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BIJ DE VOORPLAAT 
Dit transport door Rotterdam trok nogal wat belangstelling. Geen wonder, het is nog niet eerder vertoond. De eerste ELSBM, die 
Gusto Slikkerveer bouwde, vert rekt naar zijn bestemming op de Noordzee. Een ELSBM is een bijzonder soort boei, waaraan tankers 
midden op zee worden gemeerd en met behulp waarvan die tankers worden geladen met de uit zee gewonnen ol ie. 
Meer over de ELSBM op bladzijde 21 . 

BELANGRIJKE SAMENWERKINGSOPDRACHT MET INDIA 
In samenwerking met de scheepswerf Mazagon Doek Ltd. in 
Bombay heeft IHC de opdracht ontvangen voor de bouw van een 
grote diesel-elektrische cutterzuiger, bestemd voor het "Ministry 
of Transport" van India. 
De hoofdmetingen van de ponton zijn: 63 x 14,5 x 4 m. De maxi• 
male zuigdiepte is 22 m. De zuigbuis heeft een diam. van 850 mm. 
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Het totaal geïnstalleerd vermogen voor baggerpompen en gene
ratoraandrijving bedraagt ongeveer 8400 pk. 
De zuiger is uitgerust met 2 baggerpompen, een elektrische cut
teraandrijving van 1000 pk, ankerbomen en een paalwagen. De 
diesel-generator sets voor cutter- en lieraandrijving zijn dubbel 
uitgevoerd. De accommodatie biedt plaats aan 26 personen. 
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De eerste zuiger voor China op de Lek 

Oadomonteerd, op bakken voor de verscheping 

ljBVERING ZUIGERS Vf 

f j 111 N A l N V O L L ~J G 
1 ot de opdrachten, die wij in uitvoering hebben voor do 
publiek China, behoren 16 standaard cutterzuigers v,111 c 
Oiant '4600', '3300' en '2300'. 
Do eerste, een IHC Giant 3300, werd medio decornl>or 
rn.s. Mai Rickmers vanuit Rotterdam naar de havon v,111 1 
verscheept. Natuurlijk werd de zuiger van te voren op d1 
proefd. Van een en ander hierbij een aantal fotos 
Inmiddels is de tweede zuiger, een '2300' te water qo 
beproefd. 
Onze collega's bij IHC De Klop hebben het druk mot 
nndere opdrachten. 
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De eerste zuiger voor China op de Lek 

Gedemonteerd, op bakken voor de verscheping 

1 
LEVERING ZUIGERS VOOR 
CHINA IN VOLLE GANG 
Tot de opdrachten, die wij in uitvoering hebben voor de Volksre
publ iek China, behoren 16 standaard cutterzuigers van de typen 
Giant '4600', '3300' en '2300'. 
De eerste, een IHC Giant 3300, werd medio december met het 
m.s. Mai Rickmers vanuit Rotterdam naar de haven van Hsinkang 
verscheept. Natuurl ijk werd de zuiger van te voren op de Lek be
proefd. Van een en ander hierbij een aantal fotos. 
Inmiddels is de tweede zuiger, een '2300' te water gelaten en 
beproefd. 
Onze collega's bij IHC De Klop hebben het druk met deze en 
ondere opdrachten. 
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Er zijn ook nog verschepingen geweest naar Kameroen : een IHC 
Beaver King ; en naar Australië en Taiwan: onderdelen voor 
Giants 4600, die daar worden gebouwd. 

Hoofdponton past precies op het dek van de 'Mai Rlckmers' 



Voor het baggeren van grind-uit-zee werd door ons een aantal 
ontwerpen gemaakt voor speciale grindsleepzuigers. Uit een van 
deze ontwerpen ontstond de Marinex Vl. Dit schip werd in 1972 
bij Verschure gebouwd voor Marinex Gravels Ltd. 
De Marinex VI heeft een laadruimte van 1605 m3• Grind en zand 
kunnen tot op een diepte van 30,50 m worden opgezogen. Dit 
mengsel wordt in twee "laadtorens" gezeefd. 

'MARINEXVI' 
WINT ZEEGRIND 

Het lossen van de lading geschiedt met behulp van twee grote 
"scheppen" en een systeem van lopende banden. 

De Marinex VI is een enkelschroefschip. 

De schroef wordt aangedreven door een 9-cylinder Sniit-Bolnes 
motor van 3000 pk bij 350 omw/min. Deze hoofmotor heeft een 
dubbele taak en dr ijft aan de voorzijde via een tandwielkast twee 
wisselstroomgeneratoren aan. 

De ene generator levert de voeding voor óf de 1200 pk elektro
motor die de baggerpomp in het voorschip aandrijft, óf de motor 
die de liertrommels aandrijft, waarmee het uitschepsysteem 
wordt bediend. De tweede generator dient voor de voeding van 
het boordnet. 

De grindzuiger heeft aan stuurboordzijde één zuigbuis, met een 
diameter van 700 mm die is voorzien van een IHC sleepkop. 
Zoals meestal op d it type schepen, heeft ook de Marinex VI een 
boegbesturing. In dit geval een boegstraalinstallatie die door de 
baggerpomp wordt gevoed. 

Laden en lossen 

Aan bakboordzijde van het laadruim staan de twee draaibare 
laadtorens met vaste zeefinstallaties. Hierin wordt het opgezogen 
mengsel gezeefd, zodat óf zand, óf grind, óf allebei wordt gela
den. 
In het geval van grindladen staan de laadtorens met de " grote" 
stortgoten binnenboord en de "kleine" stortgoten buitenboord 
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gedraaid. In het geval van zandladen draait men de torens 180 
zodat de " kleine" stortgoten binnenboord en de "grote" stortgo
ten buitenboord steken. 
De laadtorens worden op afstand vanaf de brug bediend. De 
stortgoten kunnen worden versteld, zodat het binnenkomende 
grind (of zand) zo gelijkmatig mogelijk in het laadruim wordt 
gestort. Het water dat bij het laden meekomt, wordt naderhand 

Foto 1 Aankomst van de grlndol■-11 
zuiger In Cllfle met weer een 1•1111111 
zeegrind 

Foto 2 Het lossen In volle QMII 

Foto 3 Uit het schip op een nrnl• 
hoop en vandaar het voeden v•n <I• 
2 kilometer lange lopende-band 

Foto 4 Op de lange, lange lopen•t• 
band gaat het grind naar de 'l■brl•k ' 
rechts In de verte 

Foto 5 De ' grindfabrlek' van M•rh••• 
In Cliffe behoort tot de groot1t11 v.n 
Engeland! 

Foto 6 Het laden van een grlnctlr•lr• 

3 

Volop aan het werk 
De Marinex VI is sedert begin 1973 met de grindwinning op ,rn 
bezig. En met succes. 
De grindfabriek van Marinex Gravels Ud bevindt zich nabij ho 
plaatsje Cliffe in het graafschap Kent aan de Theems. 
De was- en zeefinstallatie, die daar werd opgericht, mag tot d1 
grootste en modernste van Engeland worden gerekend. Hot ll111 

nenkomende grind wordt gewassen, gezeefd, zonodig gebrokw 
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van onderuit het laadruim weggezogen met behulp van twee 
pompen en via zes afzuigpunten (" drain boxes") in de hopper
wanden. 
Het baggeren en het laden worden geleid vanaf de brug; het los-
sen wordt geleid vanuit een aparte cabine op het achterschip. 
Onder deze cabine staan in een overdekte ruimte de vier lier
trommels met koppelingen, overbrengingstandwielkasten, rem
beugels en aandrijfmotor voor het bedienen van de "scheppen". ', 
Elke "schep" heeft een inhoud van 6 m3 en wordt met behulp 
van staaldraden door de lading grind heen en weer getrokken. 
Bovenaan de achterzijde van het laadruim storten de "schep
pen" om beurten hun inhoud in een trechter. 
Van hieruit komt het grind op een lopende band, die aansluit op 
een tweede lopende band. Deze kan zowel naar bakboord- als 
naar stuurboordzijde buiten het schip worden gedraaid. Boven
dien is deze lopende band in hoogte verstelbaar om een goede 
aansluiting te geven op de installatie aan de wal. 
De losinstallatie aan boord van de Marinex VI is in staat om on
geveer 500 m3 per uur uit het schip naar de wal te brengen. 
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Foto 1 Aankomst van de grlndsleep
zulger In Cllffe met weer een lading 
zeegrind 

Foto 2. Het lossen In volle gang 

Foto 3 Uli het schip op een grote 
hoop en vandaar het voeden van de 
2 kilometer lange lopende-band 

Foto 4 Op de lange, lange lopende 
band gaat het grind naar de ' fabriek' , 
rechts in de verte 

Foto 5 De 'grlndlabrlek' van Marlnex 
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Engeland! 

Foto 6 Het laden van een grindtrein 
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Volop aan het werk 

De Marinex VI is sedert begin 1973 met de grindwinning op zee 
bezig. En met succes. 
De grindfabriek van Marinex Gravels Ltd bevindt zich nabij het 
plaatsje Cliffe in het graafschap Kent aan de Theems. 
De was- en zeefinstallatie, die daar werd opgericht, mag tot de 
grootste en modernste van Engeland worden gerekend. Het bin
nenkomende grind wordt gewassen, gezeefd, zonodig gebroken 
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en vervolgens naar soort en grootte opgeslagen. Voor hel was 
sen van het grind is 13.500 liter water per minuut nodig ! Dat zoe 
te water haalt men uit de nabijgelegen steengroeven, die niet 
meer in gebruik zijn. Het gebruikte water komt hierin ook terug, 
zodat men geen beroep hoeft te doen op andere voorraden. 
De installatie kan 350 - 450 m3 grind per uur verwerken. 

Eigen treinen 

De afvoer van grind (mengsels) geschiedt met behulp van eigen 
spoorwagons, elk met een laadvermogen van 71 ½ ton. Negen 
wagons vormen een trein. Drie tot vier treinen vertrekken per 
dag vanuit Cliffe naar de verschi llende distributiecentra in Zuid
Engeland. 
Om bouwtechnische redenen kon de grote grindinstallatie van 
Marinex Gravels Ltd niet vlakbij de losplaats van de grindsleep
zuigers worden opgericht. Voor het transport van losplaats naar 
installatie zorgt een lopende-band van 2 ki lometer lengte! Het 
lossen van een lading grind uit de Marinex VJ duurt ongeveer 3 
uur. Per keer wordt zo'n 3000 ton zeegrind binnengebracht. Af
hankelijk van onder meer de weersomstandigheden wordt door 
de Marinex VI op twee plaatsen grind gebaggerd; bij de bank 
" Kentisch Knock" voor de Theemsmonding, of in zee voor de 
monding van de Humber. In het eerste geval duurt een reis onge
veer 18 uur, in het tweede geval ongeveer 36 uur. Voor het bag-
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geren tot het schip vol is, is doorgaans een tijd nodig van onge
veer 5 uur. 

Grote toekomst voor zeegrind 

Om mi lieutechnische redenen wordt het in Engeland steeds 
moei lijker om grote hoeveelheden grind te land te winnen. De 
vraag naar grind zal echter eerder toe- dan afnemen. Vandaar de 
belangstelling voor de grindwinning op zee. Veel grind is er te 
vinden op het Continentale Plat in de Noordzee, vooral op plaat
sen dicht onder de Engelse kust. 
Het winnen van dit grind vereist echter nieuwe technieken en 
speciaal gebouwd materieel. Aan deze technieken wordt voort
durend door ons verder gewerkt. 
De grote belangstelling van met name Britse zijde voor dit as
pect van hetgeen wij op de expositie "Europort '73" toonden, 
spreekt duidelijke taal. En wat het speciaal ontworpen materieel 
betreft, de Marinex VI is een goed voorbeeld van een specifiek 
voor de grindwinning op zee gebouwde sleepzuiger. 



ENTRALE ONDERNEMINGSRAAD OP KOMST 
Velen van u zullen weten, dat er ook bij ons concern een Cen
trale Ondernemingsraad (C.0.R.) komt. Wel licht hebt u van col
lega's uit de " plaatselijke" ondernemingsraden al eens iets ge
hoord over wat zich afspeelt rond het tot stand komen van die 
C.O.R. Maar wat die Raad nu precies gaat betekenen en hoe het 
allemaal zal toegaan is niet iedereen even duidelijk. Wij wi llen 
proberen in dit artikel daarover wat meer klaarheid te scheppen. 

De voorgeschiedenis 

Op 1 april 1971 is de nieuwe Wet op de Ondernemingsraden in 
werking getreden. Die geeft nieuwe regels voor overleg in een 
onderneming door middel van een ondernemingsraad. Nieuw is, 
dat, wanneer daar behoefte aan bestaat, er behalve de wettelijk 
ingestelde Ondernemingsraden ook een Centrale Ondernemings
raad kan komen als overkoepelende instantie. Deze mogelijkheid 
is speciaal geschapen voor die ondernemingen, die meerdere 
vestigingen hebben en dus meerdere, " plaatselijke" onderne
mingsraden. 
De ondernemingsraden van onze bedrijven bleken veel te voelen 
voor een C.O.R. en ook de Raad van Bestuur zag het belang van 
een C.O.R. in. 
In overleg met de vakverenigingen en de secretarissen van de 
verschi llende ondernemingsraden werd besloten tot een wel
overwogen, systematische aanpak om aan directies, personeels
chefs, ondernemingsraden en vakbonden voldoende gelegenheid 
te geven voor een gedegen inbreng in de totstandkoming van 
een C.O.R. 
De afdeling Concern Personeelzaken stelde een d iscussienota 
op, die binnen de ondernemingsraden en vakbonden werd be
sproken. Deze besprekingen leverden een raamwerk op voor een 
voorlopig reglement. Een commissie, bestaande uit vertegen
woordigers van de ondernemingsraden en de personeelchefs, 
kreeg opdracht een voorstel te ontwerpen voor een voorlopig 
reglement. 
Het heeft vele vergaderi ngen en vele besprekingen gevergd om 
binnen de commissie tot een eensluidende mening te komen. 
Maar eind 1973 kon aan de Raad van Bestuur een voorstel wor
den aangeboden. Zodra de Raad van Bestuur een beslissing 
heeft genomen over dit voorstel, zal het voorlopig reglement 
voor de C.O.R. worden besproken in alle ondernemingsraden en 
met de vertegenwoord igers van de vakverenigingen. Daarna 
moet het worden voorgelegd aan de Bedrijfscommissie. Als deze 
er zijn goedkeuring aan heeft gegeven kan de C.O.R. worden op
gericht. In de eerste vergadering zal de C.0.R. dan het regle
ment definitief moeten goedkeuren. 

Taak en functie 

Zoals het de taak is van een ondernemingsraad om b ij te dragen 
tot het goed functioneren van de onderneming en de belangen 
te behartigen van allen , die in dienst zi jn van die onderneming, 
zo hebben de taken van de C.O.R. betrekking op de gemeen
schappelijke belangen van al onze bedrijven. 
De functie van de C.0.R. is om op te treden als orgaan van over-
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leg, advies, informatie en communicatie binnen de IHC met in 
bepaalde gevallen het recht van goedkeuring , voordracht en be
zwaar. 

Bevoegdheden 

De C.O.R. kan adviezen geven en voorstel len doen over het te 
voeren gemeenschappelijk sociaal beleid en over technische 
econo~ ische of organisatorische maatregelen van algemen~ 
~~rd, die tot verbetering van de gang van zaken in de gezamen
ilJke ondernemingen kunnen bijdragen. 
De bevoegdheden van de C.O.R. zijn duideHjk beperkt tot de be
handeling van gemeenschappelijke aangelegenheden. De C.O.R. 
heeft dus geen bevoegdheden op de terreinen, waarop de plaat
selijke ondernemingsraden bevoegdheden hebben, of waar 
rechtstreeks overleg bestaat tussen werkgever en vakbeweging, 
of over hetgeen in de CAO is geregeld. 
De C.0.R. kan gemeenschappelijke aangelegenheden behande
len op het gebied van algemeen personeelbeleid, zoals bijvoor
beel? _winstdel ings- of bonusregeling; spaarregeling ; vorming, 
opleiding en herscholing ; en vakantieregel ingen. 
Er kan ook advies worden uitgebracht over voorgenomen maat
regelen, "".aarvan kan worden verwacht, dat ze in belangrijke 
mate van invloed zullen zijn op de gemeenschappelijke arbeid 
of arbeidsomstandigheden en op de arbeidsvoorwaarden van de 
gezamenlijke werknemers. 
Aan de hand van de jaarstukken zullen in de C.O.R. de finan
ciële aspecten van de bedrijfsresultaten van de gezamenlijke on
dernemingen en de economische gang van zaken worden be
sproken. Bij deze besprekingen zullen één of meer commissa
rissen van IHC Holland aanwezig zijn. Met bet rekking tot de com
missarissen kan de C.O.R. aanbevelingen doen betrefende hun 
benoeming en ook bezwaar maken tegen door anderen voorge
stelde kandidaten. 

Samenstelling 

De C.O.R. heeft een voorzitter en een aantal gekozen leden. De 
Raad van Bestuur bepaalt in onderling overleg w ie van zi jn le
den als voorzitter zitting neemt in de C.O.R. en ook wie van zijn 
leden de voorzitter vervangt. Het is dus niet per definitie zo, dat 
de president van de Raad van Bestuur ook automatisch voorzit
tter is van de C.O.R. 
De gekozen leden van de C.0.R. worden door de plaatselijke 
ondernemingsraden afgevaardigd. De bedrijven die geen onder
nemingsraad hebben, kunnen ook een lid naar de C.O.R. afvaar
digen, als zij beschikken over een personeeloverlegcommissie 
die is samengesteld volgens een overeengekomen verkiezings
reglement. 

De C.O.R. benoemt uit zi jn midden een secretaris, die taken van 
het secretariaat vervult. Hij zal dat doen in overleg met de voor
zitter. 

De Wet op de Ondernemingsraden zegt dat het reglement van de 
C.O.R. moet bepalen, hoeveel leden iedere plaatselijke onder
nemingsraad kan kiezen. Er staat ook dat in het reglement voor-

zieningen moeten zijn getroffen, zodat de verschillende groepen 
van de in de ondernemingen werkende personen zo represon 
tatief mogelijk in de C.O.R. zijn vertegenwoordigd. 
Hoe de C.O.R. - IHC zal zijn samengesteld , is nog niet definitief 
bekend. Om de C.O.R. niet een te groot en daardoor een onhan 
delbaar lichaam te laten zijn, wordt er naar gestreefd het aantnl 
leden te beperken tot ongeveer 25. 

Werkwijze 

De C.O.R. vergadert tenminste één keer per kwartaal en verder 
wanneer de voorzitter of de helft van de leden zulks nodig oor 
deelt. De algemene gang van zaken binnen het IHC-concern zal 
tenminste twee keer per jaar door de C.O.R. worden besproken 
Eenmaal per jaar wordt er gesproken over de economische gang 
van zaken en de f inanciële aspecten van de bedrij fsresultaten 
van de gezamenlijke ondernemingen. Ook wordt tenminste één 
keer per jaar in de vergadering van de C.O.R. gesproken over het 
gemeenschappelijk sociaal beleid binnen de gezamenlijke onder 
nemingen. 
De agenda van de C.0.R.-vergaderingen zal altijd uiterlijk twee 
weken vóór de vergadering bekend worden gemaakt aan de 
plaatselij ke ondernemingsraden en aan alle IHC-medewerkers 

Deskundigen 

Om het mogelijk te maken dat deskundigen van buiten af mee 
werken aan de behandel ing van bepaalde onderwerpen, kunnen 
zowel door de voorzitter als door de meerderheid van de C.0.R. 
leden één of meer deskundigen worden uitgenodigd de vergade 
ring bij te wonen. 
Het kan voorkomen dat de voorzitter of de meerderheid van do 
gekozen leden hiertegen bezwaar heeft. Wanneer zo'n probleem 
niet door onderling overleg kan worden opgelost , zal de Bedrijfs 
commissie moeten beslissen of die deskundige al dan niet wordt 
uitgenodigd. Zolang die beslissing niet is genomen, worden de 
onderwerpen, waarvoor de deskundige zou worden uitgenodigd, 
niet behandeld. 

Vergadering met commissarissen 

Er is reeds opgemerkt, dat één of meer commissarissen in ieder 
geval de vergadering bijwonen waarin gesproken wordt over do 
economische gang van zaken en de f inanciële aspecten van do 
bedrijfsresultaten. 

De Centrale Onderneming 

De C.O.R. heeft bij de benoeming en herbenoeming van commis 
sarissen twee rechten: het recht van aanbeveling en het recht 
van bezwaar. 
Het recht van aanbeveling houdt in, dat de C.0 .R. iemand als 
commissaris kan aanbevelen indien er een plaats vrijkomt in de 
Raad van Commissarissen. 
Dit zelfde recht van aanbeveling hebben ook de Raad van Be 
stuur en de.f.lgemene Vergadering van Aandeelhouders (A.v.A.). 
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van de in de ondernemingen werkende personen zo represen
tatief mogelijk in de C.O.R. zijn vertegenwoordigd. 
Hoe de C.O.R. - IHC zal zijn samengesteld, is nog niet definitief 
bekend. Om de C.O.R. niet een te groot en daardoor een onhan
delbaar lichaam te laten zijn, wordt er naar gestreefd het aantal 
leden te beperken tot ongeveer 25. 

Werkwijze 

De C.O.R. vergadert tenminste één keer per kwartaal en verder 
wanneer de voorzitter of de helft van de leden zulks nodig oor
deelt. De algemene gang van zaken binnen het IHC-concern zal 
tenminste twee keer per jaar door de C.O.R. worden besproken. 
Eenmaal per jaar wordt er gesproken over de economische gang 
van zaken en de financiële aspecten van de bedrijfsresultaten 
van de gezamenlijke ondernemingen. Ook wordt tenminste één 
keer per jaar in de vergadering van de C.O.R. gesproken over het 
gemeenschappelijk sociaal beleid binnen de gezamenlijke onder
nemingen. 
De agenda van de C.O.R.-vergaderingen zal altijd uiterlijk twee 
weken vóór de vergadering bekend worden gemaakt aan de 
plaatsel ijke ondernemingsraden en aan alle IHC-medewerkers. 

Deskundigen 

Om het mogelijk te maken dat deskundigen van buiten af mee
werken aan de behandeling van bepaalde onderwerpen, kunnen 
zowel door de voorzitter als door de meerderheid van de C.O.R.
leden één of meer deskundigen worden uitgenodigd de vergade
ring bij te wonen. 
Het kan voorkomen dat de voorzitter of de meerderheid van de 
gekozen leden hiertegen bezwaar heeft. Wanneer zo'n probleem 
niet door onderli ng overleg kan worden opgelost, zal de Bedrijfs
commissie moeten beslissen of die deskundige al dan niet wordt 
uitgenodigd. Zolang die beslissing niet is genomen, worden de 
onderwerpen, waarvoor de deskundige zou worden uitgenodigd, 
niet behandeld. 

Vergadering met commissarissen 

Er is reeds opgemerkt, dat één of meer commissarissen in ieder 
geval de vergadering bijwonen waari n gesproken wordt over de 
economische gang van zaken en de fi nanciële aspecten van de 
bedrijfsresultaten. 

Daarnaast kunnen een of meer leden van de Raad van Commis
sarissen worden uitgenodigd om een vergadering van de C.O.R. 
bij te wonen wanneer het gaat om andere onderwerpen. Dit kan 
gebeuren als de voorzitter van de C.O.R. of de meerderheid van 
de gekozen leden dat wenst. Ook kan de Raad van Commissa
rissen zèlf, als zij dat nodig vindt, vragen om de vergadering te 
mogen bijwonen. 

Vooroverleg 

Gekozen leden kunnen zonder voorzitter bij elkaar komen om 
zich voor te bereiden op een C.O.R.-vergadering. Hiervoor kun
nen zij ook overleg plegen met andere werknemers en eventueel 
contact onderhouden met deskundigen. 

Geheimhouding 

Het kan voorkomen, dat in de vergadering onderwerpen ter spra
ke komen die nog niet algemeen bekend gemaakt kunnen wor
den. In dat geval zal aan de C.O.R.-leden worden gevraagd deze 
vertrouwel ijke zaken geheim te houden gedurende een bepaalde 
periode. Deze geheimhoudingspl icht geldt ook voor anderen, die 
de C.O.R.-vergadering of een vergadering in een C.O.R.-commis
sie bijwonen. 
Het is overigens de bedoeling om zo weinig mogelijk zaken aan 
geheimhouding te onderwerpen. 

Verslagen 

De secretaris is er verantwoordelijk voor, dat van elke vergade
ring notulen worden gemaakt. Ook moet hij er voor zorgen, dat 
na elke vergaderi ng zo spoedig mogelijk een verslag wordt ge
maakt dat bestemd is voor alle IHC-medewerkers. 
Hoe dit verslag zal worden gepubliceerd zal de C.O.R. zelf moe
ten bepalen. 

Er wordt over gedacht dat in "Het Zeskant" te doen. 

Tot zover enkele algemene punten. De materie is zeker niet een
voudig en wij zullen er dan ook op terugkomen, zodra de ont
wikkelingen zulks mogel ijk en noodzakelijk maken. 

Over een paar onderwerpen volgen hierbij nog wat gedetail leer
de gegevens. Misschien niet zulke " lichte kost", maar wel goed 
om kennis van te nemen! 

De Centrale Ondernemingsraad en de benoeming van commissarissen 

De C.O.R. heeft bij de benoeming en herbenoeming van commis
sarissen twee rechten: het recht van aanbeveling en het recht 
van bezwaar. 
Het recht van aanbeveling houdt in, dat de C.O.R. iemand als 
commissaris kan aanbevelen indien er een plaats vrijkomt in de 
Raad van Commissarissen. 
Dit zelfde recht van aanbeveling hebben ook de Raad van Be
stuur en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (A.v.A.). 
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Om misverstanden te voorkomen vermelden wij hier, dat de Ne
derlandse wetgever uitdrukkelijk heeft afgezien van de "werk
nemerscommissaris", omdat ervan wordt uitgegaan dat al le com
missarissen de belangen van zowel de aandeelhouders als die 
van het personeel behoren te behartigen. Bij Hoogovens kent 
men wèl "werknemerscommissarissen", omdat deze onderne
ming door de fusie met het Duitse concern Hoesch de in Duits
land geldende wet toepast. 



Het tweede recht van de C.O.R., het recht van bezwaar, betekent 
dat de C.O.R. bezwaar kan maken tegen door anderen voorge
dragen kandidaten. Dit recht heeft de A.v.A. ook, maar de Raad 
van Bestuur niet. 
Het recht van bezwaar mag niet gezien worden als een recht van 
veto, want stel dat de Raad van Commissarissen toch een kandi
daat zou willen benoemen waartegen van de een of andere kant 
bezwaren zijn gemaakt, dan ligt de beslissing in handen van de 
Sociaal Economische Raad (S.E.R.). Te hopen is natuurlijk dat 
het zover nooit zal komen. 

Op welke gronden kan de C.O.R. bezwaar maken? Ten eerste op 
grond van ongeschiktheid van de kandidaat, ten tweede op 
grond van het feit dat de Raad van Commissarissen door de be
noeming "niet naar behoren" samengesteld zal zijn. 
Het begrip 'ongeschiktheid' slaat op de persoon in kwestie. De 
C.O.R. kan bijvoorbeeld van mening zijn dat de betrokkene niet 
voor zijn taak berekend is, de nodige ervaring mist, e.d. 
Het bezwaar van het 'niet naar behoren' samengesteld zijn van 
de Raad van Commissarissen heeft betrekking op de gehele 
Raad, waarbij men speciaal kan denken aan een eenzijdigheid in 
de samenstelling. Men kan zich bijvoorbeeld een Raad van Com-

Bedrijfscommissie 

Bedrijfscommissies zijn uitvoeringsorganen van de Wet op de 
Ondernemingsraden. Zij zijn samengesteld uit een gelijk aantal 
vertegenwoordigers van werknemers- en werkgeverszijde. 
Zo'n commissie wordt door de Sociaal Economische Raad 
(S.E.R.) ingesteld voor groepen van ondernemingen (b.v. ,,Groot
Metaal" ) om aangelegenheden te behandelen met betrekking tot 
(centrale) ondernemingsraden in die bedrijfstak. 

Een belangrijke taak van de bedrijfscommissie is het beoordelen 
en goedkeuren van de reglementen van (centrale) onderne-

De Centrale Ondernemingsraad en de wet 
In de Wet op de Ondernemingsraden is hoofdstuk V gewijd aan 
de centrale ondernemingsraden. In artikel 33 wordt de instelling 
geregeld. Een C.O.R. kan door de ondernemer zelf worden in
gesteld. De betrokken ondernemingsraden moeten in dit geval 
'gehoord' worden. De ondernemer moet een C.O.R. instellen, 
wanneer de betrokken ondernemingsraden in meerderheid daar
toe de wens te kennen geven. 

Artikel 34 behandelt de samenstelling. De C.O.R. bestaat uit een 
lid-voorzitter - een van de bestuurders van de betrÓkken onder
nemingen - en uit een bij reglement te bepalen aantal leden, die 
door en uit de betrokken ondernemingen worden gekozen, ter
wijl voor de C.O.R. ook vertegenwoordigers gekozen kunnen 
worden voor de ondernemingen die géén O.R. hebben. 

De bevoegdheden en de werkwijze van de C.O.R. zijn geregeld 
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missarissen voorstellen die uitsluitend uit bankiers of burge
meesters is samengesteld. Deze kunnen alle geschikt zijn voor 
hun taak, maar door de eenzijdige samenstelling van de Raad 
kan men hier zeggen dat de Raad 'niet naar behoren' is samen
gesteld. 
Wie bepaalt of de Raad van Commissarissen al of niet naar be
horen is samengesteld? De C.O.R. heeft hierin een zelfstandig 
oordeel : voor de ene onderneming is een heel andere samen
stel ling gewenst dan voor de andere en ook kan in de ene fase 
van de ontwikkeling van de onderneming een andere samen
stelling wenselijk zijn dan in een andere. 

Al naar gelang de ontwikkelingsfase of de aard van de onderne
ming zal er bij de benoeming van commissarissen op hun spe
cifieke deskundigheid worden gelet, of deze nu van financiële, 
sociale, technische of commerciële aard is. Het spreekt daarbij 
vanzelf dat deze verschillende deskundigheden in één Raad ver
enigd kunnen of zelfs moeten zijn. 

De benoeming of herbenoeming van commissarissen gebeurt 
door de Raad van Commissarissen zelf (het zogenaamde co-op
tatie beginsel). 

mingsraden. Verder kan de hulp van de commissie worden inge
roepen bij eventuele geschillen. 
De S.E.R. bepaalt het aantal leden van iedere bedrijfscommissie. 
Dit aantal moet een even aantal zijn en tenminste zes bedragen. 

De leden van de bedrijfscommissie moeten uit organisaties ko
men, die representatief zijn voor de betrokken ondernemers en 
de in hun onderneming werkzame personen (dus werknemers
en werkgeversorganisaties). 

Iedere belanghebbende kan tegen bepaalde besluiten van een 
bedrijfscommissie in beroep gaan bij de Minister van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid. 

in artikel 34 en 35. Onder meer wordt daarin bepaald, dat de 
C.O.R. zich moet beperken tot de behandeling van de 'gemeen
schappelijke aangelegenheden van de betrokken ondernemin
gen', waarbij gedacht moet worden aan de algemene gang van 
zaken, waaronder de behandeling van de jaarrekening en het 
personeelbeleid. Tevens vallen onder 'gemeenschappelijke aan
gelegenheden' eventuele ingrijpende maatregelen, die overigens 
eveneens en in de eerste plaats met de ondernemingsraden van 
de rechtstreeks betrokken ondernemingen moeten worden be
handeld. 

De bevoegdheden van de C.O.R. betreffende de benoeming van 
commissarissen zijn omschreven in artikel 52h van het Wetboek 
van Koophandel. 

In het algemeen zijn de wetsartikelen, die betrekking hebben op 
de ondernemingsraden, ook van toepassing op Centrale Onder
nemingsraden. 

25JAAR BIJ 
IHC VERSCHURE 

Op donderdag 20 december 1973 
'" bij IHC Verschure het 25-jarig 
j11hl loum gevierd van de heer N. 
N C. Gillebert, o rder-administra
tnur 
lln j ubilar is en zijn echtgenote 
wnren erg onder de indruk van 
do o ndervonden hartelijkheid en 
do ontvangen presenten. 
IJn jubi laris, die Abraham reeds 
nozien heeft , slaat graag nog een 

tovige bal. " Dat is goed voor de 
c;onditie", zegt hij . 
Wo wensen hem toe, dat hij d ie 

25JAARBIJ 
IHCSMIT 

.r MOURIK 

N. N . C. GILLEBERT 

conditie nog vele jaren mno l>1 
houden. 

Onze bankwerker-monteur, du 
heer J. Mourik, trad in 0111 
dienst op 20 september 11J411 
Het jubileum kondon wij pn, vl, 
ren op dinsdag 8 januari j 1 0111 

dat wij dat in september 011 cl, 
daaro p volgende maando11 111n1 
konden doen, omdat dP hrn r 
Mourik toen in India wa!> 
Niettemin is de Sste janunrl voor 
de heer Mourik en zijn 901111 011 
heel f ijne dag geworden. w11 11 

aan hij met zijn vrouw on kl11do 
ren zeker nog heel lang prulll1t• 
herinneringen zal bewaren 
Wij wensen hem met zijn qu1l11 
heel veel gelukkige Jaron trn 
waarin hij in goede gezondl11 Id 
en met de opgewektheid dln wij 
van hem gewend zijn, zijn work 
voor ons bedrijf zal mogen voort 
zetten. 

DE ELSBM OP WEG N1 
Op 21 januari j .l. vertrok bij Gusto Slikkerveer de ELSBM op wou 
naar Noorwegen. Het enorme gevaarte van 76 meter lengte trok 
do nodige aandacht van persfotografen en TV. 
Do ELSBM is een overslagboei van het SBM principe die echt, , 
door zijn vormgeving geschikt is voor grotere waterdiepten, ,o 
nis in de Noordzee, waar ook ruwe weersomstandigheden hooi 
,on. Boven is op de boei een helicopterdek geïnstalleerd. Ondor 
hot helicopterdek en boven de draaitafel van de boei zijn trom 
mols geplaatst met de slangen en de meertouwen voor do vor 
I,lnd ing met de tanker. 
/ owel slang als meertouwen zijn verbonden met een contraqo 
wicht van 10 ton dat zich op en neer kan bewegen in het cilindor 
vormig deel onder de draaitafel. 
Wanneer een aan de boei gemeerde tanker gereed is met ladoP 
clnn wordt de verbinding verbroken. Door het contragewicht rol 
Ion de meertouwen en slang zich dan automatisch op. 
l)o afstand tussen tanker en boei bedraagt ongeveer 40 meter. 

Beneden het helicopterdek bevindt zich tevens een ruimte wa 
<lrie luchtgekoelde dieselgeneratoren zijn geïnstalleerd met ee 
c npaciteit van 10 kW bij 1800 omw/ min. 
1 ón van deze dieselgeneratoren draait onafgebroken en leve 
•1troom voor de navigatie- en helicopterdeklichten. 
Do ELSBM zal naar een fjord in Noorwegen worden gesleept 01 



11 1o.;011 voorstellen die uitsluitend uit bankiers of burge
lur 'I I~ samengesteld. Deze kunnen alle geschikt zijn voor 
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l lknl 3'1 on 35. Onder meer wordt daarin bepaald, dat de 
t 1lcll moet beperken tot de behandeling van de 'gemeen-
11pulljko aangelegenheden van de betrokken ondernemin-
wI1111 bij godacht moet worden aan de algemene gang van 

11 w11rirondor de behandeling van de jaarrekening en het 
1111111ll>olold 1 evens vallen onder 'gemeenschappelijke aan-
11111lwclo11' ovontuele ingri jpende maatregelen, die overigens 
,I11 11R rn1 In de eerste plaats met de ondernemingsraden van 
11 htll tr ooks betrokken ondernemingen moeten worden be
nld 

11voo1Itlhodon van de C.O.R. betreffende de benoeming van 
111 1111 rl trnon ,ljn omschreven in artikel 52h van het Wetboek 
<oopl111ndol. 

11 rilqornoon zijn de wetsartikelen, die betrekking hebben op 
1ulu11w111lngsrndon, ook van toepassing op Centrale Onder-
111111111clon 

25JAARBIJ 
IHC VERSCHURE 

Op donderdag 20 december 1973 
Is bij IHC Verschure het 25-jarig 
Jubileum gevierd van de heer N. 
N. C. Gillebert, order-administra
teur. 
De jubilaris en zijn echtgenote 
waren erg onder de indruk van 
de ondervonden hartelijkheid en 
de ontvangen presenten. 
De jubilaris, die Abraham reeds 
gezien heeft, slaat graag nog een 
stevige bal. " Dat is goed voor de 
conditie", zegt hij . 
We wensen hem toe, dat hij die 

25JAAR BIJ 
IHCSMIT 

J MOURIK 

N. N. C. GILLEBERT 

conditie nog vele jaren mag be
houden. 

Onze bankwerker-monteur, de 
heer J . Mourik, trad in onze 
dienst op 20 september 1948. 
Het jubileum konden wij pas vie
ren op dinsdag 8 januari j .1., om
dat wij dat in september en de 
daarop volgende maanden niet 
konden doen, omdat de heer 
Mourik toen in India was. 
Niettemin is de 8ste januari voor 
de heer Mourik en zijn gezin een 
heel fijne dag geworden, waar
aan hij met zijn vrouw en kinde
ren zeker nog heel lang prett ige 
herinneringen zal bewaren. 
Wij wensen hem met zijn gezin 
heel veel gelukkige jaren toe 
waarin hij in goede gezondheid 
en met de opgewektheid die w ij 
van hem gewend zijn, zijn werk 
voor ons bedrijf zal mogen voort
zetten. 

KRAAN 
VOOR POLEN 
KLAAR 
VOOR 
VERTREK NAAR GDYNIA 
Begin december, tussen twee stormdepressies door, heeft de 
zelfvarende kraan voor Polen snelheidsproeven gehouden op 
het IJ. De grote kraan, een co-produktie van IHC Verschure en 
Conrad-Stork, had toen al voor de wal de verschi llende hijs
proeven met goed gevolg doorstaan. De 32 tons diesel-elek
trische kraan kan zichzelf voortbewegen met behulp van twee 
Schottelvoortstuwingsinstallaties, elk met een d ieselmotor van 
365 pk. Om dit zelfvaren te beproeven werd het IJ opgezocht. 
Tussen twee grote boeien van de vaargeul werd heen en weer 
gevaren. Dit ging naar wens en ook de manoeuvreerbaarheid 
van de kraan bleek erg goed te zijn. Het controleren van de 
stop-afstand kon echter niet meer worden gedaan, want de wind 
was inmiddels weer aangewakkerd tot kracht 7 à 8 ! 
Daarna is de kraan zeevast gemaakt aan het ponton voor de 
overtocht naar Polen. In verband met het voortdurende slechte 
weer durfde de Poolse sleepboot-kapitein het niet di rect aan om 
de kraan te verslepen naar de haven van Gdynia. 
Bij het ter perse gaan van dit nummer lag de kraan nog steeds 
,,klaar voor vertrek". 

DE ELSBM OP WEG NAAR ZIJN BESTEMMING 
Op 21 januari j .l. vertrok bij Gusto Slikkerveer de ELSBM op weg 
naar Noorwegen. Het enorme gevaarte van 76 meter lengte trok 
de nodige aandacht van persfotografen en TV. 
De ELSBM is een overslagboei van het SBM principe die echter 
door zijn vormgeving geschikt is voor grotere waterdiepten, zo
,ils in de Noordzee, waar ook ruwe weersomstandigheden heer
i;en. Boven is op de boei een helicopterdek geïnstalleerd. Onder 
hot helicopterdek en boven de draaitafel van de boei zijn trom
mols geplaatst met de slangen en de meertouwen voor de ver
l>rnding met de tanker. 
/owel slang als meertouwen zijn verbonden met een contrage
wIc ht van 10 ton dat zich op en neer kan bewegen in het cilinder
vormig deel onder de draaitafel. 
Wanneer een aan de boei gemeerde tanker gereed is met laden, 
clnn wordt de verbinding verbroken. Door het contragewicht rol
Ion de meertouwen en slang zich dan automatisch op. 
Do afstand tussen tanker en boei bedraagt ongeveer 40 meter. 

Beneden het helicopterdek bevindt zich tevens een ruimte waar 
clrie luchtgekoelde dieselgeneratoren zijn geïnstalleerd met een 
capaciteit van 10 kW bij 1800 omw/min. 
1 ón van deze dieselgeneratoren draait onafgebroken en levert 
•,troom voor de navigatie- en helicopterdekl ichten. 
Do LLSBM zal naar een fjord in Noorwegen worden gesleept om 
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aldaar in verticale positie te worden gebracht. In die positie zal 
de ELSBM naar zijn bestemming in het "Auk Field" worden ge
sleept dat ongeveer tussen Denemarken en Schotland l igt. 



Aan de slag op de Waddenzee 

In IJmuiden gekochte vis schoonmaken 

Aandacht voor de bakens tijdens cle snelheldsproeven 

De hopper vult zich met Waddenzeezand 

'URENGOJ' BAGGERDE 
IN DE WADDENZEE 
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Het lossen van 600 m• zand 

1 )11 oorsto boot, d ie op deze heel vroege, hooi donkoro j11111mr 1 
111orqon vanuit Den Helder naar Texel voer, had hol nlot tlr 11k 
1 1111 pnor auto's en een handvol passagiers, die elkaar lnxorond 
llokokon: " Wat moet die nou zo vroeg op Texel?" 

V111111l t Oudeschi ld moest een kottertje ons naar do Uronao/ 
1111 ngon. Deze voor de Sovjetunie bestemde rivlersloeprnlgo1 
w111 op de Waddenzee aan voortgezette beproevingen bezig 
c lp do laatste dag hiervan gingen wij eens een kijkje nemen 1 0 11 

1111volgo van misverstanden betreffende vertrektijden was hot 111 
11111icl licht, toen het kottertje eindelijk met zo'n 30 passagiers du 
lr11von uittufte. Bui tengaats wachtte de Urengoj op ons. 

',poodlg daarna werd dicht onder de kust met zuigen begonnon 
Mot oon nieuwe sleepkop, die men de avond tevoren in do hnvon 
v1111 Don Helder had gemonteerd. Over de kalme zee nadordo 1111 
1111100 Lijd een grijze boot. Een Marineschip? Nee, de Rijkspo lltlu 
111 water. Men kwam onze baggervergunning controleren. Lnto11 
wil nu op een verkeerde plek aan het zu igen zi jn! Radlolololo 
11inch werden aan Ri jkswaterstaat in Hoorn excuses aangeboclo11 
WIJ konden aan de gang blijven. Voor een fotograaf en eon 11111101 
w11•1 do politieboot bereid een rondje te maken, zodat de Urom10/ 
v1 111 verschillende kanten onder schot kon worden genomen 

N11ctn1 de vereiste wimpels waren gehesen, volgden snoll1olcl~ 
proovon. Beurtel ings tuurde men met stopwatches in do hondor1 
v1111 stuurboord- en bakboordzijde naar de bakens op do ku•1t 
v1111 roxel, waartussen de "gemeten mijl" heen en weer word 
1111vHron. In de uitkomsten werden de snelheden van de wind or1 
do •itromingen verwerkt om het juiste resultaat te bepalen. 
1 >u lnding zand zou via een boompijp worden gelost. 
Alvorens hiermee te beginnen beproefde men deze boompljp , 
!11101 'm als een grote, lange vinger om beurten links en roe; l1t•, 
1>11lt on het schip te draaien. Toen ging de pomp aan en spoot hot 
1ru1d in zee terug. 

Motoon daarop ging het korte zuigbuisje weer omlaag voor oen 
11louwe lading Waddenzeezand. Het lossen van déze 600 m1 qo 

1 lllodde door het open zetten van de bodemkleppen. Altijd 0011 

l>oolond gezicht om de grijze brij. langzaam afbrokkelend In hot 
wor vel ende water te zien verdwijnen. Dan: bodemkleppen sluI 
11111 , 7uigbuis overboord en naar beneden, boompijp naar builo11 
11uctr aaid, pomp aan. 

1 11kole vissersbootjes voeren langs en zij zagen het volgondo 
"optreden" van de Urengoj: agitatiebaggeren. Hierbij wordt do 
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k•n• tlJdena de snelheldsproeven 

Het lon en van 600 m• zand 

De eerste boot, die op deze heel vroege, heel donkere januari
morgen vanuit Den Helder naar Texel voer, had het niet druk. 
Een paar auto's en een handvol passagiers, die elkaar taxerend 
bekeken: "Wat moet die nou zo vroeg op Texel?" 

Vanuit Oudeschild moest een kottertje ons naar de Urengoj 
brengen. Deze voor de Sovjetunie bestemde riviersleepzuiger 
was op de Waddenzee aan voortgezette beproevingen bezig. 
Op de laatste dag hiervan gingen wij eens een kijkje nemen. Ten
gevolge van misverstanden betreffende vertrektijden was het al 
goed l icht, toen het kottertje eindelijk met zo'n 30 passagiers de 
haven uittufte. Buitengaats wachtte de Urengoj op ons. 

Spoedig daarna werd dicht onder de kust met zuigen begonnen. 
Met een nieuwe sleepkop, die men de avond tevoren in de haven 
van Den Helder had gemonteerd. Over de kalme zee naderde na 
enige tijd een grijze boot. Een Marineschip? Nee, de Rijkspol itie 
te water. Men kwam onze baggervergunning controleren. Laten 
wij nu op een verkeerde plek aan het zuigen zijn! Radiotelefo
nisch werden aan Rijkswaterstaat in Hoorn excuses aangeboden. 
Wij konden aan de gang blijven. Voor een fotograaf en een fi lmer 
was de politieboot bereid een rondje te maken, zodat de Urengoj 
van verschil lende kanten onder schot kon worden genomen. 

Nadat de vereiste wimpels waren gehesen, volgden snelheids
proeven. Beurtel ings tuurde men met stopwatches in de handen 
van stuurboord- en bakboordzijde naar de bakens op de kust 
van Texel, waartussen de "gemeten mijl" heen en weer werd 
gevaren. In de uitkomsten werden de snelheden van de wind en 
de stromingen verwerkt om het juiste resultaat te bepalen. 
De lading zand zou via een boompijp worden gelost. 
Alvorens hiermee te beginnen beproefde men deze boompijp, 
door 'm als een grote, lange vinger om beurten links en rechts 
buiten het schip te draaien. Toen ging de pomp aan en spoot het 
zand in zee terug. 

Meteen daarop ging het korte zuigbuisje weer omlaag voor een 
nieuwe lading Waddenzeezand. Het lossen van déze 600 m3 ge
schiedde door het open zetten van de bodemkleppen. Altijd een 
boeiend gezicht om de grijze brij, langzaam afbrokkelend in het 
wervelende water te zien verdwijnen. Dan: bodemkleppen slui
ten, zuigbuis overboord en naar beneden, boompijp naar buiten 
gedraaid, pomp aan. 

Enkele vissersbootjes voeren langs en zij zagen het volgende 
"optreden" van de Urengoj: agitatiebaggeren. Hierbij wordt de 

Baggeren vla de boompljp 
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opgebaggerde grond meteen weer overboord geperst met de bo 
doeling, dat de stromingen in het water deze grond afvoeren . 
Deze manier van baggeren zal straks vaak door de Urengoj en 
het zusterschip lana - op de rivieren in Siberië worden uitge
voerd. 
Het weer was helemaal op de hand van de fotografen. Het agita
tiebaggeren was nog maar net begonnen of de grijze lucht open
de zich voor een stralende winterzon. 
Via de radio werd het kottertje uit Oudeschi ld opgeroepen om 
foto's te maken. 
Zon of geen zon, eind januari is eind januari, dus de schemering 
viel nog tamelijk snel. 
Terugvarend naar Oudeschild zagen wij de Urengoj langzaam in 
de nevel verdwijnen, een breed schip met een lange spuitende 
boompijp. Een riviersleepzuiger, die het straks in de Sovjetunie 
bèst zal doen. 

Op woensdagmiddag 30 januari is de Urengoj voor de werf van 
Verschure met enige feestelijkheden aan de opdrachtgevers 
overgedragen. Het zusterschip, de lana, zal over een paar maan
den volgen. 

Het tekenen van het overname-protocol door: de heer A. A. Vlasov, 
voorzlller van de overnamecommissie en de heer Ing. J. A. v.d. Kamp namens 
de Bagger Dlvlole van IHC Holland 

Vlagwissellng 



' ~IIIAN'S (l)ERF 
Begin januari verscheen weer eens een editie van het IHC Hol
land Nieuws. Daarin werd een overzicht gegeven van de verschil
lende "verhuisbewegingen" , die rond de jaarwisseling op het 
Hoofdkantoor werden uitgevoerd. Dat waren er acht: van Kinder
dijk naar Rotterdam 11e verdieping; van Kinderdijk naar de 3e 
verdieping, van Gusto naar de 3e verdieping, van de 4e naar de 
3e, van de 4e naar de 11 e, van de 11 e naar de 3e, van de 12e 
naar de 3e, van de 3e naar de 11e verdieping. 
"Daarbij ging het om zo'n vijfhonderd dozen met de inhoud van 
bureaus, kasten, stoelen en nog een paar honderd k leinere za
ken". 
Een en ander stoelde dus op een goede organisatie, al is de " in
houd van stoelen" ons niet helemaal duidel ijk. Een aan z'n zetel 
vastgekleefde functionaris? . . . . 

In het IHC Gusto Nieuws lazen wij : " De heer A . .... . is zijn por-
temonnee verloren. Wie heeft hem gevonden?" 
Wie, o wie, want: hij heeft 'm nog steeds kwijt .. . . 

"Geïnformeerd wordt of voor personen die met de fiets komen 
en een lekke band hebben, de mogelijkheid kan worden gescha
pen de band op het bedrijf te maken". Aldus het IHC Smit 
Nieuws in een bericht over de OR-vergadering. 
Ach zolang de zaak niet uit de band springt, de mens maar niet 
te veel aan banden leggen ... . 

DOMINO gaf uitgebreid verslag van de Sint Nicolaas viering bij 
DMN: " ... . hadden vele kinderen en hun ouders zich verzameld 
in de kantine in afwachting van de komst van St. Nicolaas en 
Zwarte Piet. Om het wachten wat te verkorten werden de kinde
ren verrast op een tekenfi lmvoorstelling. Toen .. .. werd onder 
het genot van limonade en een zakje met lekkers en het zingen 
van Sinterklaasliedjes de komst van de goede Sint afgewacht. 
Deze liet niet lang op zich wachten ... . " 
Wacht je voor die Sint, lieve kinders . . . . 

Ander PV nieuws vonden wij in het Smit & Bolnes Nieuws van 
medio januari. Het ging over een vistocht: " Om 8.15 uur voeren 
we de Flaauwershaven uit en stoomden we op om te proberen 
wat kabeljauw aan de haak te slaan. Maar na een tijdje te heb
ben gevist bleek dat de kabel jauw zich niet liet zien" . 
Da's ook flaauw .. . . 

In het IHC Gusto Nieuws stond weer nieuws over de nieuwe per
soneelsbussen. Daarin werd de volgende spelregel in herinne
ring gebracht : "Wilt u zich laten vervoeren door de personeels
bus, dan dient u zich 3 minuten voor het officiële tijdstip van 
vertrek bij de voor u meest gunstige opstapplaats te bevinden. 
Het kan dan nooit misgaan!" 
Om kort te gaan: Wie op tijd is, kan mee! Duidelijk? 
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Het IHC Verschure Nieuws gaf o.a. nieuws van de Oranjewerf, 
waar een derde supply-boot van ·Penrod Drill ing onder handen 
werd genomen. Daarvoor ging het schip in dok en toen kwam de 
verrassing. " De kiel van het scherpe vaartuig bleek ter plaatse 
van het achterschip aanzienlijk anders te zijn dan op het dokplan 
stond. Men had nl. vergeten de wijziging van de kiel, die een 
half jaar geleden bij een concurrent was uitgevoerd, op de dok
tekening aan te brengen" . Men had veel geluk: " de kiel bleef nl. 
net enige centimeters vrij van de dokvloer en viel precies tussen 
twee ontluchtingspijpen, die praktisch op hart dok staan" . 
Kiele, kiele dus, zoals de foto laat zien! 

Het IHC Smit Nieuws vertelde over een bekroond idee: " Daar de 
wielen van de vorkheftruck M.27 nogal wat vui l doen opspatten 
tegen de assen, die nodig zijn om de lepels in en uit te schuiven, 
stelde de heer A. van S. voor om er spatschermen aan te monte
ren". 
Gewoon een kwestie van een slabbetje voordoen dus!" . .. . 

Op het Hoofdkantoor is het maar een duistere boel. In het IHC 
Holland Nieuws lazen wij: " Er wordt aan gewerkt de lichten op 
de elfde en derde verdieping per groep of kamer, voor zover dit 
nog niet het geval is, te doven". 
Ons niet gezien .. . . !! 




