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BIJ DE VCCRPLAAT 

,,Schoenmaker bli jf bij je leest" , zo luidt een gezegde, maar toen aan boord van het boorsch ip Pétrel t i jdens de proeftocht on
derbezett ing in de kombuis opt rad, kwam voorman-bankwerker Huib van Vliet van IHC Gusto in act ie ais . . . . broodbakker ! 
Zeiden werd er iekkerder brood gegeten daar aan boord ! Meer over de proefvaart in woord en beeld vanaf bIz. 31. 

I n d e r d a a d , deze foto hebt u eerder gezien. Toen wij de fraaie 
opname van Fotobureau Kramer in het januar inummer publ i 
ceerden, konden wij niet vermoeden dat deze publ icat ie ,,een 
staartje zou hebben" . Links op de foto ziet u de R.K. kerk aan 
de Lekstraat. Deze kerk bestaat volgend jaar een halve eeuw. 
Een reden dus om feest te vieren, maar ook een reden tot zorg. 

een fotoverkoopact ie ten bate van een speciaal jubi leumfonds, 
waaruit de opknapbeurt van het uurwerk bekostigd kan worden. 
Vanzelfsprekend hadden noch Fotobureau Kramer noch IHC 
bezwaar! 
,,Vanaf mei zal de opname, in de vorm van een foto of poster, 
aan kerkgangers en andere belangstel lenden worden verkocht. 

Pastoor N. J . Donkers vertelt waarom: „Het torenuurwerk is erg 
aan vernieuwing toe. Het funct ioneert niet goed meer. De vier 
wi jzerplaten geven elk een andere t i jd aan. Bovendien is de 
helft van een van de wi jzers indert i jd naar beneden gekomen. 
De inkomsten die de kerk heeft bieden geen mogel i jkheden tot 
het doen van iets extra 's ." 
De foto in Het Zeskant bracht pastoor Donkers op een idee: 

Velen in de Gorzen zullen de foto wi l len hebben" , aldus pas
toor Donkers. ,,ln het ver leden heeft IHC Gusto zich ai enkele 
malen het f inancieel wankele bestaan van de Gorzenkerk aan
getrokken. Ik denk aan de verl icht ing van het kruis op de top, 
en aan de ijzeren trap naar de jeugdruimten onder de kerk." 
Het spreekt vanzelf dat wi j pastoor Donkers veel succes wen
sen met de bi jzondere foto-act ie ten bate van zijn kerk! 
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goochel met magneetjes en weeki jzeren bol len. Om de fouten 
te compenseren moest op zee twee of drie keer een rondje 
gedraald worden. Dat was wat moeil i jk, omdat er geen pei l ingen 
van de wal genomen konden worden door het slechte zicht. 
Daarom is een vergel i jk ing gemaakt tussen het magnet isch- en 
het gyrokompas. 
De Decca apparatuur werd gecontro leerd, de radior icht ing-
zoeker gecal ibreerd. Tussen alle bedri jven door werd de sloe-
penrol gehouden, die naar behoren verl iep. Bij het ronddraaien 
voor het magnet isch kompos werd tegel i jk voor het eerst erva
ring opgedaan met de manoeuvreer eigenschappen van het 
schip. De boegschroeven werden daarbi j ook gebruikt . 
Na het compenseren werd omstreeks half twaalf de loods afge
zet. 
Ondanks het late vertrek zaten we toen weer aardig op het 
beproevingsschema. Dat betekende: ankerproeven. Eerst werd 
het s tuurboordanker gepresenteerd. Dat verl iep op een kleinig
heid na vlot. De vloeien zaten nameli jk tegen de huid aan. Daar
door kwam het anker niet meteen goed in de kluis. Maar, even 
ui tpompen en weer ophieuwen en de zaak zat goed. Bakboord 
anker presenteren verl iep fei l loos. 
Luncht i jd. Veel mensen aan boord, dus wi j konden niet tege
l i jkert i jd eten. Daarom besloot ik eerst eens een kijkje in de 
machinekamer te nemen. Ik liep naar achteren en koos onder 
het hel icopterplat form de rechter ingang. Daarachter kun je l inks 

Na de eerste dag ging de ,,Pétrel" richting Noorwegen. 
Het weer was niet best! Toen bleek dat de Noorse 
autoriteiten geen toestemming gaven om de Noorse 
wateren te ,,betreden", moesten ijilngs alleriei plannen 
worden gewijzigd. 

BOORSCHIP "PETREL" OP PROEFVAART 
Een samenloop van omstandigheden maakte het uw Zeskant-
redacteur helaas onmogelijk om de eerste proefvaartdag van 
het boorschop „Pétrel" mee te maken. Tot de velen, die met 
name die dag aan boord waren, behoorde een toekomstig stuur
man grote vaart, die dp-boorschepen ais studie-object heeft. 
Als speciale verslaggever heeft hij voor Het Zeskant zijn beie-
venissen op papier gezet. IHC Gusto fotograaf de heer J . J . H. 
Paardekam ging de heie proeftocht mee en van hem zijn de 
iliustraties. 

Woensdagmorgen 4 februari 1976. Een koud groepje mensen 
staat om kwart voor zes bij de poort van IHO Gusto te wachten 
op de bus. Geen verre reis, het ging naar een dok van Wil ton 
Fei jenoord waar het dp boorschip de Pétrel lag te wachten op 
haar eerste , ,zeedag". 
Aan boord van de Pétrel zorgde de heer Veldhoen voor de 
civiele dienst. Hij zorgde er voor dat alle deelnemers aan de 
tocht hun plekje én hun natje en droogje kregen. Die hele or
ganisatie stond in détails beschreven op een aantal papieren. 
Voor degenen die maar één dag meevoeren was het , ,bonnen
systeem" wel duidel i jk. Maar wie de heie reis moest meemaken 
zal nog wel eens voor problemen zijn komen te staanI 
Het was vri j koud weer, om het vriespunt. Het zicht was niet 
veel meer dan dr ie mij l . Er stond windkracht 3, die aan het 
einde van de dag tot ongeveer 5 zou toenemen. 
Om 7.25 uur ging het dok open, maar waarschi jn l i jk omdat een 
bunkerboot in de weg lag, konden we pas om 8.45 uur uit het 
dok vert rekken. Velen maakten van die wacht t i jd gebruik om in 
de kantine nog even een boterhammetje te eten. 
Na het ontdokken voeren we, begeleid door twee s leepboten, 
de Waterweg af. Direct ai werd begonnen met het testen van 
de nautische en andere installaties. Het KNMI bekommerde zich 
om het magnet isch kompas. Voor een leek een vreemd ge

weer naar beneden. Daar stond een grote motor, die de nood-
diesel bleek te zi jn. Verder naar beneden zag ik de elektromo
toren van de hekschroeven (thrusters). Ik wou daar een foto 
van maken en terwij l ik daarmee bezig was hoorde ik wat alar
men gaan. Omdat zoiets vri j normaal is in een machinekamer, 
schonk ik er geen aandacht aan. Plotseling hoorde ik de hoofd
motoren langzamer gaan draaien en ik zag dat de schroefassen 
dat ook deden. 
Toen ineens f loep, black out, alle l icht ging uit en alles lag sti l . 
De paar minuten die dat duurde bleef ik maar stil op mijn plaats 
staan. Vlak boven m'n hoofd donderde ineens de nooddiesel 

Lierbeproeving in een sneeuwstorm. 
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aan. Dat had wel enige hartk loppingen ten gevoigel Omdat ik 
bang was dat het l icht weer uit zou gaan ben ik maar ais een 
haas naar boven gelopen. Daar zag ik een aantal mensen van 
voorui t naar achteren naar de machinekamer komen om te k i j 
ken wat er aan de hand was. De twee zwarte ankerbai len g in
gen omhoog, omdat het schip niet manoeuvreerbaar was. Maar 
alles herstelde zich. Terwij l ik de lunch voorgezet kreeg, zi jn 
we op een koers Noord West gaan l iggen en die hebben we 
toen de hele verdere middag voorgelegen. Eigenli jk wel wat te 
lang bleek later, want we zouden om middernacht terug zi jn 
voor de Hoek. 's Middags begonnen de mensen van AEG en 
Lips de , ,afregel ing" van de schroeven met verstelbare spoed 
in orde te maken. 

Niemand mocht dan ook hun kamer binnen. Daar werd ge
zwoegd. 
Ik ben zelf alleen maar deze dag aan boord geweest. De nor
male proeven die elk schip op z'n eerste dag doet werden ge
daan. Maar dit is een boorschip l Daarom zou de Pétrel na die 
eerste dag naar Noorwegen vertrekken om daar in een f jord 
het dp systeem uit te testen. Het zou gebeuren in een f jord om
dat daar een diepte van 300 meter gevonden kan worden en de 
zee daar kalm is. Dr iehonderd meter is de maximale water
diepte waar in dit boorschip kan werken. Geboord zou er niet 
worden, daar is het schip nog niet voor opgetuigd. Daarvoor 
komt ze nog even naar haar bakermat in Schiedam terug. 
Verder met de beproevingen. De dubbele bodemtanks werden 

Typisch proefvaartbeeld: het raadplegen van schema's en tekeningen 

En toen was het ineens mooi weer in de Schotse wateren. 
Er kwam een helicopter en dus kon fotograaf Paardekam deze piaaf schieten. 

Het moet nameli jk zo zi jn, dat wanneer op de brug de twee 
handeis waarmee de spoed van de hoofdschroeven achter in 
gel i jke stand gezet worden, de spoed ook in werkei i jkheid pre
cies gel i jk moet zi jn. Anders zou het schip naar bakboord of 
s tuurboord t rekken. 

Men controleert het met ampèremeters van de e lektromotoren, 
die bij diverse spoedstanden een gel i jk amperage moeten trek
ken. Dat heeft heel wat zweetdruppelt jes gekost, want de aan
wi jz ingen verschi iden steeds. Ondertussen waren de computer
mensen van Aicatei in de DP kamer nijver als (Franse) bi jen. 
Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Zelfs toen diep in de 
nacht de gasten van boord g ingen waren ze nog steeds bezig. 

geballast omdat bij de stuurproeven het schip geheel ui tgeba
lanceerd moet zi jn om de juiste gegevens te kunnen kr i jgen. 
Eerst de stuurmachines: één pomp bi j , twee pompen bi j , hard 
bakboord, hard stuurboord en zo maar door. De t i jden werden 
opgenomen, zoais dat hoort. 
Daarna zou de complete draaic irkel gemaakt worden om onder 
andere de diameter ervan te bepalen. Maar daarvoor moet er 
een peil ing op de radar zi jn - dat is het nauwkeurigst. Een boei 
bi jvoorbeeld. Met de Decca zou het ook wel kunnen, maar men 
doet het over het algemeen in de avonduren niet. Dan wordt 
het te onnauwkeur ig. Voor ons betekende het dat de draaic irkel 
de mist in g ing, we waren te ver uit de buurt van een betrouw
bare pei l ing. 
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Of toen de manoeuvreerproeven zijn doorgegaan weet ik niet, 
bij mij ging het avondeten voor. Een enorme lap (tameli jk taai) 
vlees, lekkere gebakken aardappelt jes en groente. Na het eten 
gingen de heren die verantwoordel i jk waren voor de proefvaart 
in vergader ing. Er werd besloten 's avonds om half elf nog en
kele proeven af te werken. Dat vond ik niet plezierig, want dan 
zouden we vast niet op de afgesproken t i jd - rondom midder
nacht - weer aan wal zi jn. 
De kapitein nam contact op via de VHF met Dirkzwager en daar 
vroegen ze hem hoe laat hij dacht bij de Hoek te zi jn. Hij dacht, 
dat het niet voor half drie zou zi jn. Na veel heen en weer gepraat 
en diverse besl issingen, al of niet de Wilhelminakade, naar een 
boei, testen wel doorgaan of niet doorgaan, werd besloten snel 
terug te varen. De Wi lhelminakade kon ons ontvangen, mits we 

De ,,Pétrel" voor de weri van Scott LIthgow, waar drie IHC dp boorschepen 
In licentie worden gebouwd. 

.Verboden te meren"? Ze bekijken het maar! Er moeten mensen at! 

vóór half twee zouden afmeren. Dat gebeurde met twee sleep
boten, een vreemd gezicht ais je weet hoe manoeuvreerbaar de 
Pétrel is! 
Het van boord gaan ging niet vlot zo zonder gangway. Het zag 
er naar uit, dat ie nog nooit uit geweest was. De mensen die 
'm moesten ui tbrengen hadden er althans een heel karwei aan. 
De gasten die van boord moesten hebben minstens een half uur 
in de koude vr iesnacht staan trappelen van ongeduld en koude 
voeten. 

Tegen vier uur was ik thuis. Een werkdag van 23 uur was het 
geworden. Ik was niet meer helemaal fit en schreef op mijn 
s laapkamerdeur: ,,Wek me maar niet, ik word vanzelf wel wak
ker ! " 

Na twee weken ,,uit". kan ..weer thuis ' worden vastgemaakt. Het zit er op. 

De proefvaart van de „Pétrei" is ondanks wat tegenslagen goed verlopen en 
daarom wil de klant het schip toch wel houden 
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In 1916 vest igde Verschure zijn scheepswerf aan de Zamenhof-
straat op de piek, waar deze nu nog gevestigd is. Waarom? 
Omdat het vaarwater aan de vestiging Meeuwenlaan, waar 
toendert i jd ook de casco's gebouwd werden, té weinig uit loop 
had voor de groter wordende schepen en de ruimte voor uit
breiding ter plaatse niet aanwezig was. 
Aanvankel i jk leed de scheepswerf een wat geïsoleerd bestaan. 
Wel werden de casco's voor de binnenvaartschepen, de vracht
vaarders, het baggermater ieel , de speciale schepen en de pon
tons voor dr i jvende kranen en graanelevatoren er met grote 
regelmaat gebouwd en te water gelaten, maar de afbouw en 
afwerking geschiedde nog aan de kade aan de Meeuwenlaan. 
In deze situatie kwam pas verandering toen laatstgenoemde 
activiteiten naar het werf terrein verhuisden. Dit gebeurde om
dat de gebouwen en outi l lage aan de Meeuwenlaan verouder
den, maar ook omdat de produkt ie op twee van elkaar geschei
den terreinen stagnatie kan veroorzaken en de ondoelmat igheid 
in de hand werkt. 
Dat gevaar voor ondoelmat igheid - een doorn in het oog van 
iedereen, niet in de laatste plaats van de leiding - is in zekere 
mate bli jven bestaan zolang direct ie, tekenkamers, inkoop en 
administrat ie nog aan de Meeuwenlaan gehuisvest zi jn. 
Behalve de hier genoemde nadelen voor de produkt ie biedt dit 
gescheiden optrekken het nadeel van een gebrekkige commu
nicatie. Het mag tot de verdienste van de huidige leiding ge
rekend worden, dat zij in deze reeds jarenlange bestaande toe
stand stap voor stap verbeter ing brengt. Gedurende de beide 
laatste vi j f jarenplannen zijn verbeter ingen aangebracht op het 
werfterrein zelf en in de out i l lage. Maar de kroon op het werk 
is gezet toen eindel i jk, na zeer moeizaam ver lopen onderhan
del ingen en el lenlange besprekingen met de Steenkolenhan-
deisvereniging en diens onderhuurders, op 1 jul i 1974 het def i
nitieve contract getekend kon worden voor de overname van 
een stuk grond naast de werf. Nu kan het werfterrein met een 
aanzienl i jk stuk kade en het er achter l iggend terrein worden 

M I DE 
uitgebreid. Daarmee was de basis gelegd voor een samenbun
del ing van alle tot de produkt ie behorende afdel ingen, inc lu
sief alle kantoren. 
Het wachten was nu op de benodigde fondsen voor het uit
voeren van de werkzaamheden en het slopen van bestaande 
opstal len. 
Er werd een structuurplan opgesteld. Maar door de f inanciële 
tegenslagen in de USA voor ons concern ontstond stagnatie in 
de plannen. Zeer selectief is men toen te werk gegaan en ui
terst zorgvuldig zi jn de gevoteerde bedragen besteed aan de 
meest urgente zaken, om toch vooral niet te veel t i jd te ver
l iezen. 
Eind vorig jaar keurde de raad van bestuur de aanvraag goed, 
die de vervui l ing betekende van de reeds lang gekoesterde 

wens van de leiding van IHC Verschure: het overplaatsen van 
de kantoren van direct ie en de administrat ieve en technische 
diensten van de Meeuweniaan naar de Zamenhofstraat. Men wil 
zien nog dit jaar deze plannen te realiseren. Van het gehele 
structuurplan is tot op heden zo'n 3 0 % uitgevoerd. 
Zonder al te veel in detai ls te treden wil len wij in Het Zeskant 
eens een overzicht geven van wat er is gebeurd en wat er nog 
gaat gebeuren. Het beste kan dat aan de hand van een luchtfoto 
van het werfterrein in Amsterdam-Noord. 

1- Ver lenging kraanbaan afbouwkade voormal ig 
SHV-terrein. is gebeurd 
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® 7. Verbeter ing voormontagehal (2e kraan van 
25 ton). is gebeurd 

8. Het voormal ige SHV terrein in orde brengen, 
o.a. verplaatsing gas/zuurstof opslag; wegen
aanleg met éénricht ingsverkeer, e.d. is gebeurd 

9. Bouw van centraal kantoor in plaats van de 
gebouwen aan de Meeuwenlaan. gaat gebeuren 

^ 4 

© 

© 
© 

© 

2. Waterdiepte voor deze kade op peil (-6 m) 
brengen. is gebeurd 

3. Mater iaalpark vergroten door bouw van een 
, ,schierei land" in het IJ. is gebeurd 

4. Portaalkraan met vacuumhef inr icht ing voor 
platen (hefvermogen 60 ton). staat er 

5. Renovatie hell ing i en II, in één vlak en op 
gel i jke lengte brengen met magazijn en werk
plaats Technische Dienst er onder. is gebeurd 

6. Bouw brugkraan en ver lenging van kraan-
baan tot in het water om ook het eind van de 
hel l ingen te bereiken. is gebeurd 

10. Verbouwing/verplaats ing hout loods. gaat gebeuren 

11. Afbraak oude gebouwen en verbeter ing tus-
senopslag. moet nog gebeuren 

12. Verlenging aan kant van het water van hal li 
en magazijn met stuk gel i jk aan dat, wat er 
aan de landzijde afgaat. Dit laatste met het 
oog op de bouw van nieuwe voormontagehal 
en panelenstraat. moet nog gebeuren 

13. Bouw leerschool. moet nog gebeuren 

14. In het kader van de investeringen van de 
,,Oranjewerf" het verplaatsen van het dr i j 
vend dok naar de ,,Oranjewerf". gebeur t 
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Kiellegging 
Kort na de tewaterlat ing van de sleepzuiger Tahreer bij IHC 
Verschure begon op de vr i jgekomen hell ing de samenbouw van 
de CO 865, nog een 4500 m^ sieepzuiger voor Irak. Op 6 febru
ari werd de kieisectie geiegd. Werffotograaf R. Vink was erbij 
om dit „p lecht ige moment " voor ons Zeskant vast te leggen. 

mm m m \mm\iu 

"Adamas" naar Saoedie Arabië 
In het ju l i /augustusnummer van Het Zeskant werd geschreven 
over de grote reparatieklus van de Oranjewerf met als onder
werp de cutterzuiger Adamas. Er werd voor een fl ink bedrag aan 
dit baggervaartuig ver t immerd: een wi jz ig ing van de pomp-
kamerindel ing met installatie van twee nieuwe zandpompen, het 
aanbrengen van twee zi jpontons, een nieuw achterschip en een 
nieuwe spudwageninstal iat ie. Na een beproeving waarbi j de Bos 
& Kalis zuiger ducht ig aan de cutter-tand werd gevoeld, volgde 
het transport. Het volgende karwei ligt in Jubai l (Saoedie Ara
bië) waar Nederlandse aannemers een industr iehaven bouwen. 
De Adamas werd op een afzinkponton geladen en aldus ver
t rok de door de Oranjewerf opgeknapte zuiger naar zijn verre 
bestemming. 

Geslaagd voor het Bemeteldiploma 
Een beetje iaat wel l icht, maar hier nog de foto van de d ip loma
uitreiking bij IHC Verschure op 19 december 1975 aan de leer
l ingen, die in 1975 geslaagd zijn voor hun examen. 

De namen van de geslaagden z i jn : 

Voor het vak scheeps- en apparatenbouw BEMETEL: 
P. G. Tol , J . T. M. Visser, B. Lof, E. P. J . Geenjaar, J . Ni jman, 
J . P. Poel, O. N. W. Smit en R. F. Wolbeek. 

Voor het vak elektr isch lassen BEMETEL: 

N. Nijstad en E. Schurink. 

Voor het vak machinebankwerken BEMETEL: 

A. C. Janssens , G. J . Kloosterwi jk en E. den Ouden. 

Voor het vak scheeps- en apparatenbouw Instituut De Eenheid: 
R. Slegt. 

Wij wensen deze leerl ingen alsnog van harte geluk met het be
haalde resultaat. 
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. . . op 11 februari 1976 

Deze vergadering wordt ook bi jgewoond door de heren M. G. 

de Bruin en R. H. van Nierop - beiden lid van de raad van com

missarissen - en de heren D. Boterenbrood en B. Schui i van de 

raad van bestuur. 

De nog op te r ichten commissie die de mogel i jkheden zal onder

zoeken van Overheidssteun aan de scheepsbouw vormt eerst 

onderwerp van bespreking. De voorzit ter meent dat nog niet 

precies vast staat wat de taken en de doelstel i ingen van de 

commissie zullen zi jn. De heer Schui l voegt hieraan toe, dat de 

commissie zijn eigen kader moet vormen en zi jn eigen voor

waarden moet stel len. Op een desbetreffende vraag zegt de 

voorzit ter dat er geen garantie is, dat IHC in de commissie een 

zetel kri jgt. Enkele leden vinden het belangri jk dat IHC bli jk 

geeft van zijn bereidheid om een stuk zelfstandigheid op te offe

ren in verband met het zeker stel len van de werkgelegenheid. 

De voorzit ter merkt op, dat het niet verstandig zou zi jn voor

waarden die nog niet bekend zijn bij voorbaat in te wi l l igen. Dat 

betekent verl ies van onderhandel ingsposi t ie. Wanneer het nood

zakeli jk zou zi jn om aan bepaalde voorwaarden te voldoen om 

het voortbestaan van IHC te cont inueren, zullen die in pr incipe 

niet worden afgewezen. IHC heeft in de Nederlandse scheeps

bouw een sterke posit ie door de special isatie. 

Aan de hand van de bezett ingsoverzichten geeft de voorzit ter 

een toel icht ing op de orderportefeuille. Ti jdens de discussies 

deelt hij mede, dat het niet de bedoei ing is een gecombineerde 

interne engineering op te zetten. De „ know-how" van Smit En

gineering blijft ger icht op „bagger " . De heer Boterenbrood geeft 

wat nadere informatie over de verwezeni i jk ing van ,,Bagger 

Groot " . Er zi jn geen nieuwe aspecten. De plaatsel i jke OR-en 

zijn geheel op de hoogte. De central isat ie van de ontwerpfunc-

tie in Kinderdi jk zal langzamerhand worden ui tgevoerd. Ten 

aanzien van het verdelen van de orders zal IHC Verschure zeker 

niet worden vergeten. Er kunnen zich echter factoren voordoen, 

zoais de voorkeur van de kiant, die de verdel ing beïnvloeden. 

Uit de vergadering wordt de aandacht van de raad van bestuur 

gevraagd voor een centraal verkoopbeleid voor bagger en off

shore. De heer Boterenbrood meent, dat tussen de verkoopsta

ven van beide divisies een intensief contact bestaat. De coör

dinatie door de raad van bestuur staat borg voor hetgeen be

reikt moet worden. 

De COR commissie die is ingesteld ter begeleiding van de pro

blematiek rondom Smit & Bolnes is sinds kort van informatie 

voorzien. Er is nog niet voldoende t i jd en gelegenheid geweest 

om al advies aan de COR uit te brengen. De commissie is van 

mening dat de resultaten van de onderhandel ingen met een 

buitenlandse partner in alle rust dienen te worden afgewacht. 

De commissie behoudt zich alle rechten voor een onderzoek in 

te stel len naar wegen welke leiden tot andere alternatieven. De 

heer Boterenbrood stelt dat IHC op aanvragen die b innenkomen 

serieus ingaat. 

Uitgebreid wordt gesproken over de werkwi jze van de COR ad

viescommissie. Nieuw overleg zal op korte termijn plaatsvinden. 

Aan het begin van de behandel ing van het agendapunt Stauboli 

geeft de heer Schuil een toel icht ing op de recente ontwikke

l ingen op offshore gebied. Medio 1974 was er een piek, die 

leidde tot het plaatsen van een groot aantal opdrachten bij 

scheepswerven over de hele wereld. Tot begin 1975 ging alles 

goed. Toen kwam de ommekeer, vooral in de tankermarkt. Deze 

terugslag trof ook de tankerreder Staubo, die een ol ieboor-

maatschappi j had opger icht en daarvoor bij IHC twee boorsche

pen bestelde. Met name met Staubo II dreigt IHC nu de dupe 

te worden van de moei l i jkheden waarin Staubo verkeert. Uit

voerig wordt van gedachten gewisseld over dit moei l i jke onder

werp. Er zit ten vele haken en ogen aan. Samenvattend kan wor

den gesteld, dat de raad van bestuur streeft naar de mogel i jk

heid om de Staubo II at te bouwen voor zover dat in haar 

vermogen ligt. Gezien het precaire karakter van het onderwerp 

verzoekt de raad van bestuur een ieder binnen de IHC zich te 

onthouden van veronderstel l ingen en bespiegel ingen die een en 

ander ongunst ig zouden kunnen beïnvloeden. 

Proefvaartregeling: de hiervoor ingestelde commissie zal in de 

volgende vergadering met een definit ief advies komen. Even

eens in de volgende vergadering zal aan de orde komen het 

concept van het verslag van de reglementscommissie. 

Teneinde de COR op de hoogte te kunnen houden over de 

meest recente ontwikkel ingen o.a. met betrekking tot Smit & 

Bolnes en Staubo wordt de volgende COR vergadering vastge

steld op 4 maart a.s. te Rotterdam. 

De voorzit ter De secretaris 
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F U N C T I E MB-RK 

Bedrijf Functie Salarisgroep Korte omschr i jv ing Opleid ings- en 
ervaringseisen 

Aanvul lende 
informatie 

Inl icht ingen 
bi j : 

SBM Inc. 
Monaco 

SBM Inc. 
Monaco 

Project 
Manager 

Opzichter/ 
toezicht
houder 

Moet vol ledige ver
antwoordel i jkheid 
dragen op Offshore 
Terminal projecten 
(administrat ieve en 
technische werkzaam
heden, contacten met 
klanten, etc.) 

Moet in staat zijn 
le idinggevend werk 
te verr ichten op 
offshore installaties. 

Technische opleid ing 
op HTS- of universitair 
niveau. Ruime ervaring 
(5-10 jaar) op offshore 
werken. 
Leeft i jd: 30-40 jaar. 

Minstens 5 jaar erva
ring op offshore 
instaliaties. 
Leeft i jd: 30-40 jaar. 

Sol l ic i tat ies 
In het 
Engels aan: 
o D M inc. 
Personnel 
Manager, 
P.O. Box 844 
1701 -
Fribourg 
Switzerland. 

SBM Inc. 
Monaco 

Kapitein Verantwoordel i jk voor 
SBM instal lat ieschip 
Installer 1. 

Diploma grote vaart 
en ervar ing in het 
werken met offshore 
instal lat ieschepen. 

LEERSCHOOL IHC GUSTO MAAKTE PRINSENWAGEN 
Het is al weer een paar weken geleden, dat het carnaval een 
groot aantal van ons in de ban hield van feestneus en brede 
lach. Al is het carnaval in Schiedam niet zo ingeburgerd als in 
zuidel i jker streken, geheel onopgemerkt ging het niet voorbi j . 
In de carnavalsstoet die door Schiedam trok reed een Prinsen
wagen mee, die door de leerschool van IHC Gusto was gebouwd. 
En dat wi lden wij u hierbi j laten z ien! 
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JUB 
40 J A A R B I J 

IHC SMIT 

P. STOUT 

Op 14 januar i g ing de vlag met 
het c i j fer 40 in de mast voor de 
heren P. Stout en P. G. Oskamp. 
Bij de jub i leumvier ing was de 
Burgemeester van Nieuw-Lek-
kerland aanwezig, om beide he
ren het ereteken in zilver, ver
bonden aan de Orde van Oranje 
Nassau, op de borst te spelden. 
De heer Stout t rad op 13 januari 
1936 in dienst als i jzerwerker. 
Onder leiding van zijn vader, de 
heer C. Stout, leerde hij het vak 
en klom op tot baas. 
Nadat Stout sr. de werf ver iaten 
had, werd Stout jr. hoofdbaas 
SWZ. Op 30 oktober 1972 de be
noeming tot hoofdbaas Sect ie-
bouw in de Schepenhai . In de 
avonduren is de heer Stout ook 
op het bedri j f te v inden om les 
te geven in het uitslaan en af
schr i jven. 
De heer P. G. Oskamp trad op 
15 januar i 1936 in dienst bij baas 
Van Dam om ketels van schepen 
schoon te maken. 
Na dit enkele maanden gedaan 

P. G . OSKAMP 

LEA 
te hebben, werd hij overgeplaatst 
naar de i jzerwerkers. 
Hier kwam hij eerst onder le i 
d ing van de heer Van 't Hof en 
later ook onder de heer 0. Stout. 
Na de oor log kwam de heer Os
kamp terug op de spantenvloer. 
in mei 1951 werd hij opt isch te
kenaar op de Bedr i j fs tekenka-
mer, nu het MVC. 

25 J A A R B I J 
IHC GUSTO 

STAALBOUW 

Op 3 oktober j . i . herdacht de 
heer Jan Cremers het feit, dat 
hij 25 jaar geleden ais pi jpf i t ter 
in dienst trad bij IHC Gusto 
Staalbouw B.V. te Geleen. 
De heren De Klei jn en Mercx 
l ieten hun woorden van dank 
voor zi jn langdur ige inzet verge
zeld gaan van hun gelukwensen 
en de gebru ike l i jke cadeaus voor 
hem en zi jn echtgenote. 
Wij wensen de jubi lar is en zi jn 
gezin nog vele jaren in goede 
gezondheid toe. 

J . C R E M E R S 

40 en 25 J A A R 
B I J IHC SMIT 

Op 27 januar i j l . g ing de vlag 
met het c i j fer 40 in top voor de 
heer P. Bakker en die met het 
ci j fer 25 voor de heren T. Burg
graaf en G. Hoek. 

P. BAKKER 

De heer Bakker t rad op 16 janu
ari 1936 als 15-jarige jongen in 
dienst bij J. & K. Smit in de 
funkt ie van nageiheter. Dit be
roep heeft hij ca. 2 jaar ui tge
oefend. Daarna werd de heer 
Bakker in de gelegenheid ge
steld om lassen te gaan leren en 
s indsdien is hij alt i jd als lasser 
werkzaam geweest. 
Van 1959 tot heden is de heer 
Bakker tevens lid van het Be
stuur van de Afdel ingskas en ge
durende de eerste 10 jaar van 
deze ambtsper iode verzorgde hij 
om de week ook de lekencontro-
les voor het bedri j f . 

Op 31 januar i j l . was het 25 jaar 
geleden, dat de heer Hoek, toen 
37 jaar, in dienst trad bij de 
Koperslager i j . Vóór die t i jd was 
hij werkzaam ais molenaar/r iet
sni jder. Het viel hem daarom 
niet mee om, na alt i jd een be
roep in de vri je natuur ui tgeoe
fend te hebben, ,,binnen de 
poor ten" te komen werken. I.v.m. 
ziekte was de heer Hoek op 13 
mei 1974 gedwongen zi jn werk 
neer te leggen en d ientengevol
ge zit hij nu in de W.A.0 . 

Op deze dag herdachten wij te
vens het feit, dat de heer Burg
graaf 25 jaar aan ons bedri j f 
verbonden is. De heer Burggraaf 
begon zijn loopbaan in de bank-
werker i j bij L. Smit & Zn. Zi jn 
toenmal ige baas had echter de 
gewoonte om de oudere werk
nemers het mooie werk te laten 
doen en de jongeren een bezem 
in de hand te drukken om te 
gaan vegen. Op de bezem was 
de heer Burggraaf al snel uit
gekeken en dat was er de reden 
van, dat hi j , toen er dr ingend 
draaiers nodig waren, graag 
achter de draaibank ging staan. 
Tot heden oefent de heer Burg-

G. HOEK 

T. BURGGRAAF 

graaf nog steeds het beroep van 
draaier uit. 

Wij fe l ic i teren de jubi lar issen 
van harte met hun jub i leum en 
wensen hen met hun gezinnen 
nog heel vele jaren toe in een 
goede gezondheid. 

25 J A A R B I J 
IHC VERSCHURE 

Donderdag 19 februari was een 
dubbele feestdag voor de fami 
lie Sopjes in Tuindorp Oostzaan. 
De heer P. Sopjes vierde niet 
al leen zijn 47ste ver jaardag, 
maar hij herdacht tevens het 
feit, dat hij 25 jaar aan het be
dri j f IHC Verschure verbonden 
was. 
Omdat de heer Sopjes wegens 
l ichamel i jke klachten al geru i 
me t i jd zijn werk als e lektr isch 
lasser niet meer kan verr ichten, 
had hij er zelf de voorkeur aan 
gegeven zijn jub i leum thuis te 
vieren. 
Een afvaardiging - in overleg 
met de jubi lar is samengesteld -
is toen naar Tuindorp Oostzaan 
getrokken. Zij hebben daar in 
een gezel l ige en gastvri je o m 
geving de jubi lar is en zi jn vrouw 
gefel ic i teerd met het dubbele 
feest en de jubi lar is veel sterkte 
en een voortgezette beterschap 
toegewenst. 
Wij slui ten ons bij deze fel ic i ta
t ie en wensen alsnog gaarne 
aan. 

P. S O P J E S 
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M6i,^>iii':(ii)w 
Deze advertentie In het IHC Gusto Nieuws trok onze aandacht: 
„Te Koop: 1 stel vei l igheidsr iemen (heup) met automatisch op-
wlndsysteem, 4 matten voor DAF 55 (cocos), 2 houten garage
deuren" . 

Echt Iets voor een beginnende automobi l ist ! 

Overalls waren weer goed voor een bericht je in het IHC Gusto 
Nieuws. 

„A ls uw overall donderdagmiddag niet op uw klerenkast ligt, 
wacht dan niet tot maandag, maar kom dan vr i jdagmorgen 
even naar het magazi jn" . 

Anders zit je er maar mee, het hele weekend zonder 

, ,Vl lezotrappen" luidde een kop en dus lazen wi j nieuwsgierig 
verder: ,,ln het vor ige Smit Nieuws werd door de afdel ing Wo-
nlngbeheer een aantal Vl lezotrappen te koop aangeboden. De 
vraag heeft echter het aanbod ver overtroffen, zodat wi j velen 
teleur moeten ste l len" . 

Al l icht, want wie wil nu niet graag hogerop k l immen? 

, ,0p verzoek van de OR zal In de toekomst rond de jaarwisse
ling meer aandacht worden geschonken aan de persoonl i jke 
benadering tussen direct ie en personeel" . Aldus het IHC Smit 
Nieuws. 

Gezell ig knusjes bij elkaar kruipen, mensen 

De trouwe lezers van deze rubriek weten het, er Is alt i jd een 
- denkbeeld ige - pri js te winnen met een zin van superlengte. 
Wat denkt u van deze In DMN's , ,Domino"? 

,,En denkt u nu beslist niet dat ik een pleidooi houd voor het 
standpunt van de direct ie, ook uw gekozen leden van de OR 
delen dit standpunt, nl. het zo min mogel i jk versnipperen van 
uw kostbare vakant iedagen, maar als de mogel i jkheid aanwe
zig Is uw vakantie zoveel als het kan aaneengesloten, des
noods verdeeld over 2 perloden per jaar op te nemen, omdat 
dit in de eerste plaats voor uzelf (opladen van batterij) en op 
de 2e plaats voor het bedrijf (organisatorisch) gewoon beter 
Is". 

Daar moeten wi j nu even van uitrusten! 

En nu wi j het toch over de korte verslagen van OR-en hebben, 
In het IHC De Klop Nieuws lazen w i j : ,,Ingekomen stukken wa
ren niet aanwezig" . 

Zeker opgeborgen In de map voor zoekgeraakte stukken 

Tja, dat zaalvoetbal, een van de PV activiteiten bij IHC De Klop, 
daar Is wel wat mee aan de hand. „Zaalvoetbal : dit Is Inmiddels 
afgelopen! De laatste wedstr i jd werd zelfs een overwinning. 
Over de stand praten wij niet meer". 
Toch stond even verder op dezelfde bladzi jde van het IHC De 
Klop Nieuws: ,,Onze zaalvoetbal lers behaalden tegen V.O.S. een 
2-2 gel i jk spel : hun derde punt. Dit ging echter wel ten koste 
van 13 minuten straft i jd. Er was echter een Dooiende Klopper 
bij en die nam de helft van de straft i jd voor zi jn reken ing" . 

Gedeelde smart Is halve smart 
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