die smaakt best in de nevelige 
wintermorgen, die nog maar net is begonnen. 
Men blijft niet lang zitten. Het is tenslotte een 
proefvaart en geen gezellig uitje. Op alles moet 
worden gelet. Op de brug is het druk, vaak zelfs 
vol. 
Maar kapitein Müller zit onverstoorbaar op zijn 
hoge kruk. Hij "speelt" met de twee stuurma
chines en de dubbele telegraaf. En na een vlotte 
draai van het schip zegt hij tevreden "dat was op 
één motor". 
Op het programma staat: Yaren op de Lek, het 
doen van stuur-, manoeuvreer- en ankerproeven. 
Wij draaien dus om en om, varen snel, dan weer 
langzaam. In de machinekamer met zijn brullen
de motoren, waar alles er nog zo nieuw uit ziet, 
trekken de mensen gezichten van "dat loopt toch 

allemaal maar gesmeerd". 
Dan is het licht genoeg voor het maken van de 
statiefoto's. Een boot van Rijkswaterstaat is 
zo vriendelijk om de fotografen voor een tijdje 
over te nemen. Van verschillende kanten wordt 
de Mannesmann Il onder schot genomen. Het is 
een in alle opzichten prachtig schip. Wie bijvoor
beeld de hutten van de bemanning ziet, zou zich 
zó voor een Rijnreis laten aanmonsteren. 
Na de ankerproeven leggen wij aan en maken 
vast met de kop tegen de wal. 
Op het programma staat: Duwen tegen de 
wal met vol vermogen. Dat is wél te horen. De 
twee motoren gooien al hun 1800 pk in de strijd. 
Wild wervelt het water achteruit. 
De boot van Rijkswaterstaat waarschuwt met 
vlaggen en zwaailicht het verkeer op de Lek: hier 
laat een krachtpatser te water zien wat hij kan. 
De luiken van de machinekamer worden openge
zet. Men ademt de warm zoete lucht van olie. 
Overal dreunt het. Vol vermogen, twee uur lang. 
Terwijl de motoren liters brandstof verslinden, 
slurpen de mannen aan boort hete snert. Het 
is lunchtijd. 
Na afloop van de proefvaart toonde iedereen 
zich best tevreden over het schip. 
Met de eerder afgeleverde schepen de Olivier 
van Noort, de Jacob van Heemskerck en de Man
nesmann I zal de Mannesmann // binnenkort be
ginnen met het werk op de Rijn in de nieuwe tak 
van binnenvaart. die duwvaart heet. 



Tewaterlating CO 526 
,, Van een oude en een jonge Chinees" 

Terwijl Gusto's Harmonie orkest het Chinese 
volkslied speelde gleed 3 december j.l. de sleep
hopperzuiger CO 526 vlot te water. 
Naar de heer Krommenhoek, de ijverige secre
taris van de Muziekvereniging ons vertelde, was 
het de eerste keer, dat dit volkslied in Nederland 
werd gespeeld. 
Ruim vijftig jaar geleden werd van wellicht de
zelfde plek eveneens een sleepkopzuiger tewater 
gelaten, welke dienst ging doen in dezelfde ha
ven, Tientsjin. Wat is er in die tijd bij ons toch 
geweldig veel veranderd . 
. . . De fabrieksuitrusting, hellingkranen, lastech
niek, elektrische uitrusting etc. Maar ook de so
ciale voorzieningen, pensioenregeling, een werk
week van 45 uur en nog zoveel meer ... 
Kijken we naar de uitvoering van de "Oude Chi
nees" en de "Jonge Chinees" van nu, dan zijn 
de verschillen ook groot. 
Het schip van 1913, de Chung Hua, was uitge
rust met twee stoommachines van ieder 230 ipk. 
Nu twee Smit-Bolnes motoren van ieder 2040 pk. 
In plaats van twee hutten voor "vreemdelingen" 
en één slaapzaal voor de Chinese bemanning, 
thans twaalf 2-persoons en zes 4-persoons hut
ten. 
Elektrische stroom werd geleverd door één 100 V 
dynamo voor zes lampen van de dekverlichting 
en 16 lampen in de verblijven. 
In het nieuwe schip zijn zeven generatoren van 
verschillende grootte geplaatst, die in totaal 
ruim 2600 kW aan elektrische energie kunnen 
leveren. 

De "Jonge Chinees" 

De "Oude Chinees·· 

In zijn toespraak memoreerde directeur Mr H. 
Smulders de genoemde zuiger Chung Hua en an
dere geleverde baggervaartuigen. 
De Chinese zaakgelastigde, de heer Li En-Chou 
wees op de goede en prettige samenwerking tus
sen werf en opdrachtgeefster bij de bouw van 
dit schip en zei overtuigd te zijn van het hoge 
technische niveau en de kwaliteiten van de Werf. 
Als laatste bedankte mevrouw J. F. Bax-Schrei
ner, die het schip op charmante en deskundioe 

.. b 

w11ze had gedoopt, voor de vriendelijke woorden 
welke tot haar waren gericht. 
Zij was zeer verheugd te kunnen mededelen, dat 
het schip de vis- en bloemrijke naam, Gouden 
Zeepaard, uiteraard in het Chinees, zal ont
vangen. 

�� -- -�-=--�-_: 
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Zes hete maanden 
zes koude weken 
Eerst een verblijf van een half jaar in tempera
turen van tachtig tot honderd graden boven nul. 
Toen zes weken werken in een omgeving waar 
het kwik niet boven het nulpunt uitkomt. Onze 
garantiemachinist, de heer Mes, heeft het alle
maal goed doorstaan. Bij de snorrende kachel 
in zijn huis in Hardinxveld en onder de goede 
zorgen van mevrouw Mes hebben wij nog wat 
nagepraat over zijn zoveelste reizen voor de 
I.H.C. naar verre landen.
De zes hete maanden bracht de heer Mes door
in Goa, het voormalige Portugese gebied aan de
Westkust van India, ongeveer 500 km ten
zuiden van de stad Bombay. Hier werkt de in
opdracht van de Indiase regering voor de "Mor
mugao Port Trust" gebouwde sleephopperzuigerDredger Zuari aan de verbetering van de haven.
De verscheping van ijzererts ondervindt daar tot
nu toe grote vertraging, omdat de geringe diepte
van de haven de zeeschepen verplicht op de rede
te blijven. Met lichters wordt het erts naar de
schepen gebracht. Als de haven is uitgediept
kunnen de zeeschepen direct door transport
bandinstallaties vanaf de wal worden geladen.
Verhalen over exotische Oosterse gebeurtenis
sen moet men niet van de heer Mes verwachten.
Het was werken van vroeg tot laat. Voor een
Europeaan waren er trouwens weinig mogelijk
heden om er alleen als toerist op uit te trekken.
Wetende dat het voedsel in Tndia rijkelijk wordt
"besproeid" met kerry, waardoor het zo heet
wordt als een lasvlam, konden wij niet nalaten
de heer Mes te vragen hoe bij het eten vond. Het
antwoord was verrassend; men had de kok aan
boord geleerd een "hollands" gebraden kipje
klaar te maken en "echte frites!
Moeilijkheden met het werk? Neen, eigenlijk
niet. De machines hebben goed gewerkt, de men
sen waren tevreden. Het enige wat tegenwerkte
was het weer, maar daar is een Hollander wel
aan gewend. Tijdens de moesson, die van half
mei tot september duurt, stormde en regende het
veel en was de vochtigheid van de lucht zeer
groot. Buitengaats stond er veelal een deining

met golven van 3 à 4 meter. Dit had tot gevolg 
dat de specie niet geklapt kon worden, doch 
overboord moest worden gepompt. 
Een bijzondere gebeurtenis was het vergaan van 
de Mari Viki. Deze, onder Libanese vlag varen
de, 6000 tons ertstanker sloeg op 22 juli lek in 
een vliegende storm en werd daarna op het strand 
gezet. 
Met een reddingsloep van de Dredger Zuari 
werd getracht hulp te bieden, doch de bemanning 
van de tanker durfde niet in de wild schommelen
de sloep over te stappen! Met een marinevaar
tuig zijn de mannen later toch van boord ge
haald, want het schip moest als verloren worden 
beschouwd. 
Van 15 graden noorderbreedte en 74 graden 
oosterlengte naar 46 graden noorderbreedte en 
64 graden westerlengte. Van tropisch Goa naar 
winters Dorchester. 

Ver van de bewoonde wereld, bij de Memran 
Cook River in de Canadese provincie New
Brunswick, werkte de emmermolen Leconf ield 
//, die in 1913 door LSZ is gebouwd en in 1956 in 
Canada is vernieuwd met o.a. elektrische lieren 
die door J.H.C. werden geleverd. 
Het is een arme streek. Overal vindt men ver
vallen, leegstaande boerderijen. De bewoners 
zijn weggetrokken omdat het land onvoldoende 
bestaansmogelijkheden bood. In een poging het 
gebied uit z'n isolement te verlossen heeft de Ca
nadese regering besloten hier industrieën te ves
tigen. Een eerste stap is de bouw van een kunst
mestfabriek. De voor de kunstmestfabrikatie be
nodigde ammoniak zal met schepen worden aan
gevoerd, die zullen meren aan een grote, drijven
de, betonnen aanlegsteiger. De taak van de Leconfield Il was het op diepte brengen van dit 
"haventje". Het karwei werd bemoeilijkt door 
het grote getijdeverschil: maar liefst 14 à 15 me
ter! Door de geweldige stroming lag de emmer
ketting dikwijls uit het zeskant en hielden de an-



kers het niet. Het werk moest echter beslist voor 
het invallen van de strenge vorst zijn voltooid. 
Dus riep men technische hulp van ons in. 

De overkomst van de heer Mes naar Dorchester 
volgde enkele dagen na zijn terugkomst uit India. 
In Dorchester bleek hem, dat de meeste beman
ningsleden van de Leconfield Il voor het eerst op 
een molen werkten. 
Hun bereidwilligheid was echter groot, dus kon
den er al direct spijkers met koppen worden ge
slagen. "Ik ben maar weer bij het begin begon
nen'', vertelde de heer Mes, "en heb er voor ge
zorgd dat wij bij laag water genoeg water onder 
het schip hadden". 
Met een bulldozer zijn geweldige ankergaten 
gemaakt, waarna een stevige verankering de mo
len minder gevoelig maakte voor de ongemakke
lijke invloeden van stroom, getijdeverschil en 
wind. Wij zeiden het al, de weersomstandighe-

den maakten het nodig hard door te werken. 
Zeven dagen per week werd er iedere dag ge
zwoegd van 's morgens zes uur tot 's avonds 
zeven uur. Is het een wonder dat iedereen daar
na maar het liefst meteen zijn bed in kroop? Dit 
bed, dat moesten wij U er nog wel even bij ver
tellen, stond in een woonwagen. De heer Mes had 
nooit gedacht ook nog eens enkele weken als zi
geuner te zullen leven. 
Het doel, klaar te zijn met het karwei vóórdat 
Koning Winter alles in zijn ijzige greep zou heb
ben, werd bereikt. En dát was toch wel het voor
naamste, vindt de heer Mes. 
Opnieuw heeft een van onze mensen, onder wel 
zeer verschillende omstandigheden, in hitte en in 
koude, met kennis en ervaring de naam van 
I.H.C. Holland hoog gehouden. 
In het a.s. voorjaar wensen de Canadezen dhr. 
Mes terug om nog een zwaar karwei voor hen 
op te knappen. 

Oplossing Kerstpuzzel 
Ruim 650 goede oplossingen van de Kerstpuz
zel 1965 dwarrelden neer op de redactietafel. Wij 
zijn daarmee erg blij, want er blijkt uit, dat wij 
zeer velen het plezier van gezellig puzzelen heb
ben bezorgd. 
De juiste oplossing ziet U hiernaast afgedrukt. 
En dan nu de prijswinnaars; een hele lange rij. 
Hoofdprijswinnaar is dhr. Joh. Stam, IJzerwer
ker bij JKS. Mijnheer Stam ontvangt f 25,-. 
Prijzen van f 10,- zijn toegekend aan: 

Conrad-Stork: 
W. K. Eggens, Administrateur Tekenk. 
J. Koper, Draaier
H. L. ter Smitten, gepensioneerde

Verschure: 
D. Ras, afd. Optisch afschrijven
J. K. Kortland. afd. Koperslagerij
J. F. Pardun, gepensioneerde

1. & K. Smit:
W. B. van Hofwegen, Bankwerker 
W. de Gruyter, Tijdschrijver A.V.I.
A. Simons, Bankwerker

L. Smit & Zoon:
A. Bakker, gepensioneerde
A. L. van Rijswijk, afd. Koperslagerij
J. C. van Wingerden, afd. Werkvoorbe
reiding MF

De Klop: 
Mej. Zw. Bakker, Kantoorbediende loon
administratie 
J. Loeve, Elektrisch Lasser
J. Middelkoop, leerling IJzerwerker

Werf Gusto: 
G. W. J. van Bueren, Scheepsbeschieter 
L. Thiele. Onderhoudsbankwerker
L. Wesdijk, gepensioneerde

Bureau l.H.C./M.T.I.: 
Mej. G. Zwart, afd. Boekhouding I.H.C. 
P. van Loon, Economisch Adv. I.H.C.
D. H. Makkus, Laboratoriumbediende
M.T.I.

Op blz. 10 ziet U de foto's van de gelukkige win
naars. 
Prijswinnaars gefeliciteerd met Uw succes, alle 
deelnemers dank voor Uw medewerking. 

1 �+.:.-!�..'....-f=.:-t-=-+...:...:�:..,i..:=,i,:....:....,���� 

2 µ..4--'-4,!=�!::;:l-�....::::_!L--������ 
3 µL+.t..e..+-LL.µ!LJ-��j...!..L...µ,,,�����
4 I-IC:+-!..1....j.""""--Ul<'--1--':....:....J-='-1--'c....J_=-"'--=----""c__:�..,.. 

5 J-'---l-'-+-'--+'-"-J--f---+-'--'--+..:...:....-k--'--.1.--..�-...=-.1 

6 �..µ..'-+-f!1+<L+L.LJ...!.L.µ.L+_,,;l...jL�-4��
7 1,..!.J�'...!..+...!....:...1,U+-'L+�µ..lc.j.....l....l+-�i,...!..!..J?.-�� 

8 J-L-�:...µ,c._J.!�.!...__j_=,���.!-,1?��� 

9 1-'---J.L..-'-!-!...L.ll-"--f-!-YL�---'l��-;iç..-;!<;.--;:t.----ll 

10 µ:,:::+-:-:..+=:::+-=-4--=-i-:--=--/L-������ 
Il "1.L+.i.,��:...!;..f..=,1-c=�¾.!.-,k-!�---;i:�� 

12 i--"1-L---+-'""4..L...l!L--'+l---'l<'--�__;,,i,'--'lk'-��----"I 
13 IL!��L-1��4..!-!+;�i....=...!-IL-���� 
14i-=-+--+"-Yl-=-+-'--+-"':;...+-'--i-=-..j....:C'-4-'=--l-:c:<--l'---lll 
15 ..._+==-+='--'-+�f-!-+=-'+"'�=--,i.,=..,.k=-��--'ll 
16i..=-l-!.___µc..!....,l=�-+=-.:.........!.......JL-'IL--=.�:........::,� 
17 i-:--f-.!:C=-!-!.!._f..:��f-!L--1-..!.!.�:;k!���� 
181-=�:.+:-.!....f-!:....q.�f-=+.-:-!--JL����� 
19 t-=���L.1..j....:._.µ:::::...j....L--i...!........l.-=j,l_::,j,l_�__:::,i 

201,C1,.a..=;..i..;;:::...i...;.;.a.�..;;_.i...:::,..J...,;.-L..,;::J..��� 9 
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J�h Stam 

J. Ko�r 

W B van Hofwegen 

J C van Wingerden 

L. Thlele 

H L ter Smltten 

W de Oruyter 

Mei. Zw Bakker 

L. Weadijk 

Prijswinnaars Kerstpuzzel 

1965 
W K Eggena 

D Hes J K. Kortlend J F. Pardun 

A. Simons A. Bakker A. L van RUswlJk 

J. Loeve J. M1ddelkoop G W J. van Bueren 

Me). 0. Zwart P van Loon 



Kotterbank met ponsband-besturing 
In Het Zeskant schreven wij reeds eerder dat in 
de machinefabriek van Werf Gusto een bijzon
dere boormachine werd opgesteld. Bijzonder, 
omdat zij gecommandeerd wordt door een pons
band je, waarin volgens een bepaald patroon zeer 
vele gaatjes zijn geponst. In de band zijn de gaat
jes zodanig aangebracht, dat daarin alle hande
lingen zijn opgenomen, die het gereedschap moet 
uitvoeren. 
In een speciale besturingskast wordt het op een 
soort ponsmachine vervaardigde bandje door 
een aantal pennetjes afgetast. Komt een pennetje 
een gaatje tegen, dan betekent dit een opdracht 
in "machinetaal", die aan de boormachine wordt 
doorgegeven. 
Onlangs werd een andere machine, een kotter
bank van het belgische fabrikaat Pégard, opge
steld, die eveneens de opdrachten krijgt van een 
ponsband je. 
Nu wordt het bandje niet afgetast door penne
tjes, maar door een lichtstraal. Schiet de licht
straal door een gaatje van deze, in dit geval ove
rigens zwarte en ondoorzichtige, ponsband, dan 
reageert een foto-elektrische cel daarop en wordt 
de bedoelde opdracht elektrisch aan de machine 
doorgegeven. 
Het is ook mogelijk om deze machine geheel met 
de hand te bedienen met uitschakeling van alle 
automatiek, wat met de eerder genoemde boor
machine niet mogelijk is. 
Het grote voordeel van zo'n machine zit vooral 
in de tijdwinst. Moet bijvoorbeeld in een groot 
werkstuk een aantal gaten worden geboord, dan 
moet met een normale bewerkingsmachine voor 
ieder gat de machine met boor zéér nauwkeurig 
op de juiste plaats afgesteld worden. 
Voor ieder te boren gat dus steeds weer dat tijd-

rovende afstellen. Dit wordt nu geheel door de 
machine overgenomen. Bij het begin dient slechts 
het werkstuk vastgezet te worden op de plaats en 
in de stand zoals deze van te voren werd bepaald 
bij het vervaardigen van de ponsband. Is het in
stellen gedaan dan zal de machine, bestuurd 
door de ponsband, alle voorgeschreven bewer
kingen uitvoeren. 
Ook bij deze bank is het zo, dat niet de bedplaat, 
waar het werkstuk op vastgezet is, heen en weer 
beweegt langs het bewerkende gereedschap, maar 
de kolom met de snijbeitel langs- en dwarsbewe
gingen maakt. 
De grote nauwkeurigheid en de zekerheid dat 
het te boren patroon in het ponsbandje bewaard 
blijft zou, door het nu niet meer nodig zijn van 
dure boormallen, de aankoop van een dergelijke 
machine al rechtvaardigen. 
Naast de grote verdiensten van de ponsband
besturing heeft deze machine een z.g. "numerieke 
aflezing". Dit is een soort vergrote nonius waar
door op het bedieningspaneel de positie van het 
gereedschap in getallen af te lezen is. Dus geen 
getuur in vergrootglazen of dergelijke meer. Te
vens kunnen tijdens de verspaning alle voedingen 
en toerentallen traploos opgevoerd of verkleind 
worden. Vooral dit laatste maakt het "manoeu
vreren" met de bank zo bijzonder aantrekkelijk. 
"Dood simpel als je het eenmaal weet", zei kot
teraar Van Beusekom, die als het ware spelen
derwijs het bedieningspaneel behandelt. 
Het is bepaald niet zo, dat de kotterbank 
bestuurd door de ponsband het werk geheel al
leen doet. De man, die ermee werkt moet vol
komen op de hoogte zijn met alle mogelijkheden 
van de bank. 
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"Kraanvogel" deed het zonder oliebollen
Nieuwsgierig gemaakt door deze kop lazen wij 
in het Algemeen Dagblad van 3 januari jl. het 
volgende. Onder het geweld van beukende golven en kletterende regenbuien hebben de bemanningen van de kraaneilanden" Lepelaar" en "Kraanvogel" -met hun vrouwen, maar zonder oliebollen - op zee vóór IJmuiden oud-op-nieuw gevierd.Vandaag zouden de vrouwen weer voet aan walzetten, maar gisteravond laat zag het er nog nietnaar uit dat zij spoedig van boord kunnen. Hetwater bulderde over de zuiderpier in aanleg, deenige verbinding met de vaste wal.De vijf vrouwen - drie op de "Kraanvogel" entwee op de "Lepelaar" - waren Oudejaarsavondmaar net aan boord, toen het snel verslechterende weer de toegang af sneed. Rijkswatersiaat hadtoestemming gegeven voor hun inscheping.Eenmaal aan boord kon het gure weer geen afbreuk doen aan de feestvreugde. "Gezien de omstandigheden was het hier best", meldde ons gisteren de bankwerker B. Verron vanaf de "Kraanvogel". "Alleen hebben we geen oliebollen gehad, want de slaolie was op. Wij hebben de tijddoorgebracht met klaverjassen en met anderespelletjes":"Eigenlijk was er weinig verschil mei een Oude-

jaarsavond aan de wal. Alleen de zee en de wind waren wat duidelijker te horen dan thuis. Zo nu en dan bonkte een hoge zee tegen de bodem van het eiland en soms kwam er een zeetje over, maar voor de rest is het wel rustig. De vrouwen voelen zich ook best op hun gemak". Ook de "Lepelaar" meldde: "Net als bij moeder thuis". Niettemin luidde de volgende mededeling: "De kerstboom die we hier hebben, kunnen we volgend jaar weer gebruiken. Hij staat hier nat genoeg". Alleen Rijkswaterstaat maakt zich zorgen over het slechte weer. Al weken achtereen is het werk aan de nieuwe zuiderpier ernstig gestagneerd. De "Kraanvogel" en de "Lepelaar", die twee kilometer uit de kust aan weerszijden van de pier staan, zijn tot nietsdoen gedoemd zodra de aanvoer van stenen, beton, asfalt en ander materiaal in de knel komt. De hoge golven die over de pier slaan maken de aanvoer al geruime tijd vrijwel onmogelijk. 
Het barre weer maakte werken met "onze" 
kraaneilanden door stagnatie in de aanvoer van 
materiaal onmogelijk, maar verder werden de 
eilanden zo veilig geacht, dat de bemanningen er 
mèt de vrouwen de jaarwisseling op vierden. 
Toch wel iets om trots op te zijn! 


