
In dit nummer 

... heten wij u welkom bij 
ZESKRANT, ... stellen wij u 
voor aan de nieuwe directeur 

verkoop bij IHC Smit, 
. . . vertellen wij wat meer 

over het MTE ontwerp voor 
de nieuwe tinmolen, ... doen 
wij verslag van heien en bo

ren in Schotse wateren, 
... leest u over de COR

vergadering op 17 maart jl., 
... richten wij het zoeklicht 

op de nieuwe CAO, ... vertel-
len wij over "SEATEC '77" in 

Singapore, ... worden in 

"
Functiemarkt" vacatures 

vermeld, ... laten de werk
maatschappijen hun eigen 

stem horen. 

Verzending Zeskrant 
geautomatiseerd 

De verzending van Zeskrant is 
in hoge mate geautomatiseerd. 

Daarvoor zijn de adressen in 
ons Computercentrum "be

werkt" om ze in het geheugen 
te kunnen opslaan. Gezien de 
beschikbare eenheden moes
ten daarbij "lange" adressen 
worden ingekort. Mocht het 

resultaat op uw adresstrookje 
niet goed zijn, wilt u ons dat 
dan even mededelen? Graag 
MET toezending van het be-

treffende strookje, zodat wij u 
gemakkelijker in het systeem 
kunnen terugvinden. Ook na-

mens het Computercentrum 
bedankt voor uw medewer

king! 

DE IJZERVRETER 

De eerste zal niet de laatste zijn 

personeelskrant voor medewerkers van IHC Holland - 31 ste jaargang april 1977 

Nummer één 
Graag presenteert de redactie 
hierbij het eerste nummer van 
het nieuwe personeelsblad Zes
krant, zoals dat voortaan elke 
vier weken in uw brievenbus zal 
glijden. Wij hopen dat Zeskrant 
zich spoedig bij u thuis zal voe
len. En dat u er dié informatie 
in zult vinden die u èn als IHCer 
èn als werknemer in een van 
onze bedrijven van zo'n blad 
verwacht. 

Mocht u ideeën of verlangens 
hebben, of over een bepaald on
derwerp van algemeen IHC
belang wel eens wat meer willen 
weten of lezen, schrijf dan ge
rust een briefje aan de redactie 
in Rotterdam of klamp uw fir
maredacteur aan. Zeskrant wil 

en moet het blad worden vóór en 
dóór ons IHCers. 
Bepaalde redactionele veran
deringen zullen u in de loop van 
de komende maanden duidelijk 
worden. Het moeten even zovele 
verbeteringen worden in het in
gewikkelde patroon van interne 
bedrijfscommunicatie. Eén wij
ziging zal u al opvallen: de jubi
larissen, die in Het Zeskant sa
men één of meer pagina's deel
den, worden voortaan geplaatst 
in de kolommen van het bedrijf 
waar ze werken. Hetzelfde zal 
gelden voor de medewerkers, 
die ons door overlijden ontval
len. 
Degenen, die de redactie voeren 
over de "locale" nieuwsrubrie
ken zijn vrij om daarin dàt 

Dieselmotor per luchtpost 
naar Bahrain 
Een van de vele Beaver zuigers, 
dje in het Midden Oosten wer
ken, is de "3300" die in Bahrain 
aan het havenproject baggert. 
Deze zuiger kreeg zulke ern
stige moeilijkheden met de 
hoofdmotor, dat vervanging 
noodzakelijk was. Aan de ex
peditieafdeling van IHC De 
Klop de taak om er voor te zor
gen, dat een nieuwe motor zo 
snel mogelijk ter plaatse was. 
Een speciaal voor dit doel ge-

charterd vrachtvliegtuig van 
het type "Hercules" nam deze 
luchtpost voor z'n rekening. De 
8 ton wegende Caterpillarmotor 
werd op het vliegveld Rotter
dam ingeladen op dinsdag 29 
maart. Kort na middernacht 
vertrok de Hercules om de
zelfde middag nog de motor in 
Bahrain af te leveren. Een su
persnelle service! 

nieuws op te nemen dat zij van 
locaal belang achten. Het re
gionale bedrijfsnieuws in Zes
krant zal daarom gevarieerd 
van inhoud en karakter zijn . 
Een nieuwe "medewerker·· doet 
z'n intrede: de ijzervreter. Hij 
zal in elk nummer met een ker
nachtige uitspraak zijn com
mentaar geven op iets of wat in 
onze IHC, of op iets waarbij wij 
als IHCers nauw zijn betrok
ken. Een knàlgoede belonen wij 
graag met een tientje! In elk ge
val: met dit nummer is Zeskrant 
van start, het nieuwe perso
neelsblad voor de medewerkers 
van IHC Holland. 
Redactie 

Welkom 

zeskrant 

Bij het verschijnen van het 
eerste nummer van ons ver
nieuwde personeelsblad 
schrijven wij met veel genoe
gen een woord van welkom en 
staan even stil bij de verwach
tingen die we hierbij hebben. 

Wij kunnen ons voorstellen dat 
na zoveel jaren bij de redaktie 
de behoefte is ontstaan het blad 
een ander aanzien en een an
dere inhoud te geven. Zelfs het 
beste slijt op den duur wel 
enigszins of het nu ons papieren 
zeskant betreft of het stalen 
zeskant van een baggermolen. 
Op een gegeven moment helpt 
repareren en oplassen niet meer 
en dan moeten er bekwame 
konstrukteurs, (in dit geval re
daktieleden), aan te pas komen 
om een nieuwe te ontwerpen. 
een betere natuurlijk. van ander 
materiaal, van andere vorm. 
van andere inhoud, en sterker 
vooral. Te oordelen naar dit 
eerste nummer vinden wiJ dat 
ze daar goed in zijn geslaagd. 
In de nieuwe naam is een band 
met het verleden behouden. 
maar de redaktie gecf't in de 
veranderde verschijningsvorm 
ook een aanwijzing voor een in
houdelijke verandering. Naar 
wij begrijpen ligt het in de be
doeling de inhoud meer af te 
stemmen op de lezers en meer 
aktueel nieuws te brengen over 
voor hen van belang zijnde za
ken. 
Het is vooral dit vernieuwende 
element dat ons aanspreekt. 
Een personeelskrant die een 
goed beeld geeft van wat er in 
onze werkmaatschappijen om
gaat, die aandacht besteedt aan 
wat mensen in hun werk doen. 
zal er hopelijk mede toe bijdra
gen dat de interesse in dkan
ders werk wordt vergroot. 
Wij wensen de redatie veel suk
ses toe en hopen dat al onze per
soneelsleden en hun familie ie
der nummer van de Zeskrant 
met plezier zullen lezen. 

Raad van bestuur 



Wij stellen u voor: 

Nieuwe 
directeur verkoop 

IHC Smit 

Als opvolger van Ir. R. Smul
ders wordt bij IHC Smit de 
functie van directeur verkoop 
sinds 1 maart j.l. vervuld door 
Ir. J. J.C. M. van Dooremalen. 
Tussen twee besprekingen 
door had de redactie even tijd 
voor een gesprekje met hem. 

Ir. Van Dooremalen - Scheeps
bouw Delft - kwam in 1971 in 
dienst van IHC en wel bij de 
,,Studiegroep Baggerwerktui
gen IHC Smit". Na ongeveer 
een jaar werd in het kader van 
een centralisering deze studie
groep opgenomen in het MTI. 
De taken bleven hetzelfde. 
Weer een jaar later werd Ir. Van 
Dooremalen chef van deze stu
diegroep. Op onze opmerking 
dat hij nu, als directeur ver
koop, vaak met vliegtickets op 
zak zal lopen, antwoordt Ir. Van 
Dooremalen dat hij in het ver
leden al heel wat heeft gereisd. 
Om aan product-promotion te 
doen. Om tentoonstellingen en 
congressen bi.j te wonen. Om de 
verkoop van nieuwe produkten 
te ondersteunen. Om contacten 
op velerlei gebied te leggen. ,,Ik 
ben geen technicus pur sang. Ik 
wil plannen en ideeën verder 
voeren en vertalen in commer
cieel aantrekkelijke oplossin
gen". Een van de produkten aan 
de ontwikkeling waarvan hij 
heeft gestaan is de "IHC Split
trail". Nu gaat hij ermee "de 
boer op". Ook in de nieuwe
functie zullen echtgenote, 
dochtertje en zoontje, man en 
pappa nogal eens moeten mis
sen. Hóórt bij de job! Ir. Van 
Dooremalen - 32 jaar oud· -
heeft als hobby's zeilen, henge
len - maar dan alleen voor de 
rust en niet voor de vangst! . .. -
en squash. ,,Om in korte tijd een 
hoop agressie kwijt te raken!. .. 

Sleepzuiger 
,,Mot Dredge VIII" 

te water 
Zaterdagmiddag 2 april jl. is bij 
IHC Gusto de 6.000 m3 sleep
zuiger "MOT Dredge VII/" te 
water gelaten. Het is het groot
ste schip in de reeks van bag
gerschepen, die wij tot dusver 
voor het Ministry of Transport 
in India bouwden. De doop ge
schiedde door de echtgenote 
van de Indiase Ambassadeur in 
ons land, Mevrouw M. Rasgo
tra. Zij deed dat volgens oude 
Indiase gebruiken voor dit 
soort plechtige gebeurtenissen. 
Omdat de voorbereidingen 
voor dit eerste nummer van 
ZESKRANT natuurlijk wat 
meer tijd vroegen, brengen wij 
u in het volgende nummer over
deze tewaterlating een uitvoe
rige reportage.
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IHC IP "Seatec '11" 
in Singapore 
Honderdtachtig afgevaardig
den uit dertig landen kwamen 
begin maart in Singapore bij
een om te luisteren naar en te 
discussiëren over het onder
werp "Baggeren en bouwen 
van havens in ontwikkelings
landen". Dit congres stond on
der auspiciën van de Economi
sche en Sociale Commissie 
voor Azië en de Pacific van de 
Verenigde Naties en van de 
I.A.P.H., de internationale or
ganisatie van havens. Het tijd
schrift "Dredging and Port 
Construction" organiseerde 
,,Seatec '77". 
Nieuwe havens zijn voor de uit
breiding van de wereldhandel 
van groot belang. Maar zulke 
havens moeten vaak "uit het 
niets" ontstaan. De technologie 
voor zulke projecten ontbreekt 
veelal in ontwikkelingslanden. 
Mensen van verschillende dis
ciplines moeten daarin mede
spelen. Hun belangen lopen 
niet altijd parallel. Het leren 
bundelen van ideeën en opvat-

tingen om tot het doel te kun
nen geraken, daarover kon op 
"Seatec '77" van gedachten 
worden gewisseld. Dat hulp 
van de "rijke, ontwikkelde" 
landen hierbij onontbeerlijk is, 
wordt algemeen aanvaard. 
Daarom was de uitwisseling 
van inzichten en opinies zo be
langrijk. 
Gelijk met het congres, dat heel 
duidelijk niet-commercieel van 
opzet was, werd elders in Sin
gapore een tentoonstelling ge
houden. Zestig firma's uit ne
gen landen namen er aan deel. 
Dat het merendeel uit Neder
land kwam - de bakermat van 
baggeren - is niet verbazing
wekkend. Een van de stands 
was die van IHC, waar kennis 
kon worden genomen van het
geen wij op baggergebied te 
bieden hebben. Overigens - en 
dat is niet algemeen bekend -
heeft IHC tegenwoordig een ei
gen kantoor in Singapore onder 
leiding van Ir. C. de Groot. Een 
belangrijke voorpost in Azië! 

Een van de hoge gasten op de IHCstand was Z1Ine Excellentre Ong Teng Cheong Senror-Mrnrsler 
voor Verb1nd1ngen van de slaat Singapore 

-------·-· 

,,Brielle Mariliem '11'' 
Brielle, de stad die eens be
roemde landgenoten binnen 
haar poorten had zoals Maarten 
Harpertszoon Tromp en Witte 
de Wit, heeft een rijke mari
tieme historie. Tot 1952 had de 
stad een open verbinding met 
de zee. Als centrum voor de wa
tersport heeft het nu steeds 
meer belangstelling gekregen. 
In april staat Brielle in het teken 
van 

"
Brielle Maritiem '77". On

der deze titel zijn een reeks ak
tiviteiten georganiseerd om 
met name de jeugd nauwer bij 
het maritiemè gebeuren van 
vandaag te betrekken . .,Brielle 
Maritiem '77" werd op 2 april 
door Zijne Koninklijke Hoog
heid Prins Bernhard en Hare 
Koninklijke Hoogheid Prinses 
Margriet geopend. 

Door de datum van verschijnen 
van dit ZESKRANT heeft het 
weinig zin alle programmaon
derdelen te noemen. U hebt er 
ongetwijfeld in uw krant over 
gelezen. De tentoonstelling 

"Hedendaags Maritieme" - met
o.a. een schat aan moderne
scheepsmodellen 1 

- in de Mid
delbare School voor Scheeps
werktuigkundigen, kan tot en
met 29 april worden bekeken
van 1 0.0 0-12.00 uur en van
13.00-16.00 uur (niet op zater
dag en zondag). Voor verdere
inlichtingen omtrent datgene
wat nog kan worden meege
maakt of worden bekeken: Ma
ritiem Informatie Centrum,
Lijnbaan, Brielle - telefoon:
01886-6259.

... op 17 maart 1977 
Bij de mededelingen van de 
raad van bestuur komen achte
reenvolgens aan de orde: 
- derde ADNOC-zuiger. Deze
zal bij IHC Verschure worden
gebouwd.
- positie van IHC France. IHC
France werd in 1972 opgericht 
om IHC in de Frans-talige lan
den te vertegenwoordigen. IHC 
neemt voor 7 0% deel. De reste
rende 3 0% is in handen van 
SCOA - een Franse onderne
ming die zelf handel drijft en 
ook als vertegenwoordiger op
treedt. Vooral sinds 1976 heeft 
IHC France zich toegelegd op 
het ontwerpen van hele kleine 
schepen. Dit leidde tot de op
dracht uit Libië voor zes kleine 
tankers. Hoewel ze alle zes in 
Frankrijk zouden worden ge
bouwd werd vanwege de werk
gelegenheid eind 1975 besloten 
er vier in óns land te bouwen. 
Als gevolg van onvolledige te
keningen, taalproblemen en 
onvoorziene wijzigingen ont
stond er vertraging in de bouw. 
De vier schepen liggen momen
teel te water en zullen in april 
gelijk worden opgeleverd. De 
klant gaat hiermee akkoord. 
Ten aanzien van de gevraagde 
informatie over de tekenkame
ractiviteiten van IHC France 
wordt medegedeeld, dat er 33 
werknemers zijn, waarvan zich 
ongeveer acht bezighouden 
met ontwerpen. IHC France 
begon met 2 0  mensen. De ont
plooiing van tekenkameractivi
teiten berust op het initiatief 
van de directie van IHC France 
om tot basisverbreding te ko
men. In het bijzonder wat be
treft de technische capaciteiten 
heeft IHC France de volle aan
dacht van de raad van bestuur, 
aldus deelt de voorzitter mede. 
- de gemiste GEM-order. Deze
order is gemist omdat IHC te 
duur was, ondanks de aanbie
ding met verlies. Steun van 
Economische Zaken was niet 
mogelijk omdat het geen 
scheepsbouworder betrof. Ook 
voor toeleveringen kwam IHC 
niet aan bod, omdat hiervoor al
leen bedrijven in aanmerking 
kwamen, die gelieerd waren 
met de Duitse opdrachtgever. 
Op de vraag of IHC zich op deze 
markt blijft richten en of er dan 
niet getracht moet worden tot 
een samenwerkingsverband 
met andere bedrijven te komen, 
antwoordt de voorzitter, dat dit 
laatste niet in het voornemen 
van de raad van bestuur ligt. 
Voor het antwoord op door de 
POC van MTE hierover ge
stelde vragen wordt verwezen 
naar de directie van MTE. 
- vervroegde vergaderdatum.
In verband met de schoolva
canties wordt de vergaderda
tum van 30 juni a.s. verschoven
naar 23 juni.
- de COR-conferentie. Deze zal
niet langer dan 1 dag duren. Als
onderwerpen zijn gekozen 

"
offshore" en "Japanse 

scheepsbouw". 
Informatie over deze onder
werpen zal ter beschikking van 
de leden komen. Er wordt ge
vraagd of SBM een uiteenzet
ting zou kunnen geven over 
hun toekomst-visie over de 

offshore en met name dat deel, 
waarin SBM actief is. 
- vergaderonderwerpen. In de 
vergadering van 23 juni komt 
.,marktonderzoek en verkoop
activiteiten

" 
aan de orde; in die 

van 29 september "taak/activi
teiten hoofdkantoor

" 
en op 3 

november a.s . .,autokon". 
- verschijning Zeskrant. ,,Het
Zeskant" zal worden vervangen
door de met een hogere fre
quent� ve�chijnende Ze�
krant, waarin in de loop der tijd
alle plaatselijke nieuwsbrieven
zullen opgaan. ZESKRANT
wordt per post aan de huis
adressen gestuurd.
- Staubo II. De voorzitter
merkt op, dat de genoemde te
waterlatingsdatum van 2 fe
bruari 1978 niet juist is. Het is 
een dag in september a.s. Er valt 
geen nieuws te melden over een 
eventuele verkoop van het 
schip. De vooruitzichten zijn 
niet optimistisch. Het is een 
onderwerp van grote zorg. De 
beslissing over de keuze en het 
bestellen van de boorequip
ment wordt zo lang mogelijk 
uitgesteld, teneinde aan de 
wensen van een eventuele ko
per te kunnen voldoen. 
Ten aanzien van de orderporte
feuiUe meent de voorzitter, dat 
deze er in vergelijking met de 
rest van de Nederlandse 
scheepsbouw niet zo slecht uit
ziet. Wat over de hele linie ech
ter wèl slecht is, is het prijsni
veau. Overigens zijn er meer 
mogelijkheden in de "bagger", 
dan in de 

"
offshore". 

Van de kant van de raad van be
stuur wordt met belangstelling 
uitgezien naar de reactie van de 
vakverenigingen op het plan 
van de Beleidscommissie 
Scheepsbouw, zodat verder kan 
worden gegaan en de gespreks
groepen kunnen worden ge
vormd. Op een desbetreffende 
vraag van de voorzitter ant
woordt de secretaris, dat hij 
verwacht dat begin april het in
tern overleg binnen de vakver
enigingen weer op gang komt. 
Er zal nog wel een en ander te 
bespreken zijn, vooral over de
minimaal lijkende - sociale pa
ragraaf. Bovendien is de secre
taris van mening, dat het beeld 
zich nog steeds wijzigt: 1977 zou 
het rampjaar zijn, maar nu zegt 
men 1978. 
De juiste samenstelling van de 
commissie in de gespreksgroe
pen van de werf groeperingen is 
nog niet bekend, aldus de voor
zitter. Verwacht wordt wel, dat 
IHC in twee werfgroeperingen 
vertegenwoordigd zal zijn. 
Op een vraag naar de studie 
over de bundeling in de offsho
re, antwoordt de voorzitter, dat 
deze in volle gang is. Wanneer 
eind juni de studie zal zijn afge
rond, zal de COR uitgebreid 
worden geïnformeerd. Dit 
komt hem beter uit dan nu hal
verwege verslag uit te brengen. 
De studie is in wezen een ant
woord op de brief van Econo
mische Zaken over dit onder
werp. Dit antwoord zal in de OR 
en bij de vakverenigingen ter 
discussie worden gesteld. 

De voorzitter De secretaris 
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Heien en boren in Schotse wateren 
"Hier staat de poederkoffie en 
de suiker, hier is heet water, 
daar staan de kopjes; dus als jul
lie koffie willen hebben, weet je 
de weg". Aldus de ochtendbe
groeting op het hefeiland Steel 
Belle door Kapitein Wim van 
Ast. Een wat bijzondere figuur. 
Met een Delfts TB-diploma op 
zak verkoos hij de overall boven 
een "witte-boorden-baan". Al
thans voorlopig. Nu voert hij 
het bevel over een van de twee 
hefeilanden, die heien en boren 
in Schotse wateren. Het is no-

vember 1976. 

Wat gebeurt er? 
Aan de Schotse westkust bij 
Hunterston aan de Firth of 
Clyde wordt gewerkt aan de 
bouw van een grote ertssteiger 
voor de British Steel Corpora
tion. Opdrachtgever is de Clyde 
Port Authority. Het project 
wordt uitgevoerd door een 
joint-venture, gevormd door 
Edmund Nuttall London, Hol
landsche Beton Maatschappij, 
Rijswijk en Tarmac Construc
tion, Wolverhampton. 
De steiger bestaat uit twee de
len. Van de kust uit steekt een 
420 meter lange en zes meter 
brede steiger het water in. 
Haaks hierop is de 440 meter 
lange en 34 meter brede steiger 
in aanbouw, waaraan straks de 
grote ertstankers zullen meren. 
De natuurlijke waterdiepte 
langs de steiger maakt het mo
gelijk om schepen tot 350.000 
ton te ontvangen. 
Op het steigercomplex worden 
losinstallaties en een stelsel van 
lopende banden geïnstalleerd, 
die het erts naar opslag op de 
wal brengen. De loscapaciteit 
zal 6.000 ton per uur bedragen. 

Enkele cijfers 
De fundatie van de steiger be
staat uit een paar honderd pa
len, in lengte variërend van 35 
tot 85 meter. Een honderdtal 
zijn er gebruikt bij de bouw van 
het eerste deel van de steiger. 
Bijna 300 stalen palen, met een 
doorsnede van 1,27 meter en 
een lengte van 70 tot 85 meter 
zijn er nodig voor de eigenlijke 
lossteiger. De palen worden 
onderling verbonden door op 
de wal gefabriceerde betonnen 
elementen, die in gewicht va
riëren van 3 ,5 tot 48 ton. Voor de 
afwerking in situ is in totaal nog 
eens bijna 20.000 m3 beton no
dig. 
De stalen palen bestaan uit sec
ties van 25 meter, die over de 
weg op de bouwplaats worden 

aangevoerd. In vier lasstraten 
worden de paaldelen tot de ge
wenste lengte aaneengelast. 
Met behulp van hoog op de po
ten staande, speciale palenwa
gens geschiedt het vervoer naar 
het werkhaventje. Het trans
port van de palen naar de hefei
landen gebeurt met behulp van 
een ponton. 

Heien en boren 
Het heien en boren van de vele 
fundatiepalen gebeurt met be
hulp van de civiele hefeilanden 
1B 901 en Steel Belle, zo vertelt 
ons Kapitein van Ast. Het ge
sprek met hem wordt begeleid 
door het geluid van krakende 
stemmen uit de portofoon. 
Voor ons als leken welhaast on
verstaanbaar, maar blijkbaar 
wordt het allemaal goed begre
pen door diegenen die het aan
gaan. En dat is belangrijk. In de 
hoek boven het bureau hangt 
vanaf het plafond een touwtje 
met een stukje metaal eraan. 
Dat touwtje is bijna voortdu
rend in beweging; eigenlijk het 
enige bewijs, dat het hefeiland 
op z'n vier poten zachtjes heen 
en weer beweegt. 
De hefeilanden verrichten hun 
werk in zo'n 40 meter diep wa
ter. De palen moeten tot in de 
rots worden geheid en geboord. 
Daarbij moet- gemiddeld-een 
laag zand van 15 meter worden 
doorboord en een laag van 25 
meter boulderklei. Dit is een al
luviale afzetting vol keien uit de 
ijstijd, die het heien en boren 
niet gemakkelijker maakt. 
De hefeilanden zijn voorzien 
van uithouders (templates), die 
elk vier palen kunnen houden. 
Deze templates zijn van een ex
tra zware constructie (100 ton) 
om tegemoet te komen aan 
verwachte - en onverwachte -
moeilijkheden bij het heien en 
boren. 
Het heien van een paal kost een 
uur of vier, het boren ongeveer 
twee etmalen. Deze 1 : 10 ver
houding betekent dat waar mo
gelijk getracht wordt met heien 

alléén te volstaan. Men gaat in 
dat geval door tot de grens van 
300 klappen per 25 centimeter. 
In het gunstigste geval zit de 
paalvoet dan zo'n 12 tot 15 me
ter in de eerste laag. Dat is een 
voldoende houvast. De laag 
boulderklei zorgt echter dan 
voor de problemen. Gaat het 
heien niet verder, dan wordt het 
zware heiblok vervangen door 
een 60 ton wegende boorkop. 
Hiermee wordt de paal uitge
boord en wordt ook vóór de 
paal uitgeboord, tot meer dan 
20 meter toe. Na het "opscho
nen" met behulp van luchtdruk 
(airlift) wordt verder geheid. Je 
kunt gerust zeggen, dat wel
haast elke paal een eigen "le
vensloop" heeft. 
Deze opmerking noteren wij uit 
de mond van Kapitein J. Kokee 
van de IB 901. Ook bij hem zijn 
wij enige tijd te gast. ,,Zijn" he
feiland staat nu een flink stuk 
hoger op de poten dan de Steel 
Belle. Om ons het klauteren 
langs het metalen "ladder
raamwerk'' te besparen - wat 
heb ik er aan als jullie naar be-

neden d .. . ! -wordt de 
"
mand" 

naar beneden gelaten. Daarin
worden wij netjes aan dek ge
hesen. 

Grote precisie 
De precisie bij het hei- en boor
werk is zeer groot. Bij het na
derhand plaatsen van de gepre
fabriceerde betonelementen op 
de palen is namelijk slechts een 
tolerantie van millimeters toe
laatbaar. Behalve de fundatie
palen zijn er op drie plaatsen 
schoorpalen geheid. Deze moe
ten straks in de steiger de hori
zontale krachten opnemen, die 
bij het afmeren van de reuzen
tankers ontstaan. 
De hefeilanden JB 901 en Steel 
Belle werken 24 uur per dag, vijf 
dagen per week. Voor de be
manning geldt 12 uur op en 12 
uur af. In de nacht wordt er niet 
geheid om het risico van ge
luidsoverlast te vermijden in de 
huizen en stadjes in de heuvels 
rondom. 
De hefeilanden worden na elke 
tien palen verplaatst. Het weer 
kan in deze streek snel omslaan 
en ondanks de bescherming 
van de kust kan er veel wind 
staan. Dit kan het opnieuw po
sitioneren van de eilanden wel 
eens bemoeilijken. Staan ze 
echter eenmaal op de poten, 
dan is de invloed van slecht 
weer gering. 

Onderzoekingen hebben aan
getoond dat de laag boulderklei 
een "heuvel" vormt. Daar heeft 
men nu wat extra last van. Men 
verwacht echter met het plaat
sen van de láátste series palen 
veel minder tegenslag te onder
vinden. Gehoopt wordt dat 
deze palen alleen met behulp 
van heien de grond in kunnen. 
Wel is het nodig om voor het 
laatste deel van het werk, ge
zien de diepte tot de boulder
clay de poten van de Steel Belle 
te verlengen tot 90 meter. Maar 
zover is het nu nog niet. 

In een gure wind zijn wij 
's middags getuige van de aan
komst van een volgende paal. 
Twee Damen-bootjes houden 
het ponton in bedwang. Door 
de grote kraan van de IB 901 
wordt de paal voorzichtig om
hoog en in verticale,stand gehe
sen. Dan moet de paal "een 
blokje om

"
, dat wil zeggen naar 

de andere kant van het hefei
land. Met hand- en vingeroefe
ningen dirigeert Kapitein Ko
kee de kraanmachinist. 

Eind 1977 klaar 
Medio 1975 werd er bij Hunters
ton met deze fase van het werk 
begonnen en eind 1977 moet het 
werk klaar zijn. Bij het heien en 
boren van de hiervoor beno
digde fundatiepalen is dan weer 
eens bewezen, dat voor een 
werk waarbij flexibiliteit ten 
aanzien van materieel en uit
voering van groot belang is, ci
viele hefeilanden zoals de IB

901 en de Steel Belle hun man
netje staan! 
Voor de kleine Hollandse HBG 
kolonie zit het er dan op. Zeker 
is, dat de meesten met wee
moed Schotland de rug zullen 
toekeren. Want het is een mooi 
land, daar is men het over eens. 

Ter herinnering 

Tot de hefeilanden voor civiel 
gebruik, die wij bouwden 
behoren de IB 901 en de Steel 
Belle. Ze werden in 1974 en 
1975 afgeleverd. De 
hef eilanden zijn ongeveer 
gelijk. De pontons hebben de 
afmetingen 45,00 x 23,00 x 4,20 
m; de kranen een 
hijscapaciteit van 250 ton. 
Beiden kunnen werken in 
waterdiepten tot 40 meter. De 
IB 901 is geleverd met 60 
meter lange poten; de Steel 
Belle met poten van 68 meter. 
De jacking capaciteit per poot 
bedraagt 900 ton. Geen van 
beide eilanden heeft 
dagaccommodatie, doch deze 
is er later door de eigenaars 
wel op aangebracht, evenals 
de apparatuur voor het heien 
en boren en nog een extra 18 
tons kraan. De IB 901 
verrichtte het eerste werk op 
Aruba. Samen met de Steel 
Belle werd vervolgens gewerkt 
aan de steigerbouw in 
Schotland. De IB 901 kreeg 
begin 1977 een andere 
bestemming. 

Luisteren en kijken 
om te leren 

Onlangs publiceerde "Het Zes
kant" een reisverslag van een 
speciale verslaggever over een 
aantal baggerobjecten in het 
Midden Oosten waarbij door 
IHC gebouwd materieel in actie 
is. Onlangs ook gingen de heer 
Ir. J. Stam, Ir. A. J. Zinkweg, J. 
Stigter en A. Kraayeveld van 
IHC Smit in die gebieden een 
kijkje nemen. Doel? Het in 
korte tijd verzamelen van zo
veel mogelijk gegevens over het 
wel en wee van het IHC mate
rieel. Vooral het wee, want de 
omstandigheden waarin het 
baggerwerk daar moet worden 
uitgevoerd, liegen er niet om! 
Sterke verhalen blijken wáár te 
zijn! Grondsoorten, waarbij be
ton vergeleken ontbijtkoek is. 
Een terrein als een voetbalveld 
vol olievaten gevuld met versle
ten cutterdelen. Een werk
plaats waarin twee ploegen van 
80 lassers continu bezig zijn met 
het repareren van cutters. Dit is 
dan op een van de locaties: Ju
bail, waar de cutterzuigers 
,,Sliedrecht 31 ", ,,Sliedrecht 32", 
,,Sliedrecht 33" en de Ameri
kaanse "James Bean" bezig zijn 

-ploeteren is een juistere term!
- met de aanleg van een haven.
Elders werken andere schepen,
zoals de "HAM 308", ,,Antwer
pen IV" en "Humber River". Of
de emmermolen "lblea" en
,,Aretusa", mèt de nodige Om
nibarges. Men kan zeggen, dat 
van al het baggermaterieel dat 
onder verschillende vlaggen in 
de Golf bezig is zo'n 80% het 
IHC-merk draagt. 
Het is logisch, dat wij benieuwd 
zijn: hoe werkt het daar in die 
vaak moeilijke omstandighe
den. En dit niet alleen uit het 
oogpunt van "nazorg" voor 
onze klanten en gebruikers, 
maar ook omdat wij nog een 
aantal opdrachten onder han
den hebben voor zuigers, die in 
dat gebied zullen gaan werken. 
Het is goed te weten hoe het ma
terieel het daar straks "voor z'n 
kiezen krijgt". Het was een 
goede gedachte van de vier 
"IHC Smit-reizigers" om in een 
bijeenkomst voor nauw bij het 
ontwerp en produktie betrok
ken medewerkers verslag te 
doen van hun belevenissen. Het 
samenzijn in het Informatie
centrum in Kinderdijk werd ge
ïllustreerd met een door de heer 
Zinkweg gemaakt filmpje en de 
onlangs gereedgekomen dias
how over "IHC zuigers in de 
Golf'. 
De bijeenkomst had zo'n succes 
en de van-mond-tot-mond
reclame erover was zo groot, dat 
er nog een paar "voorstellin
gen" werden gegeven, o.a. ook 
voor medewerkers van IHC 
Verschure en IHC Gusto. Om, 
zoals dat in goed Hollands heet: 
als IHC goed beslagen ten ijs te 
komen wanneer het gaat om 
baggermaterieel voor het Mid
den Oosten. 



Functiemarkt 

Rectificatie 

Helaas is er in de Functiemarkt 
in het !qatste nummer van "Het 
Zeskant · een vervelende fout 
gemaakt. 
In de kolom "Korte omschrij
ving" zijn de regels "Ontwer
pen en detailleren van spange
reedschappen" ten onrechte 
geplaatst bij de functie van Sr. 
Projectleider bij Smit Enginee
ring. Zij hoorden bij de erboven 
vermelde functieomschrijving 
van Tekenaar/constructeur bij 
DMN. 
Bij de na-controle is dit over het 
hoofd gezien. Onze excuses! 

Studeren is 

bijblijven 

Onze maatschappij ontwikkelt 
zich in deze jaren sneller dan 
ooit tevoren. Op alle gebieden, 
die u zich maar kunt voorstel
len. In deze eeuw zijn meer uit
vindingen gedaan en nieuwe 
toepassingen van bekende 
technieken tot stand gekomen 
dan in de gehele geschiedenis 
der mensheid, die daaraan 
voorafging. 
Wij worden allemaal met deze 
ontwikkeling gekonfronteerd. 
Wij zitten ertussen, er vaak 
middenin. Het is als zijn we met 
elkaar in een stroomversnelling 
geworpen. Wij moeten erdoor, 
koers houden, bij blijven. De 
geoefende zwemmer haalt het. 
Zo ook de mensen, die met een 
stuk training deelnemen aan de 
versnellende maatschappij
ontwikkelingen. 
U zult die ontwikkelingen op 
uw gebied aankunnen, wan
neer u kennis neemt en blijft 
nemen van alles, wat zich aan
dient. Daarvoor moet u aan de 
studie. En in zekere zin moet u 
daarmee nooit ophouden. In
dien u althans mee wilt in de 
stroomversnelling, indien u het 
hoofd boven water wilt houden 
en vooruit wilt. Zonder studie 
komt niemand er meer. In de 
fabriek niet, in de werkplaats 
niet en op kantoor niet.Nergens 
is meer een eilandje te vinden, 
waar kennisvermeerdering 
geen noodzaak is. 
Studie is een bittere noodzaak. 
En wellicht daarom ook zo'n 
grote uitdaging. Het is een 
moeilijke zaak om na het dage
lijks werk nog eens naar school 
te gaan, thuis je huiswerk te 
maken of avond aan avond aan 
een schriftelijke kursus te 
blokken. Niemand kan bewe
ren, dat dit gemakkelijk is. Ge
makkelijk is: er niets aan doen, 
je maar laten meedrijven op de 
stroomversnelling tot je ergens 
aanspoelt of ... 
Studeren is een uitdaging. U 
moet het willen, u moet er veel 
voor opgeven om tot een plan
matige studie te komen, u moet 
goed weten, wat u doet. 
Maar ... het is het waard! 
Dit stukje wil een pleidooi zijn 
voor studeren. U denkt er mis
schien al lang over. En nu wilt u 
wat gaan doen. Wat moet dan 
uw eerste stap zijn? Ga eens 
praten bij de afdeling 

"
Oplei

dingen". Dan komt u verder.
Twee is meer dan één. Voor 
studie zijn er twee nodig. Een 
lesgever en u. U gaat nl. niet al
leen het programma afwerken. 
De lesgever is uw coach met 
grote ervaring en daadwerke
lijke hulp. Uw studie moet im
mers slagen? U doet het toch 
voor uw toekomst, een goede 
toekomst, een zekere toe
komst?! 
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ervaringseisen 

IHC Smit Hoofd boven Ontwikkelen en sturen sociaal Minimaal HBO-niveau 
Personeelszaken CAO beleid Personeelswerk. 

Minstens 5 jaar ervaring 

IHC Holland Twee secretares- Normale secretaressewerk- HA VO/secr.opleiding. 
Hoofd- sen voor leden zaamheden, zoals bijhouden van Goede kennis van moderne 
kantoor van de raad van de agenda, maken van afspra- talen in woord en geschrift, 

bestuur ken, opnemen van dictaten in goede communicatie eigen-
het Nederlands en moderne ta- schappen, ervaring in 
Jen (in het bijzonder Engels), soortgelijke functie 
bijhouden van archief, het boe-
ken van reizen enz. 

IHC Holland Technisch weten- Begeleiden van automatiserings Enige jaren ervaring in pro-
schappelijk projecten grammering (Fortran) en 
systeemanalist/ Onderhouden en genereren van zo mogelijk in systeemana-
programmeur software lyse. Bekendheid met real-

Verlenen van steun bij soft- en time toepassingen. 
hardware problemen Opleiding: minimaal mid-

delbaar niveau technische 
richtin 

Technisch weten- Onderhouden van bestaande Ervaring in programme-
schappelijk software pakketten ring (Fortran) 
programmeur Zelfstandig vervaardigen van Middelbare schooloplei-

programmatuur voor kleinere ding technische richting 
projekten. In projektverband 
samenwerken met systeemana-
listen 

IHC Tekenaar/constr. 7 en 8 Tekenwerk op 't gebied van in- MTS-W of gelijkwaardige 
Verschure en constructeurs en 9 bouw van machinekamers, opl. en ruime ervaring op 

scheepsinstall., hulpinstall., tekenkamer 
voortstuwing en interieurs 

Tekenaar/constr. 7 en 8 Tekenwerk op scheepsbouw- HTS-Scheepsbouw 
en constructeurs en 9 kundig gebied 

Autokon codeur 7 Het aan de hand van werkteke- Bemetel scheepsmetaalbe-
ningen vervaardigen van 1 : 10 werken met praktijk erva-
brandsnijtekeningen. Door mid- ring 1 : 10; tekenwerk en af-
del van codering scheepsvor- schrijven 
men en geometrische contouren 
t.b.v. de numeriek bestuurde
brandsnijmachine omzetten

Ass. 8 Bedoeling is dat hij t.z.t. de hui- LTS/Bemetel c.q. MTS en 
werkmeester dige werkmeester zal opvolgen langdurige ervaring met 
timmerwinkel zelfstandig werk aan betim-

meringen, accommodaties 
a.b. van schepen

SBM Ine., Structural- Maximum Capable of designing and Master's engineering 
Monaco. Engineers (2) annual-salary calculating large heavily-loaded degree or equivalent, with 

(all-in) structures, complex articula- practical experienc;e of at 
Sw.frs. tions etc. on stress and deforma- least 3 years 
50.000,- tion by hand and computer 

IHC Smit Medewerker Zelfstandig verrichten van stu- HTS Werktuigbouw bij 
Centraal dies op gebied van onderhouds- voorkeur met praktijkerva-
Technische methoden. Uitwerken van in- ring. Goede contactuele 
Dienst vesterings- en onderhoudsbud- eigenschappen. 

getteringsvoorstellen. Zelfstandig kunnen 
Op verzoek van bedrijfsleiding werken 
Werf of Fabriek studies verrich-
ten tot verbetering van produk-
tiemiddelen of produktiemetho-
den. Tijdelijk toegevoegd wor-
den als staffunctionaris aan be-
drijfsleiding kan tot de moge-
lijkheden behoren. 
Uitwerken van ideeën en 
toetsen op haalbaarheid. 
Het mede begeleiden van 
invoering van op grond van 
deze studies noodzakelijk 
geachte veranderingen 

IHC Assistente/ Assistentie en secretaressewerK HAVO-niveau, steno per 1 juni 
Hoofd- secretaresse ten behoeve van Hoofd afd. nederlands/engels, 
kantoor afd. Marketing Marketing en medewerkers. ervaring als afd. 

en Publiciteit Zeer afwisselend werk secretaresse 

Inlichtingen bij: 

A. J. Bouman 
IHC Smit 
010-117600

Mw 
A. J. M. Zondag 
010-765055

F. S. Schalekamp 
of R. Maissan 
010-765055 

F. S. Schalekamp 
of R. Maissan 
010-765055

afd. pers.zaken 
020-360701

afd. pers.zaken 
020-360701

afd. pers.zaken 
020-360701

afd. pers.zaken 
020-360701

Letters of 
application to 
Personnel 
Manager 
SBM Ine., 
P.O. Box 157,
MONACO. 

Afdeling 
Personeels-
zaken 
IHC Smit 
Tel. 010-117600

Afd. Marketing 
hoofdkantoor, 
B. Tubbing en/of
P. Visscher
tel. 010-765055

Hellingbouw eerste omnitrail begonnen 

Eind vorig jaar maakten wij 
melding van de opdracht van 
B.V. Aannemingsmaatschappij
v/h J. Prins van Wijngaarden te
Hattem voor de bouw van een
"Omnitrail", een splijtbare
sleepzuiger met een laadruim-

inhoud van 625 m3
. Het casco 

van dit schip, dat de naam 
,,Thames" zal dragen, wordt ge
bouwd bij IHC Gusto Staal
bouw. Met deze bouw werd op 9 
maart jongstleden officieel een 
begin gemaakt. Tijdens een 
korte plechtigheid, die door 
vertegenwoordigers van de op
drachtgever werd bijgewoond, 
werd op de helling de eerste 
sectie gelegd. De 

"
Thames" zal 

de eerste zijn van een nieuw
type vaartuig voor de baggerin
dustrie en u zult het schip in de 
komende tijd nog wel eens te
genkomen in deze kolommen. 
Na de tewaterlating zullen onze 
collega's van IHC Smit de 
,,Thames" verder afbouwen. 
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Ontwerp nieuwe tinbaggermolen 
Zoals wij onlangs vermeldden, 
heeft Billiton International Me
tals bij Jurong Shipyard Limi
ted in Singapore een opdracht 
geplaatst voor de bouw van een 
tinbaggermolen, die naar ver
wachting in 1978 in bedrijf zal 
gaan nabij Pulau Tujuh in In
donesië. 
Graag vertellen wij nu wat meer 
over dit project. 
De molen is ontworpen door 
MTE, die het ontwerp ook na
der zal uitwerken. 
Alvorens tot de bouw werd be
sloten bestudeerde MTE in 
nauwe samenwerking met BIM 
de mogelijkheden. Dat was no
dig om de ontwerp-eisen te 
kunnen bepalen en het meest 
geschikte type werktuig voor 
het project vast te kunnen stel
len. 
In deze emmerbaggermolen, 
die de grootste van haar type ter 
wereld zal worden, is een aantal 
nieuwe gedachten verwerkt. 
De hoofdafmetingen zijn: 
ponton : 110x30x6,5 m 
emmer
capaciteit 
emmer-
ketting 

: 0,85 m3 

snelheid max.: 40 emmers 
per minuut 

boven-
drijfwerk : 2 x 900 pk 
baggerdiepte : 45 m 
De nominale baggercapaciteit 
bij 36 emmers per minuut is 
1836 m3/per uur. 

Doorwerken in golven 
Om onder de ter plaatse heer
sende wind- en zeecondities zo
veel mogelijk dagen per jaar 
met het werktuig te kunnen 
werken zijn de emmerladder in 
het ponton en het ladderhefta
kel opgehangen volgens een 
door MTE ontworpen gepaten
teerd systeem. 
De ladderophangas is beves
tigd in een zware scharnierende 
arm. Hij wordt ondersteund 

door 2 hydraulische cilinders, 
die verbonden zijn met hoge
druk luchtvaten. Het boventa
kelblok is eveneens aan een 
scharnierende arm bevestigd, 
die op zijn beurt wordt ge
steund door 2 hydraulische ci
linders. Deze oplossing Iaat 
bewegingen van de ladder ten 
opzichte van het ponton toe en 
vermindert daarmee stootbe
Iastingen op de ladder wanneer 
het ponton grote bewegingen 
maakt tengevolge van de in
vloed van golven. 
Een logisch gevolg van de toe
gepaste ladderophanging is de 
opstelling van de boventuime
Iaar en zijn aandrijving op de 
ladder in plaats van op een vast 
op het ponton opgestelde bok. 
Een bijkomend voordeel hier
van is een bijzonder goede loop 
van de ketting over de tuime
laar en een vrijwel constante 
speling tussen de emmers en de 
stortgoten, onafhankelijk van 
de baggerdiepte. 

Twee zeeftrommels 
De twee roterende zeeftrom
mels (met een diameter van 3,40 
m en een geperforeerde lengte 
van 17 ,20 m) zijn zodanig ont
worpen, dat naar keuze stalen 
of ru bberzeefplaten kunnen 
worden toegepast. De trom
mels worden aangedreven door 
4 hydraulische motoren die 
rechtstreeks verbonden zijn 
aan de draagrollen. Dit resul
teert in een zeer gelijkmatige 
aandrijving en een gemakkelijk 
regelbare snelheid in beide 
draairichtingen. Deze construc
tie is voor het eerst met succes 
toegepast op de baggermolen 
Sri Timah, die MTE bouwde 
voor Conzinc Riotinto Malay
sia. 
Het systeem, waardoor met wa
terspuiters de grondmassa 
wordt los- en stukgespoten, kan 
op tal van manieren aangepast 

worden aan de baggeromstan
digheden en grondsoort. Het 
kan voorzien in zowel hoge- als 
lagedruk water voor de zeef
trommels. Er zijn 4 identieke 
pompen geïnstalleerd en de 
keuzeafsluiters worden vanaf 
een centrale lessenaar ingesteld 
om de verlangde waterhoe
veelheid naar de juiste plaats te 
dirigeren. De sproeipijpen in de 
trommels zijn uitgevoerd met 
instelbare rubber spuitmon
den, eveneens naar een MTE 
ontwerp. 
Het te behandelen mengsel uit 
de zeeftrommels wordt gevoerd 
naar de primaire jigs (erts
scheidings apparaten) via een 
op statische druk gebaseerd 
verdeelsysteem. Hiermede 
wordt bereikt, dat een gelijk
matige verdeling naar het aan
tal in bedrijf zijnde jigs eenvou
dig kan worden verkregen door 
het openen en sluiten van af
sluiters. 

Elke primaire jig bestaat uit 12 
radiaal opgestelde cellen met 
een centrale woelbak en ver
deelschuiven naar elke cel. 
Hierdoor kan een gelijkmatige 
belasting voor alle 96 primaire 
cellen op eenvoudige wijze 
worden ingesteld. Het gewoon
lijk toegepaste gecompliceerde 
verdeelsysteem is hierdoor niet 
meer nodig. De cellen zijn voor
zien van hoge zijwanden om de 
gevoeligheid voor scheepsbe
wegingen te verminderen. Het 
is op eenvoudige wijze mogelijk 
elke willekeurige cel uit bedrijf 
te nemen voor onderhouds
werkzaamheden. De secondai
re, tertiaire en opschoon jigs 
zijn van het rechthoekige 3 
resp. 2 compartimenten type. 
De primaire en secondaire jigs 
zijn voorzien van de mecha
nisch hydraulische IHC aan
drijving, die zorgt voor de door 
MTE ontwikkelde zaagtand
vormige pulsatoraandrijving, 

Wat u moet weten over. ■ ■ 

Zoeklicht op de cao 

Onder deze titel zullen wij in 
een aantal nummers van ZES
KRANT nader ingaan op de 
CAO 1977 voor de Metaalindus
trie. Achtereenvolgens zullen 
daarbij verschillende onderde
len van deze CAO de aandacht 
krijgen in de verwachting, 
daarmee onze medewerkers 
meer inzicht te geven in deze 
heus niet gemakkelijke mate
rie. 
Om te beginnen de jongste sala
rismaatregelen. 

f 26,47 = f 27,69 
Op zichzelf lijkt dit niet te klop
pen, maar laat het ons verkla
ren. In 1976 waren er volgens de 
bepalingen van de Loonwet 
geen verhogingen van loon of 
salaris toegestaan. Door de Mi
nister van Sociale Zaken werd 
echter per l juli 1976 een alge
mene toeslag van J 30,- per 
maand ingevoerd. Voor ons als 
IHC-ers met een periodesalaris 
betekende dit f 27 ,69 extra op 
onze salarisrekening. Omdat 
deze toeslag ook meetelt voor 
de 8% vakantietoeslag ontstond 
een extra bruto jaarbedrag van 
J 388,80. De jeugdloners onder 
ons kregen een bepaald, daar
van afgeleid bedrag. Nu, met 
ingang van de nieuwe CAO, 
maakt de toeslag deel uit van 
het salaris en wordt vanwege de 
koppeling aan het salaris, ook 
de bonusuitkering hoger. De 

toeslag werd, zoals dat heet 
'neutraal verwerkt'. Samen met 
de hierover berekende 8% va
kantietoeslag èn het vaste per
centage (5%) van de bonusrege
ling is dit jaarlijks een bruto 'ex
traatje' van f 388,84 of terugge
rekend tot een periode: f 26,47. 
Ja maar, zuit u wellicht zeggen, 
mijn bonusuitkering is méér 
dan 5% van het jaarsalaris. In
derdaad, de regeling bij IHC 
voorziet in een bonusuitkering 
gelijk aan het periodesalaris in 
december van het voorgaande 
jaar. Het bedrag van de bonus
uitkering zal echter nooit min
der zijn dan de overeengeko
men 5%. Met déze 5% basis 
wordt in al het 'rekenwerk' re
kening gehouden. 

Een voorbeeld mag een en an
der verduidelijken. Wij nemen 
daarvoor iemand met een pe
riodesalaris in december 1976 
van f 1.900,-. 
Op jaarbasis heeft dat het vol
gende resultaat: 
13 X f 1.900,- f 24.700,-
13 X f 27,69 
toeslag .f 359,97 
8% vakantie-
toeslag over 
salaris en toeslag f 2.004,80 
bonusuitkering f 1.900,-

Totaal bruto .f 28.964,77 

Nu de toeslag sedert 1 januari 

1977 in het salaris wordt ver
werkt is het aldus: 
13 X f 1.926,47 
8% vakantie
toeslag 
bonus uitkering 

Totaal bruto 

f 25.044,11 

f 2.003,53 
f 1.926,47 

f 28.974,11 

De bruto uitkomst per jaar voor 
,,meneer X" is dus ongeveer ge
lijk. 

3.1 % =2.5% +(1 %-0.4%) 
Wéér zo'n ingewikkeld somme
tje, dat nadere uitleg verdient. 
Met ingang van 1 januari jl. zijn 
de salarissen (met daarin dus 
opgenomen de f 26,47 toeslag 
per periode) verhoogd met 
3.1 %. Van dit percentage is 2.5% 
de inmiddels vermaard gewor
den prijscompensatie. Blijft 
over 0.6%. Hoe komt men daar
aan? In de onderhandelingen 
over de nieuwe CAO werd een 
inkomensverbetering overeen
gekomen van 1 %. Alleen: van 
dit percentage wordt 0,4% ge
stort in een fonds ter financie
ring van een experiment betref
fende 'vervroegd uittreden uit 
het arbeidsproces'. Hierbij ligt 
het in de bedoeling om in 1977 
en 1978 aan 63- en 64-jarigen de 
mogelijkheid te bieden vrijwil
lig uit dienst te treden met be
houd van 85% van hun bruto 
jaarsalaris. De details van deze 
bijzondere arbeidsvoorwaar-

waarvan de voordelen reeds 
lang bekend zijn. 
In de ertswasserij zijn de meest 
moderne inzichten verwerkt 
om een zo hoog mogelijk pri
mair concentraat met een hoog 
vangstrendement te verkrijgen. 
Dit concentraat wordt in de 
wasserij aan de wal verder ge
zuiverd. 
Het is de bedoeling om aan 
boord twee concentraten te 
produceren: een hoog concen
traat van de eerste comparti
menten van de secondaire en 
tertiaire jigs via de opschoonjig 
en een lager concentraat van de 
tweede compartimenten van de 
tertiaire jigs. Het is mogelijk om 
de wasserij aan te passen aan 
veranderde omstandigheden. 
Uiteraard is de baggermolen 
voorzien van een diesel
elektrische krachtinstallatie. 
Het vermogen wordt opgewekt 
door vier hoofdgeneratorsets 
en één walgeneratorset. De bo
ventuimelaar wordt aangedre
ven door gelijkstroommotoren, 
waarvan de snelheid kan wor
den geregeld door middel van 
thyristors. 
De verhaalliermotoren worden 
eveneens door middel van thy
ristors geregeld. 

Dag-accommodatie 
Aangezien de bemanning onder 
normale omstandigheden aan 
de wal is gehuisvest, is de ac
commodatie beperkt. Natuur
lijk zijn er wel de gebruikelijke 
huishoudelijke en sanitaire 
voorzieningen. 
Voor noodgevallen is gelegen
heid tot overnachten aanwezig. 
Het schip is voorzien van een 
helicopterdek voor snelle 
communicatie met de walbasis. 
Het zal duidelijk zijn, dat BIM's 
nieuwe tinbaggermolen van 
een geavanceerd ontwerp is. De 
mijnbouwindustrie ziet met be
langstelling uit naar haar pres
taties. 

denverbetering worden mo
menteel uitgewerkt. Zo spoedig 
mogelijk komen wij hierop te
rug. 

Terug naar de inkomensverbe
tering: van de 1 % bleef dus 0.6% 
over. En dat leidde tot het 
sommetje 2.5 + (1-0.4) = 3.1 %. 
Voor 'onze man' met het perio
desalaris van f 1.926,47 bete
kent dit op jaarbasis: 
13 X f 1.986,19 f 25.820,47 
vakantie
toeslag 8% 
bonus uitkering 

Bruto salaris nu: 

0.75% +? 

f 2.065,64 
f 1.986,19 

f 29.872,30 

Wat de verdere salarisverho
gingen betreft, is in de nieuwe 
CAO overeengekomen, dat de 
salarissen per 1 juli a.s. in het 
kader van inkomensverbete
ring met 0.75% worden ver
hoogd. Tevens zullen, zowel per 
1 juli als per 31 december aan
staande, de salarissen worden 
aangepast aan de gestegen 
prijzen. Natuurlijk valt nu nog 
niet te zeggen om welke percen
tages het dan zal gaan. Vandaar: 
0.75% + ? 
De redactie hoopt met het bo
venstaande enige duidelijkheid 
te hebben geschapen in de 
wijze waarop de salarissen 
worden verbeterd. 

Wedstrijd Fietstekeningen 
Door de 

"
Stichting: Fiets!" te 

Amsterdam is een landelijke
wedstrijd voor Fietstekeningen 
uitgeschreven. Hiervoor kun
nen in zwarte inkt uitgevoerde 
tekeningen of cartoons (op 
formaat van tenminste 15 x 15 
cm) worden ingezonden, die de
fiets, het gebruik of het ge
bruiksklimaat van de fiets uit
beelden. De deelname staat
voor iedereen open en iedere
deelnemer kan één of meer te
keningen inzenden. Voor de

beoordeling zijn drie (leeftijds-) 
categorieën vastgesteld: K: 
jonger dan 12 jaar; J: 12 t/m 17 
jaar: V: 18 jaar en ouder. Op de 
achterzijde van iedere tekening 
moeten naam, adres en leeftijd 
van de inzender worden ver
meld, alsmede de categorie 
waarvoor wordt ingezonden. 
Bij de beoordeling zal zowel 
met de kwaliteit van de teke
ningen als met de originaliteit 
van het idee àchter of de bood
schap van de tekening rekening 
worden gehouden. Uit de in
zendingen zal voor elk der drie 
categorieën één tekening wor
den bekroond, waarbij de in
zenders van de drie bekroonde 
tekeningen of cartoons elk een 
jeugd- of superlichte sportfiets 
zullen ontvangen. Bovendien 
kunnen dertig verdienstelijke 
inzendingen met een troostprijs 
worden bekroond. 
Inzendingen voor de wedstrijd 
Fietstekeningen moeten voor 1 
juli 1977 in het bezit zijn van 
,,Stichting: Fiets!", Europa
plein 2, Amsterdam. Op de en
veloppe vermelden 

"
Fietsteke

ningen". De uitslag van de wed
strijd wordt vóór 1 oktober 1977 
bekend gemaakt. 

1.:/�lul+J.:.t� 
IRAN HOTELS CORP. 

., 

IHC overal 
De lettercombinatie IHC kom 
je nog wel eens tegen, anders 
dan op onze eigen producten. 
Bekend is-vooral in Amerika
,,International Harvester Com
bination". Onze Midden
Oosten reizigers brachten on
langs een nieuwe mee: ,,Iran 
Hotels Corporation". Compleet 
met - jazeker: een 

"
rode" -

sticker! Zo zie je maar, IHC is 
overal. 
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Smit 
Engineering 

Grijperhoppers en sleep
zuigers voor Portugal 
Smit Engineering tekende 
eind vorig jaar de contrac
ten voor de engineering en 
delenleverantie voor 2 grij
perhoppers en 2 sleepzui
gers, welke in Portugal voor 
D.G.P. moeten worden ge
bouwd.
Na de vakantie vorig jaar
werd er begonnen met het
ontwerp voor de grijper
hoppers en direct daarna
voor de sleepzuigers, waar
voor tevens nog twee alter
natieven zijn uitgewerkt.
In het projektstadium wer
den reeds de eerste bespre
kingen gevoerd met enkele
werven ter plaatse over
eventuele samenwerkings
contracten, de aanvang van
de engineering en de delen
leverantie.

ning, de bouwwijze ter 
plaatse enz. 
De grijperhoppers moeten 
zijn afgeleverd in augustus 
1978 en de sleepzuigers in 
mei 1979. 
Hoofdafmetingen 
Lengte over alles 41.50 m. 
Breedte 11,50 m. 
T .olte 3,50 m. 
Jiepgang 2,70 m. 
Baggerdiepte 20,00 m. 
Hoppercapaciteit 300,00 m3 

m. 
Grijpercapaciteit 4,50 m3 

Hoofdafmetingen 
Lengte over alles 55,00 m. 
Breedte 12,40 m. 
Holte 5,20 m. 
Diepgang max. 4,40 m. 
Baggerdiepte 15,00 m. 
Hoppercapaciteit 750,00 m 3

• 

DMNO 
De eerste 
Voor deze eerste "DOMINO 
in Zeskrant" moest de kopij 
zijn ingeleverd vrij snel na 
het verschijnen van de laat
ste "DOMINO oude stijl". 
De frequentie van DOMINO 
liep samen met die van de 
OR-vergaderingen, dit is 
met Zeskrant helaas niet 
het geval. Daarom zal in 
deze krant niet altijd een 
kort verslag van de OR
vergadering kunnen komen. 
Wel zullen we vermelden of 
er een OR-vergadering is of 
is geweest en wat er is be
sproken. 
Deze eersteling willen we 
niet laten verschijnen zon
der onze welgemeende 
wens: Veel succes! 

De OR was bijeen 
Op 7 april is er OR
vergadering geweest. Een 
kort verslag kunnen we u 
nog niet geven, wel de on
derwerpen waarover werd 
gepraat: 
Bij de mededelingen werd 
de stand van zaken m.b.t. 
de omscholing besproken. 
Ook is gediscussieerd over 
het onderzoek naar de per
soneelsbezetting van Maga
zijn/Expeditie. Voorts gaven 
de OR-leden hun mening 
over de samengevatte con
clusies n.a.v. het rapport 
Van Schalkwijk (vervanging 
oud beoordelings-systeem). 
De voorzitter gaf een over-

Eind vorig jaar gunde
D.G.P. de bouw voor de 4
schepen gebaseerd op de
ontwerpen gemaakt bij
Smit Engineering aan de
werf Sao Jacinto bij Aveiro.
Inmiddels waren met deze
werf de samenwerkingscon
tracten overeengekomen,
zodat deze opdrachten aan
de werf ook de opdrachten
aan Smit Engineering in
hielden.

IHC De Klop 

In de loop van januari is er
een start gemaakt met het
tekenwerk, besprekingen
met derden gevolgd door
een eerste werkbespreking
op de werf over de plan-

25 jaar bij IHC 
4 april was onze medewer
ker H.L. van den Dool 25 
jaar in dienst bij de IHC. 
De Heer v.d. Dool is sinds 
24 januari 1977 in dienst bij 
SE als lichtdrukker/archief
beheerder. 
Hij is zijn loopbaan in 1952 
bij IHC de Klop begonnen, 
waar hij als timmerman 
werkzaam was. 
Nadat hij door de Klop 
reeds enige tijd was uitge
leend aan J & K Smit trad 
hij op 5.9.60 definitief daar 
in dienst. Hier heeft hij zich 
ook bezig gehouden met het 
betimmeren van schepen. 
In verband met opgelopen 
rugletsel moest hij op me
disch advies zijn timmerat
tributen aan de wilgen han
gen. 
Nu is hij dus werkzaam bij 
SE, waar hij het prima naar 
zijn zin heeft. 
Wij feliciteren Henk v.d. 
Dool van harte met zijn 25-
jarig jubileum en wensen de 
familie v.d. Dool voor de 
toekomst nog vele goede en 
gezonde jaren toe. 

Hal werd 50 centimeter 
opgevijzeld 
De zg. ,,Gianthal" bij IHC 
De Klop is een van de oud
ste gebouwen op de werf. 
Eens was hier een open 
langshelling. Later kwam er 
een dak boven, werden de 
wanden dichtgemaakt en 
werd de inrichting aange
past aan de binnenbouw 
van zuigers. Deze hal - 80 x 
33 x 21 meter groot - was 
nodig aan een opknapbeurt 
toe. En wat bleek toen: aan 
de rivierzijde was de loods 
zo'n 50 cm verzakt. De con
structie als geheel kon best 
een opknapbeurt velen en 
dus viel het besluit de loods 
recht te zetten. Om elk van 
de 23 kolommen werden 
vier palen geslagen. Toen 
werden betonpoeren ge
stort, die tevens de oude 
funderingen van de kolom
men "inkapselden". Vervol
gens werden de kolommen 
voorzien van hulpconstruc
ties, werden met betrekking 
tot de leidingen en kabels 
de nodige voorzieningen ge
troffen, werden de kolom
men een eindje boven de 
grond doorgebrand en toen 
kon het opvijzelen begin
nen. Dat was een hele klus. 

Links de hal waar het om ging 

Men had er vijftien avonden 
of meer voor uitgetrokken, 
maar door een perfecte sa
menwerking en een vlot 
verloop van de operaties 
kon het werk in acht avon
den worden geklaard. Dat 
het opvijzelen 's avonds ge
beurde was met het oog op 
de veiligheid. Terwijl de 
loods kreunend en steunend 
stukje voor stukje werd op
getild, sprongen de nodige 
ruiten aan diggelen. Toch 
waren het er minder dan 
was voorzien! Bij het vijze
len werden drukken uit
geoefend van 160 tot 200 
ton. Eenmaal op de goede 
hoogte gebracht werden de 
kolommen verlengd door er 
onderaan stukken tussen te 
lassen. 
In elk geval staat de loods 
nu weer netjes horizontaal 
en is men druk bezig met 
het vernieuwen van dak en 
gevels. Er moet nog veel 
gebeuren, maar in juli hoopt 
men met de grote opknap
beurt gereed te zijn. 

zicht van de orderporte
feuille en beantwoordde 
nog openstaande vragen 
over het jaarverslag over 
1976. Vervolgens werd ge
praat over het aan de OR
werk te besteden uren ten 
behoeve van een definitief 
OR-budget. 
Er werd van gedachte ge
wisseld over de kandidaat
stelling en verkiezing van 
een nieuwe OR en de moge
lijkheden ook kandidaten 
een cursus op de Volksho
geschool Olaertsduyn te la
ten volgen. 
De secretaris gaf een toe
lichting op de laatste COR
vergadering alvorens de 
rondvraag werd behandeld 
en de voorzitter de vergade
ring sloot. 

Rectificatie 
In het laatste Zeskant is een 
fout geslopen die we hierbij 
graag rechtzetten. Bij de 
vermelding van de 25-jarige 
jubilarissen, de heren C. 
Does en A.v. d. Nieuwen
dijk, is het kopje "25 jaar bij 
DMN" weggevallen. Het 
leek nu net of beide heren 
25 jaar in dienst waren bij 
IHC Smit. We gunnen de 
Kinderdijkers natuurlijk 
best zulke goede medewer
kers, maar ze horen toch 
echt bij DMN! Onze excu
ses. 

Afscheid 
Niet iedereen zal zich hem 
herinneren. Alweer 1 ½ jaar 
geleden vertrok Dolf Ver
nooy van onze tekenkamer 
om te voldoen aan zijn ver
vangende militaire dienst
plicht. Die periode zit er 
voor hem ook weer bijna 
op. Nu heeft hij besloten 
zijn verdere toekomst te 
zoeken in de verpleging. Hij 
vroeg ons het volgende 
stukje in DOMINO te willen 
plaatsen. Dit doen we graag 
en we wensen hem voor zijn 
verdere toekomst veel geluk 
en succes: 
"Na een tijd dat ik Langer 
weggeweest ben bij DMN, 
dan dat ik er gewerkt heb, 
moest het besluit genomen 
worden of ik terugkeerde na 
mijn vervangende diensttijd 
naar DMN of niet. 
Het besluit is genomen en ik 
zal niet meer als werknemer 
bij DMN terugkeren. 
De tijd die als vervangende 
diensttijd genomen moest 
worden heb ik doorgebracht 
in een zwakzinnigeninrich
ting waar je het leven van 
een heel andere kant be
kijkt. Het werken en leven 
met deze mensen is zo ver
schillend van het werk bij 
DMN dat er geen vergelijk 
mogelijk is. 
In de anderhalf jaar dat ik 
daar nu werk heb ik goed 
kunnen zien wat een mens 
in feite is, en hoe je daarmee 
"werken" kunt, het is niet 
mogelijk om ze in een vorm 
te persen waar je ze in kunt 
"gebruiken", heel anders 
dus dan een stuk ijzer dat 
bedwongen wordt in de fa
briek. 
De tijd dat ik bij DMN ge
werkt heb is mij erg goed 
bevallen. Op de tekenkamer 
zijn mij Leuke opdrachten 
verstrekt waaraan met veel 
vrijheid gewerkt kon wor
den. 
Een vriendelijke groet aan 
alle DMN-ers met wie ik zo 
fijn gewerkt heb". 
Dolf Vernooy 

Over voetballen en vissen 
Het seizoen 1976 wat betreft 
de evenementen van de 
voetbalvereniging werd ge
opend met een voetbal
wedstrijd tegen Estec te 
Noordwijk. Deze wedstrijd 
was bedoeld als oefenweds
trijd voor het IHC-toernooi. 
Het resultaat was een 5-3 
verlies. Deze wedstrijd werd 

gespeeld op 26 mei, dat was 
2 dagen voor het IHC
toernooi! Dat deze ene wed
strijd te weinig is om in 
conditie te komen en op el
kaar ingespeeld te raken, 
blijkt wel uit het resultaat 
behaald bij het IHC
toernooi. 
Het IHC-toernooi werd dit 
jaar georganiseerd door 
IHC-Verschure te Amster
dam op 28 mei. Wij vertrok
ken met in totaal 34 perso
nen aan spelers en suppor
ters naar de sportvelden van 
se Oriënt te Nieuwedam. 
Het weer was goed, de 
stemming opperbest en vol 
goede moed waren we 
ruimschoots op tijd aanwe
zig om onze 4 wedstrijden 
in poule 2 tot een goed 
einde te brengen. Het resul
taat in de poule was voor 
DMN bepaald wat teleur
stellend. 
De eerste 3 wedstrijden te
gen resp. Gusto Schiedam, 
Hoofdkantoor en Gusto 
Staalbouw Sliedrecht gin
gen alle verloren resp. met 
de cijfers 0-2, 0-1 en 0-3. 
In de laatste wedstrijd wis
ten wij zowaar het eerste 
puntje te bemachtigen te
gen onze oude rivaal Ver
schure. Met dit resultaat 
werden wij 5e en laatste in 
de poule, waardoor wij te
gen de nr. 5 uit poule 1, te 
weten Gusto Staalbouw 
Sliedrecht II moesten spe
len om de 9e resp. I0e 
plaats. 
Deze wedstrijd werd door 
ons gewonnen met 3-1 
waardoor wij tenslotte aan 
onze tegenstander de laatste 
plaats konden overdoen. 
Als overwinnaar van het 
toernooi kwam het elftal 
van Gusto Staalbouw Slied0 

recht I tevoorschijn dat in 
de laatste wedstrijd tegen 
Verschure Staalbouw 0-0 
gelijk speelde, doch het 
nemen van de hierdoor 
noodzakelijk geworden 
strafschoppen beter benut
te. 
Na de prijsuitreiking werd 
in Hotel De Zonnehoek een 
drankje en een goed ver
zorgd diner geserveerd. Wij 
bleven dan ook in de beste 
stemming bij elkaar. 
Kortom een uitstekend ge
slaagde dag met ook dank 
aan de organisatie in Am
sterdam voor het uitstekend 
verlopen van het IHC voet
baltoernooi 1976. 
De viscompetitie 1976, 
welke evenals voorgaande 
jaren onder auspiciën van 
de V.V. DMN werd georga
niseerd, is weer een groot 
succes geworden, gezien de 
vele positieve reacties die 
wij ontvingen na afloop van 
de laatste wedstrijd. 
Deze werd gehouden op za
terdag 2 oktober in de 
Leidsevaart. Over het alge
meen werd er deze ochtend 
maar matig gevangen. De 
hoogste score werd behaald 
door J. Huurman met 31 
punten, wat echter lang niet 
voldoende was om Tinus 
Zandbergen van de koppo
sitie te verdringen. Aange
zien Tinus niet aanwezig 
kon zijn, wist Joop de ach
terstand van 90 punten dus 
maar gedeeltelijk in te lo
pen. Omdat Mevr. Zandber
gen deze morgen meeviste 
(niet voor de Ie plaats van 
haar man uiteraard), komen 
wij tot de conclusie, dat Ti
nus zijn vrouw best om een 
boodschap kan sturen. Een 
2e plaats met 29 punten tus
sen alleen maar mannen, 
liegt er namelijk niet om! 
De 3e plaats van deze dag 
was met 26 punten voor 
Koos Nulkes, hetgeen even
eens verdienstelijk mag 
worden genoemd. 
Na afloop van de wedstrijd 
werden onder het genot van 
een kop koffie en een 

drankje de seizoenprijzen 
door de voorzitter van de 
voetbalvereniging aan de 

-winnaars uitgereikt.
Hierna bleef men nog een
korte tijd gezellig bijeen.
Besloten werd om met de
viscompetitie ook in 1977
door te gaan omdat ook de
niet prijsbehalende vissers
er bijzonder veel van kun
nen leren en ook voor de
plezierige ontspanning. Vol
ledigheidshalve de eind
stand van 6 wedstrijden
voor de eerste 6 deelnemers
uit het klassement.
1. T. Zandbergen, aantal
wedstrijden 5, hoogste score
107, totaal punten 297, Ie
prijs + wisselprijs.
2. J. Huurman, aantal wed
strijden 5, hoogste score
110, totaal punten 239, 2e
prijs.
3. K. Nulkes, aantal wed
strijden 6, hoogste score 50,
totaal punten 178, 3e prijs.
4. FI. Duivenvoorde, aantal
wedstrijden 6, hoogste score
61, totaal punten 161, 4e
prijs.
5. K. v.d. Veek, aantal wed
strijden 6, hoogste score 53,
totaal punten 128, 5e prijs.
6. A. Hensbergen, aantal
wedstrijden 6, hoogste score 
36, totaal punten II 8, 6e 
prijs. 
Tussen de viscompetitie 
door werd nog een koppel
wedstrijd gevist in de Lan
geraarse plassen. Ook deze 
wedstrijd bleek een groot 
succes te zijn en voor herha
ling vatbaar, aldus Koos 
Nulkes in zijn ingezonden 
stukje in Domino. 
Op 17 oktober werd een 
viswedstrijd gehouden te
gen Menken-Landbouw in 
het Oegstgeester kanaal. De 
uitslag was 172 punten voor 
DMN en 148 punten voor 
Menken-Landbouw. De be
ker, beschikbaar gesteld 
door Menken-Landbouw 
mocht DMN dus meene
men. 
Verdere evenementen wa
ren nog: de voetbalwed
strijden die bezocht zijn in 
Amsterdam in het kader 
van Amsterdam 700 jaar en 
de zesdaagse in de Ahoi-hal 
te Rotterdam op 21 januari 
1977, welke bezocht is door 
15 man, die zich best ge
amuseerd hebben bij dit 
grootse wielerevenement. 
Dit waren dan de diverse 
evenementen van onze 
voetbalvereniging en hoe
wel de voetbalwedstrijden 
gering in aantal waren, mo
gen we toch wel weer van 
een geslaagd jaar spreken. 
F. v.d. Zwet Slotemaker;
secr.



IHC Ciusto 
Welkom. 
Ook in de kolommen van 
Gusto is een woord van 
welkom op zijn plaats. De 
schare lezers - dat hopen wij 
tenminste - van onze ru
briek wordt zo maar even 
verviervoudigd. 
Het zal voor de redactie van 
de Gustokolom even wen
nen zijn, het schrijven voor 
je eigen Werkmaatschappij 
over interessante en minder 
interessante dingen, wetend 
dat je collega's van de an
dere Werkmaatschappijen 
meelezen. Om het voor ie
dereen leesbaar te maken 
zullen wij vaker in de huid 
van de IHC-er moeten krui
pen. 
Wij willen graag voor ieder
een bevattelijke informatie 
geven, niet in de laatste 
plaats voor onze eigen me
dewerkers. 
Voor suggesties, op- en 
aanmerkingen staat deze 
redactie altijd open. Dit 
laatste geldt natuurlijk voor 
alle locale redacties en ze
ker voor de centrale redac
tie. 
De eerste pennestreken zijn 
uit ons schrijlhout gevloeid. 
Wij hopen te slagen in onze 
goede voornemens zodat 
Zeskrant door u kan wor
den beschouwd als uw ei
gen lijfblad. 

Nieuwe methode bij bouw 
afvoergassenleidingen 
Bij de bouw van de sleep
zuiger voor India (880) is, 
voor althans een onderdeel 
ervan, een nieuwe methode 
toegepast en wel voor de 
zogenaamde afvoergaslei
dingunit. Deze unit vormt 
in feite de uitlaat van de di
verse in het schip geïnstal
leerde motoren. Voor de 
doorgang van die uitlaat 
naar boven wordt in het 
dekhuis een schacht ge
spaard. Bij de tot dusver 
gevolgde bouwmethode 
werden de afvoerleidingen 
ter plekke, dus in de 
schacht, gemonteerd, waar
bij de werkruimte voor de 
betrokken medewerkers 
begrijpelijkerwijs verre van 
overbemeten was. 
De nieuwe methode, die 
ongetwijfeld een belangrijke 
stap is in een nieuwe rich
ting, betekent dat de gehele 

MTE 

Ir. J. M. Donkers jubileerde 
Op 15 februari 1977 was het 
25 jaar geleden, dat MTE's 
directeur de heer Ir. J .M. 
Donkers bij IHC Holland in 
dienst kwam en zijn loop
baan bij de toenmalige 
IHC-vennoot Verschure & 
Co's Scheepswerf en Ma
chinefabriek N.V. begon als 
ontwikkelingsingenieur. 
In 1962 werd de heer Don
kers tot adjunct-directeur 
en in 1965 tot direkteur van 
Verschure benoemd. 
Bij de oprichting van MTE 

unit op een aparte bouw
plaats wordt vervaardigd en 
vervolgens in drie delen in 
de schacht van het dekhuis 
neergelaten. 
De voordelen die met deze 
werkwijze werden onder
vonden waren de volgende: 
- de unit kon in een over
dekte werkplaats worden
gebouwd waardoor men
niet afhankelijk was van de
weersgesteldheden.
- de organisatie van dit deel
van het werk kon gaver tot
stand komen.
- de werkplek was ruimer
- de hijscapaciteit van de
kraan werd, in de tijd ge
zien, niet door vele kleine
hijsen versnipperd.
- de "isolateur" kon schacht
en unit gemakkelijker en
daardoor sneller van isolatie
voorzien, hetgeen resul
teerde in een belangrijke
prijsreductie.
- tenslotte: de opbouw van
het dekhuis en de samen-

De bovenste twee delen van de 
afvoergasleidingunit va, de CO 880, 
onder Dehandellng van de 1solateur. 

stelling van de afvoergaslei
dingunit konden parallel 
worden aangepakt, waar
door een kortere doorloop
tijd werd verkregen. 
Allemaal zaken die, in deze 
tijd van felle concurrentie, 
erg belangrijk zijn. 
Bij de invoering van een 
andere wijze van bouwen, 
zoals hierboven weergege
ven, wordt wel (en in ster
kere mate dan de buiten
staander in het algemeen 
vermoedt) een groot beroep 

in maart 1970 volgde zijn 
benoeming tot direkteur 
van MTE. 
Ter gelegenheid van dit zil
veren ambtsjubileum werd 
de heer en mevrouw Don
kers op zaterdag 19 februari 
een hartelijke ontvangst be
reid door de medewerkers 
van MTE, die met hun da
mes waren bijeengekomen 
om de jubilaris in een fees
telijke stemming te huldi
gen. 
Bij de viering was ook de 
heer Ir. D. Boterenbrood 

gedaan op de bereidheid en 
de wil van de betrokkenen 
om samen te werken, naar 
elkaar te luisteren en elkaar 
aan te vullen. 
Die bereidheid en die wil 
zijn getoond en wel met een 
resultaat dat er zijn mag. 
Bravo! 

Afscheid. 
Eind maart namen wij offi
cieel afscheid van een aan
tal medewerkers die de 
pensioengerechtigde leeftijd 
bereikten: 
J. van Helden, portier.
P.J. Slabbekoorn, baas
Timmerwinkel.
K.A. Smits, transporteur
Sektiebouw.
A. Liebeek, afschrijver Sek
tiebouw.
J. Heinemans, kraandrijver
Sektiebouw.

40 en 25 jaar in dienst 
In de achter ons liggende 
periode werden de 40-, res-
pectievelijk 25-jarige jubilea 
van de onderstaande me
dewerkers gevierd. 

J. Nederlof 
in dienst 8 februari 1937,
functie: ijzerwerker/elektri
cien, Technische Dienst

J. Campfens,
in dienst 8 januari 1952,
functie: inkoper.

aanwezig, die namens de 
Raad van Bestuur de jubila
ris aan het begin van de 
avond toesprak. Hij rele
veerde een aantal markante 
gebeurtenissen uit de car
rière van de heer Donkers 
en sprak zijn waardering uit 
voor de verdiensten van de 
jubilaris voor bedrijf en 
medewerkers. Als blijk van 
dank overhandigde hij een 
geschenk onder couvert en 
bood daarnaast als aanden
ken een cadeau aan, dat de 
jubilaris nog deed herinne
ren aan tradities uit zijn 
Verschure-periode. 
Tenslotte dankte hij me
vrouw Donkers voor de 
wijze waarop zij haar echt
genoot terzijde staat in de 
vervulling van zijn taak. 
Vervolgens werd namens de 
MTE gemeenschap het 
woord gevoerd door de heer 
R. Kraay, die de loopbaan
van de heer Donkers nog
eens de revue liet passeren
en aan de hand van voorval
len uit vroeger jaren de ver
dienstelijke kwaliteiten van
de jubilaris belichtte. Uit
naam van het gehele perso
neel complimenteerde hij

J.W. de Nijs, 
in dienst 18 februari 1952, 
functie: directiechauffeur. 

In een nieuwe functie 
Met ingang van 21 maart j.l. 
werd de heer J.M. van 
Daele aangesteld als las
sersbaas in de afdeling Con
structiebouw. Als zodanig 
zullen zijn bemoeienissen 
zich ook uitstrekken over 
het lasgebeuren in Appara
tenbouw en Koperslagerij
binnen. 
Per dezelfde datum werd de 
heer J. Meesters aangesteld 
als leermeester lassen bin
nen de afdeling Opleidin
gen. De heer Meesters zal in 
nauwe samenwerking met 
de heren J. Osterholt en C. 
Bonte speciale aandacht 
gaan schenken aan de op
voering van de kwaliteit van 
onze lassers. 
Vanaf deze plaats wensen 
wij beide heren alle succes 
toe in hun nieuwe functies. 

de heer Donkers met zijn 
jubileum en dankte hem 
voor de wijze waarop hij 
met volledige inzet van zijn 
persoon de aktiviteiten van 
MTE leidt. De welgemeende 
woorden van waardering en 
dank werden hierna tast
baar gemaakt in geschen
ken, die vergezeld van 
goede wensen aan de jubila
ris werden aangeboden. 
In zijn dankwoord ging de 
heer Donkers in op de tot 
hem gerichte woorden en 
betuigde zijn dank voor de 
vele blijken van sympathie. 
Hij sprak zijn erkentelijk
heid uit voor de steun die 
hij bij de vervulling van zijn 
taak van zijn medewerkers 
heeft gekregen en nog on
dervindt. Hij was ervan 
overtuigd, dat met mede
werking van allen de toe
komst van MTE met ver
trouwen tegemoet gezien 
kan worden. 
De feestelijke bijeenkomst 
viel bij iedereen in erg 
goede smaak en droeg bij 
tot de gezellige en hartelijke 
sfeer waarin de MTE-ers het 
jubileum van hun directeur 
vierden. 
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IHC Verschure ,, 
Van het werffront 
Op 11 maart jl. is de laatste 
van de vier omnibarges die 
wij in voorraad bouwen, te 
water gegaan. Aan de heer 
F. L. van Dam, baas van de
timmerwinkel, viel de eer te
beurt deze ceremonie te
verrichten.
Van CO 886, de cutterzuiger
"MUBARAK" voor GÛlf
Dredging, zijn nu alle be
langrijke componenten in
het casco geplaatst. Als
laatste is op 18 maart jl. de
BB generatordiesel ge
plaatst, zodat nu aan de af
bouw volop gewerkt kan
worden om binnen de con
tractuele termijn de zuiger
verder te beproeven en af te
leveren.
De bouw van CO 890, cut
terzuiger voor Gulf-Cobla
"JUMEIRA RAY", wordt in
hoge mate bepaald door het
beschikbaar komen van de
casco-delen, die vanwege de
korte doorlooptijd deels
door Verschure gemaakt en
deels uitbesteed zijn bij
collega-werkmaatschappijen
of derden. Gepland en over-
eengekomen met de op
drachtgever is de tewaterla
tingsdatum van 6 mei. Er
zal nog zeer veel gedaan
moeten worden. Met vin
dingrijkheid en inspanning
kunnen we samen veel be
reiken, ook in dit geval'
Van CO 894 en CO 895, cut
terzuigers voor Gulf-Cobla,
is de voorbewerking van
materialen gestart. Daarvan
is nog weinig zichtbaar.

/ 

Zoals u op de foto's kunt 
zien vordert de bouw van 
het nieuwe kantoor op de 
scheepswerf goed. Wij ho
pen dat de verhuizing eind 
april kan. plaatsvinden, uit
eraard onvoorziene omstan
digheden voorbehouden! 
De kraan voor de tussenop
slag is vrijwel gereed bij 
DMN, met de werkzaamhe
den aan de kraanbaan is ge
start en de eerste geul voor 
de fundering is zichtbaar. 

De Oranjewerf meldt 
Na uitvoering van wat ga
rantiewerk, o.a. aan de kop
pelingen, is nu ook de 
tweede Russische bergings
sleepboot, nl. de "HEK
TOR

"
, weer vertrokken. 

Ook de Doeksen veerboot 
"NOORD NEDERLAND" is 
na een langdurig verblijf 
aan de Oranjewerf vertrok
ken voor proefvaarten op de 
Waddenzee. Misschien zien 
we dit schip binnenkort 
weer terug voor het aan
brengen van bakdek met 
oprijklep, enz. 
Het is te begrijpen dat ge
durende de stakingsaktivi
teiten in de Nederlandse 
havens de reders deze ha
vens en dus ook de daar 
aanwezige reparatiewerven 
zoveel mogelijk probeerden 
te mijden; ook de Oranje
werf kon dit duidelijk mer
ken. Nu de situatie weer is 
opgeklaard, kunnen we op 
korte termijn weer een aan
tal bekenden begroeten, 
waaronder o.a. twee Mer
candia vrachtschepen, twee 
Penrod supplyboten en het 
Duitse m.s. ,,DÜNECK". 
In maart maakte de heer 
Koutstaal een acquisitiereis 
naar Göteborg, Karlstad en 
Stockholm. 

Toon talent in "Open huis"

Er wordt over gedacht om, 
wanneer het nieuwe kan
toor op de Scheepswerf in 
gebruik is genomen, voor 
alle medewerkers en oud
medewerkers met hun fami
lieleden een "open huis" te 
organiseren. 
Wanneer hiervoor vol
doende belangstelling be
staat zal het mogelijk zijn 
om aan dit "open huis" een 
expositie te koppelen van 
door Verschurianen ver
vaardigde huisvlijt, zoals 
b.v. modellen, schilderstuk
ken, wandkleden, handwerk
en anderszins creatieve be
zigheden.
Degenen die aan deze expo
sitie willen meewerken
worden verzocht om vóór 15
mei a.s. contact op te ne
men met de afdeling pers
oneelszaken van IHC Ver
schure.
Aarzel niet, laat dit idee dat
afkomstig is vanuit het per
soneel zelf, een succes wor
den!

Veertig-plussers 
onderzocht 
Het 2-jaarlijkse hart- en 
vaatonderzoek dat bij ons 
bedrijf in maart jl. gehou
den werd, is weer achter de 
rug. Bijgaand enkele foto's 
van dit onderzoek. 

40 jaar in dienst 
In de galerij der jubilarissen 
verschijnen voor het eerst in 
deze krant de heren A.C. Kla
verstijn, voorman metaalbe
werken en J. de Groot, voor
man electrisch lassen. 
Beiden hebben er 40 jaar bij 
Verschure opzitten en beiden 
prijzen zich gelukkig nog 
recht van lijf en leden te zijn. 
De Heer Klaverstijn jubi
leerde op 23 december 1976 
en de heer De Groot op vrij
dag 25 maart 1977. 
Zij zijn beiden door de direc
tie ontvangen en daarna in 
besloten kring voor hun 
standvastigheid en plichts
betrachting gehuldigd. 
Wij van onze kant voegen 
onze felecitaties daarbij en 
wensen de beide jubilarissen 
de laatste jaren van hun 
werkzaam leven en vanzelf 
ook daarna nog veel voor
spoed. 



IHC Custo Staalbouw 
Open huis 
ter kennismaking 

Om de banden met de be
drijven in de omgeving en 
die met andere relaties te 
verstevigen hield IHC 
Gusto Staalbouw op 18 
maart een "open huis", dat
door talloze genodigden 
werd bijgewoond. 
Brokje geschiedenis 
Op 1 januari 1971 nam IHC 
Holland het Lastechnisch 
Bedrijf de Kleijn te Slied
recht over. Organisatorisch 
werd dit bedrijf gevoegd bij 
de afdeling Staalbouw van 
IHC Gusto te Schiedam. 
Uit het oogpunt van schei
ding van de activiteiten en 
ter verhoging van de effi
ciëncy werd besloten op 1 
januari 1974 van de afdeling 
Staalbouw van IHC Gusto 
te Schiedam een zelfstan
dige werkmaatschappij te 
maken. 
IHC Gusto Staalbouw kreeg 
haar vestiging te Sliedrecht 
en werd gevormd door de 
voormalige afdelingen Ge
leen, Hoogovens en hel Las
technisch Bedrijf De Kleijn. 
1 n verband met een voorge
nomen verplaatsing van het 
bedrijf naar de Moerdijk 
werden in mei 1974 de me
dewerkers van de afdeling 
Constructiebouw te Schie
dam eveneens toegevoegd 
aan IHC Gusto Staalbouw. 
Gezien de economische si
tuatie werd uiteindelijk be
sloten geen nieuw bedrijf te 
openen, doch binnen het 
concern uit te zien naar een 
vestigingsplaats waar toch 
grotere activiteiten ontwik
keld konden worden dan in 
Sliedrecht. 
1975:Slikkerveer 
In het begin van 1975 be
sloot de Raad van Bestuur 

van IHC HoUand dal deze 
vestigingsplaats de werf te 
Slikkerveer zou worden. Dit 
besluit hield gelijktijdig de 
samenvoeging in van IHC 
Gusto Staalbouw met de 
afdeling Slikkerveer van 
IHC Gusto Schiedam. 
Teneinde de productieve 
capaciteit van het bedrijf te 
Slikkerveer te kunnen op
voeren tot ± 300 medewer
kers werd overgegaan tot 
een aantal ingrijpende wij
zigingen in de "lay-out" van
de werf. 
Deze kregen in verschil
lende fasen hun beslag. 
In de huidige situatie be
staat IHC Gusto Staalbouw 
uit twee productieafdelin
gen: 
IHC Gusto Staalbouw Slik
kerveer - 400 medewerkers 
IHC Gusto Staalbouw Ge
leen - 140 medewerkers 
De activiteiten die thans op 
het bedrijf in Slikkerveer 
worden uitgeoefend betref
fen o.a. de bouw van: 
- hefeilanden
- olie-overslagboeien
- vaste offshore constructies
- pontons
- waterfabrieken
- casco's voor cutterzuigers
en "Omnitrails",
watertankers, grinttorens
e.d.
De activiteiten in Geleen
betreffen o.a.:
- spudpalen
- palen voor hefeilanden
- ankerbomen en andere 

onderdelen voor producten 
van de Bagger-Divisie. 
Met het oog op de werkge
legenheidssituatie bij de 
Hoogovens in IJmuiden is 
inmiddels besloten om de 
daar gestationeerde afdeling 
van IHC Gusto Staalbouw 
op te heffen. 
Kennismaking 
De kennismakingsbijeen
komst werd geopend door 
IHC Gusto Staalbouw direc
teur, de heer Th.W. de 
Kleijn. Hij heette de meer 
dan zestig aanwezigen wel
kom. Onder hen burge
meester Verplanken van 
Ridderkerk, Ir. D. Boteren
brood, lid van de raad van 
bestuur van IHC Holland en 
enkele vertegenwoordigers 
van andere IHC bedrijven. 
Het werd - aldus de heer De 

Kleijn - wat vreemd ge
voeld, dat 

"
Staalbouw" zo

weinig bekendheid genoot 
in de omgeving. Dit, on
danks het feit dat op deze 
plaats in Slikkerveer al 
meer dan een eeuw aan de 
scheepsbouw wordt gedaan. 
Nu "Staalbouw

" 
van een

afdeling een hoofdvestiging 
is geworden was er reden 
om het bedrijf voor een na
dere kennismaking voor re
laties en kennissen open te 
stellen. De heer De Kleijn 
vertelde in het kort over 
IHC en de plaats die 
,,Staalbouw" daarin in
neemt. Ook gaf hij een 
overzicht van de producten 
die hier worden gemaakt. 
Momenteel is men bezig 
met de vier tankertjes voor 
Libië, de grindstorttoren 
voor Volker en de 

"
Omni

trail" voor Prins van Wijn
gaarden. 
Na een inleiding ging het in 
groepjes het bedrijf door en 
de werf over. Om aUes eens 
met eigen ogen te zien. En 
dàt was de bedoeling van 
deze "open kennismakings
dag"!

Flinke beloning 
voor goed idee 
De afdeling Geleen van IHC 
Gusto Staalbouw is het 
laatste jaar uitgegroeid tot 
dè IHC-leverancier van 
spudpalen. 
Met behulp van de modern
ste apparatuur ve·rvaardigen 
onze Limburgse kollegi� 
palen in allerlei maat voor 
de cutterzuigers en Beavers 
die de IHC in opdracht 
heeft. Maar zelfs met schit
terende apparaten blijft er 
altijd nog wel wat hand
werk over, zoals in dit geval 
b.v. het slijpen van de 
rondnaden.
Onze jeudige medewerker
W. Jungbluth had echter
een goede oplossing voor
dit slijpwerk, dat bepaald
niet tot de fijnste bezighe
den behoort.
Hij ontwierp een standaard
met hefboom,waarin de 
slijpmachine kan worden
geplaatst.
De slijpdruk wordt inge
steld d.m.v. een verschuif
baar gewicht.
Met zijn idee werden drie
dingen bereikt:
- geen vermoeiend slijpen
meer voor koUega's (pro
duktiviteitsverbetering) 
- door gelijkmatige druk
een gladder oppervlak (kwa
liteitsverbetering)
- uren besparing
Namens de direktie van
Gusto Staalbouw kon de 
bedrijfsleider van Geleen,
de heer J.P.L. Mercx, aan 
de heer Jungbluth een be
loning voor zijn idee over
handigen van f 1000,-.
Ook vanaf deze plaats nog
van harte gefeliciteerd! Een
schoolvoorbeeld van wat 
bereikt kan worden voor 
medewerkers en bedrijf in
dien iedereen meedenkt 
over bepaalde problemen. 

IHC Smit 
Bezint voor ge verbouwt! 
Indien u in de u toegewezen 
of reeds door u bewoonde 
IHC Smit woning wijzi
ging(en) in de inrichting 
wilt aanbrengen, dient u 
met de navolgende bepalin
gen rekening te houden. 
Schriftelijk verzoek 
Voor alle eventueel door u 
aan te brengen wijzigingen 
in uw woning, moet u bij de 
afd. Woningbeheer een 
schriftelijk verzoek indie
nen. Dit verzoek moet ver
gezeld gaan van een teke
ning, die uw bedoeling dui
delijk weergeeft. 
Tevens vult u een 
"bouwaanvraag"-formulier 
van de gemeente in. Deze 
formulieren zijn te ver
krijgen bij de afdeling Wo
ningbeheer, de heer Noor
dergraaf of de gemeente. 
Gegevens naar gemeente 
Indien de afdeling Woning
beheer accoord gaat met de 
door u gewenste wijzi
ging(en), dan tekent zij dit 
aan op een accoordverkla
ring. Deze accoordverkla
ring, met uw gegevens, 
wordt door de heer Noord
ergraaf bij de afd. Bouw- en 
Woningtoezicht van de ge
meente bezorgd. 
Gemeente gaat accoord 
Indien de gemeente accoord 
gaat met de voorgestelde 
wijziging, ontvangt u recht
streeks van de gemeente of 
via de afdeling Woningbe
heer de goedkeuring. 
Aanvang van de werk
zaamheden 
Pas na ontvangst van de 
goedkeuring mag u met de 
werkzaamheden aanvangen. 
Uiteraard moel u deze dan 
ook uitvoeren volgens de 
gegeven toestemming. Een 
afwijkende uitvoering moet 
u met de afdeling Woning
beheer overleggen en zo
nodig opnieuw aanvragen.
Geen recht op vergoeding
Het door u aanbrengen van
wijzigingen in uw woning
geeft u geen enkele aan
spraak op vergoeding van
IHC SMIT, ook niet bij het
verlaten van de woning.
Ook voor het door u maken
of plaatsen van een schuw·,
volière of dergelijke, moet u
de bovenomschreven weg
volgen.
Afd. Woningbeheer/A.Ne
derlof/toestel 330.

Aankoop privé-artikelen 
Zoals u weet, is het moge
lijk om via het bedrijf duur
zame gebruiksartikelen te 
kopen, met een minimum 
bedrag van f 50.--. 
Om storingen tijdens hel 
werk zoveel mogelijk te 
vermijden, is het plaatsen 
van bestellingen uitsluitend 
mogelijk op vrijdag 
van/6.00 - 16.30 uurbij hr G. 
Janse op de afdeling In
koop. 

Ideeënbus 
Idee 76/34 - Afscherming
van beproevingsweerstand
bak. 
De weerstand bak, die ge
bruikt wordt voor de be
proeving van muloren en 
diverse apparaten aan 
boord, is van boven niet af
geschermd tegen het in
waaien van vuil etc. 
Bij een nader onderzoek 
bleek, dat t.o.v. de veilig
heid een afscherming van 
stevig gaas beter zal zijn 
dan een dekzeiltje, zoals de 
inzender van het idee voor
stelde. Dit, omdat er tijdens 
hel gebruik 380 V spanning 
op staat. Hr J.W. Ritmeester 
krijgt een beloning van 
f 85,-- uit het oogpunt van 
veiligheid. 

25, 40 en 50 jaar 
in dienst 
In de maanden februari en 
maart werden de navolgen
de medewerkers door de di
rektie gehuldigd i.v.m. hun 
25-, 40- en 50-jarig dienst
verband. 

A. den Ouden 
in dienst: 20.02.1952. 
beroep: mallemaker/af
schrijver. 

C. Mudde
in dienst: 28.02.1927. 
beroep: baas Lagergieterij. 

A. C. v. d. Graaf 
in dienst: 14.03.1927. 
beroep: bedrijfsassistent 
MTI. 

B. Groenendijk 
in dienst: 08.03.1937. 
beroep: ijzerwerker. 

(Ver)koop 
Te koop: G.o.h. bromfiets, 
merk Sparta en een klassiek 
bankstel. Telefonisch te be
vragen onder no. 01859-
6048. 
Te koop: 
T.e.a.b. douchebak (wil) en
syphon met bijbehorende
stang en douchegordijnen.
Te bevragen bij: D.G.
Boom, Von Lindernslraal 3, 
Alblasserdam.
Te koop: 
1 versterker, merk Uhcr, 2 x 
70 Watt. 
1 tuner, merk Sansui, type 
505: 
1 draaitafel met element, 
merk Philips en 
2 boxen, 35 Watt. 
Te bevragen bij: R. de 
Hoop, toestel 237 of privé 
tel. 01859-6294. 

B. de Wit
in dienst: 17.02.1937.
beroep: boorder.

P. Corvers
in dienst: 24.03.1952. 
beroep: sous-chef Teken
kamer MTI. 

C. Kooy 
m dienst: 21.03.1937. 
beroep: lasser. 

leskrmt 
Zeskrant is de elke vier 
weken verschijnende per
soneelskrant voor de me
dewerkers van de bij IHC 
Holland behorende be
drijven. Toezending ge
schiedt gratis aan de huis
adressen. De inhoud is be
schermd krachtens de au
teurswet. Correspondentie 
voor de centrale redactie 
kunt u richten aan: Post-
bus 6141, 3002 AC Rotter
dam. Correspondentie voor 
de locale nieuwsrubrieken 
gaarne richten aan onder
staande plaatselijke 
redactie-vertegenwoordigers. 
Hoofdredacteur: 
R. Gebhard
Redacteuren:
G. llouwing - IIIC Smit
P.W. ldema - DMN
P.J. Meijer - me Verschure
e. Mulder - me De Klop
W. Vossen - me Gusto
Correspondenten:
F. Schalekamp - hoofdkan
toor
Mevr. J.M. Schoemaker -
IHC Verschure
A. Stam - me De Klop
K. Veen - Smit Enginee
ring/Naval Consult
Mej. M. v.d. Wal - IHe Smit
Vormgeving en druk:
Brouwer Offset - Delft


