


BIJ DE VOORPLAAT 

Een heel sfeervolle opname van Fotobureau Kramer, gemaakt toen in het vallen van de avond het hefeiland Steel Belle Rotterdam 
passeerde op weg naar Schotland. 
Meer over deze vierpoter op blz. 46. 

DE DUIZENDSTE MEETVERSTERKER 
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Tot het uitgebreide pakket van produkten van IHC Standard be
horen meetversterkers. Deze apparaten horen thuis in de drie
eenheid: opnemer - versterker - aanwijzer. 
De opnemer neemt bijvoorbeeld vacuum of persdruk of tempe
ratuur e.d. op, de versterker "behandelt" de gegevens en geeft ze 
door aan een aanwijsinstrument. De door IHC Standard ontwik
kelde meetversterker bleek een succes te zijn. Ook over de 
grenzen, tot in Japan en de Verenigde Staten toe. Het vertrou
wen in dit IHC Standard product had tot gevolg dat na een jaar 
of drie de 1000ste meetversterker werd afgeleverd. Alle reden 
om speciaal déze eens op de foto te zetten, want een jubileum is 
een jubileum! 

Hel samenbouwen van o.a. meelversterkers bij IHC Standard in Kinderdijk. 
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PROEFVAARTE 
SLEEPZUIGERS 
VOOR 
SOVJETUNIE 

Zoals u weet hadden wij voor de Sovje u ·0 -

onder handen, de Dnestrowskiy Liman, ·0 :: 

werd gebouwd en de Khersones, die IHC S · , 
De een heeft een laadruiminhoud van 1.CXX: 
4.500 .m3• De Khersones is hiermede het gr 
voor de Russische baggervloot is gebouw 
Beide sleepzuigers hebben in de afgelo 
varen. Eerst was de Dnestrowskiy Liman -
alle schepen, die IHC Verschure als .. - =- 
werden hiervoor de wateren bij Texel o 
werd de sleepzuiger daar "aan de tand gevi -

Varen In de lentezon! 



efeiland Steel Belle Rotterdam 

PROEFVAARTEN 
SLEEPZUIGERS 
VOOR 
SOVJETUNIE 

De "Dnestrowskly Liman" In actie bil Texel. 

Zoals u weet hadden wij voor de Sovjetunie twee sleepzuigers 
onder handen, de Dnestrowskiy Liman, die bij IHC Verschure 
werd gebouwd en de Khersones, die IHC Smit als bouwwerf had. 
De een heeft een laadruiminhoud van 1.000 m3 , de ander van 
4.500 m3• De Khersones is hiermede het grootste schip, dat ooit 
voor de Russische baggervloot is gebouwd. 

STERKER 
Beide sleepzuigers hebben in de afgelopen periode proef ge
varen. Eerst was de Dnestrowskiy Liman aan de beurt. Zoals met 
alle schepen, die IHC Verschure als "kraamkamer" hebben, 
werden hiervoor de wateren bij Texel opgezocht. Eind februari 
werd de sleepzuiger daar "aan de tand gevoeld". Een paar klei-

Varen In de lentezon! 

Klopt de snelheid? 
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De tolk, mevrouw R. SJaplro, 
door fotograaf Vlnck gesnapt 
tijdens het zonnen. 
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nigheden daargelaten werd het een geslaagde proeftocht. Werf
fotograaf R. Vinck ging mee en zorgde voor een aantal foto's. 
Korte tijd later was de Khersones aan de beurt. Met Hoek van 
Holland als "basis" werd eerst het Calandkanaal en later de

Op weg voor de beproevingen. 
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Als gewoonlijk een grote drukte op de brug. 

Baggermeester H. Schollen houdt vanuit "zijn erker" het zuigen goed In de gaten. 
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Sllbzulgen In het Calandkanaal. 

Het bijhouden van vele gegevens. 

d� 
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Kapitein Krakovskl op wat straks zijn schip Is. 

Noordzee opgezocht om de gebruikelijke 1 
vingspunten af te werken. De laatste dag 
wil zeggen, dat het MTI allerlei metingen 
deze proeftocht verliep naar wens. 

Ook bij de ankerproeven komt schrijfwerk te pas. 

,,Eens kijken hoe de sleepkoppen er nu uit zien." 

Een zeetje als een spiegel en óók nog de zon .....• 



1 
Noordzee opgezocht om de gebruikelijke lange lijst van beproe
vingspunten af te werken. De laatste dag was voor ons zelf. Dat 
wil zeggen, dat het MTI allerlei metingen deed aan boord. Ook 
deze proeftocht verliep naar wens. 

Ook bij de ankerproeven komt schrijfwerk te pas. 

.,Eens kijken hoe de sleepkoppen er nu uit zien." 

Een zeetje als een spiegel en óók nog de zon ..... . 
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Op déze sleepzuiger was uw redacteur een dag te gast. En hij 
hanteerde daarbij ook de camera. Wanneer u dit leest hebben 
de twee sleepzuigers ons land verlaten om in de Sowjetunie aan 
de slag te gaan. 

Onderonsje tussen kapitein Aartsen, de 1e stuurman en de heer Huisman van 
Rijkswaterstaat. 

De heer G. Mundt van INA tijdens het registreren van de resultaten van de 
snelheidsproeven. 

Proefvaartkaplteln Aartsen kan er z'n gemak van nemen, het gaat lekkerl 



Met een in zo goed mogelijk Nederlands uitgesproken wens, ver
richtte mevrouw Allison op 1 maart jl. de naamgeving van hel 
hefeiland Steel Belle bij IHC Gusto Staalbouw in Slikkerveer. 
Het hefeiland werd gebouwd in opdracht van Hollandsche Beton 
Maatschappij (HBM) namens de joint venture "Nuttal-HBM
Tarmac". Deze combinatie gaat het hefeiland, dat is voorzien 

HEFEILAND-'·'STEEL BELLE" OVERGEDRAGEN 
van een hei-installatie, gebruiken bij de aanleg van een reuzen
steiger bij Hunterston aan de westkust van Schotland. Het eerder 
door IHC Holland gebouwde hefeiland 18 901 is bij dit werk 
reeds ingezet. De opdrachtgever voor de bouw van de steiger is 
de British Steel Corporation. Daarom werd de doop van de 
Steel Belle verricht door de echtgenote van de Chief Project 

Engineer van de BSC. Wilma Verboom bood mevrouw Allison 
bij haar aankomst een boeket bloemen aan. 
Voor de Staalbouwers in Slikkerveer betekende de plechtigheid 
de afsluiting van een periode van hard werken om deze klus op 
tijd voor elkaar te krijgen. En dan te bedenken dat ze het nog 
zonder hellingkraan moesten stellen! 

OPDRACHT VOOR ,,JACKET" 
E)oor Pennzoil Nederland Company is aan IHC Gusto Staalbouw 
opdracht verstrekt voor de bouw van een "jacket" en een pro
ductiedek voor blok K 13 van het Nederlandse Continentale 
Plat. 
Het "jacket" - een soort eiland op poten - meet 33 x 21 meter 
en heeft een gewicht van ongeveer 300 ton. De verankering van 
de installatie op de zeebodem geschiedt met behulp van 60 
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meter lange palen, die door de poten heen in de zeebodem wor
den geheid. 
Het productiedek heeft een helicopterdek, bemanningsverblij
ven en een generatorkamer. De constructie weegt zo'n 400 ton. 
De opdracht, die eind juni voltooid moet zijn, zal gezamenlijk 
door de bedrijven in Slikkerveer en Schiedam worden uitge
voerd. 

NIEU 
Open Huis 
Het is min of meer een traditie, dat IHC
de poorten opent om iedereen die dat wil ee 
gunnen. Zo was er op 13 maart weer "ope 
belangstellenden kwamen op bezoek. Ee 
grote trekpleister was natuurlijk het boors 
was nog veel meer te zien. De Pélerin op 
modellen in de kantine, de bedrijfsschool 82!" 1 
prestaties toonden en een doorlopende 1 
Dukdalf. Wie moe was van het slenteren e 
sumptie halen. Kortom, al met al was het ee 
alle rondleiders, gidsen en vele medewerke 
schermen een pluim verdienen! 

Werfbeeld 
Omdat er aan de afbouwkade plaats me>e$ 
voor het boorschip Pélerin, werd de Pé re 
Merwehaven. Om beide schepen nog eve 
klom een fotograaf van Fotobureau Kra e -
vinkel in een kraan. 
Het fraaie resultaat ziet u hier! 

"Pélerin" te water
Op zaterdag 27 maart werd het dp-boors 
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NIEUWS VAN IUU GUSTO 
Open Huis 

Het is min of meer een traditie, dat IHC Gusto af en toe 
de poorten opent om iedereen die dat wil een kijk op de werf te 
gunnen. Zo was er op 13 maart weer "open huis". Ruim 2000 
belangstellenden kwamen op bezoek. Een record aantal. Een 
grote trekpleister was natuurlijk het boorschip Pétrel, maar er 
was nog veel meer te zien. De Pélerin op de helling, de fraaie 
modellen in de kantine, de bedrijfsschool waar acht jongelui hun 
prestaties toonden en een doorlopende filmvoorstelling in de 
Dukdalf. Wie moe was van het slenteren en kijken kon een con
sumptie halen. Kortom, al met al was het een succes, waarvoor 
alle rondleiders, gidsen en vele medewerkers voor en achter de 
schermen een pluim verdienen! 

Werfbeeld 
Omdat er aan de afbouwkade plaats moest worden gemaakt 
voor het boorschip Pélerin, werd de Pétrel verhaald naar de 
Merwehaven. Om beide schepen nog even op de foto te zetten, 
klom een fotograaf van Fotobureau Kramer bij "buurman" Vijf
vinkel in een kraan. 
Het fraaie resultaat ziet u hier! 

"Pélerin" te water
Op zaterdag 27 maart werd het dp-boorschip Pélerin te water 
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gelaten. Dit schip is in aanbouw voor Helmer Staubo & Co. in 
Oslo. De doop werd verricht door mevrouw Pierre Germes, echt
genote van de "General Manager exploration and production" 
van de Compagnie Française des Pétroles in Parijs. 
De Pélerin behoort tot de "dynamisch gepositioneerde" boor
schepen, waarvan wij er al drie bouwden, de Pélican, de Havdri/1 
en de Pétrel. Een dp-boorschip ligt niet aan ankers, maar wordt 
met behulp van twee voortstuwings-schroeven en een aantal 
dwarsscheepse schroeven op zijn plaats gehouden. De comman
do's aan deze schroeven worden gegeven door een computer, 
die voortdurend de veranderingen in windkracht, windrichting en 
stromingen registreert en vergelijkt met de positie die het boor
schip moet innemen om te kunnen blijven boren. 
Met dit systeem kan in grotere waterdiepten worden gewerkt 
dan ooit met verankerd materieel mogelijk is. 
De bijna 150 meter lange en ruim 23 meter brede Pélerin kan 
boren in waterdiepten tot 1000 meter. De boordiepte die kan 
worden bereikt bedraagt 4500 meter. Dit betekent dat dit boor
schip in dieper water kan werken dan de eerder door ons ge
bouwde schepen van dit type. 
Voor de tewaterlating en de receptie daarna waren ook mede
werkers en echtgenoten uitgenodigd. Het werd daarom een echt 
G usto-fam i I iefeest. 
In verband met het afsluiten van dit nummer houdt u de foto's 
ervan nog te goed in het volgende Zeskant! 
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... op 4 maart 1976 

Het agendapunt Mededelingen van de raad van bestuur bevat 
twee onderwerpen. Ten aanzien van de "Commissie moeilijke 
jaren scheepsbouw" deelt de voorzitter mede, dat in deze com
missie drie zetels zijn toebedeeld aan de Centrale Bond van 
Scheepsbouwmeesters in Nederland en de Vereniging "Hooge
zand". 

De twee zetels van de "Cebosine" zijn reeds vergeven. In de 
ledenvergadering van de "Cebosine" is door IHC de wens naar 
voren gebracht in de Commissie vertegenwoordigd te zijn gezien 
haar specialistische positie in de scheepsbouw. De kans hierop 
lijkt voorshands minimaal. Er moet worden afgewacht of er als
nog voor IHC mogelijkheden zijn. De beslissing - eventueel een 
vierde zetel è>f een herverdeling - is aan de minister voorbehou
den. Ten aanzien van de orderportefeuille deelt de voorzitter me
de, dat sinds 1 januari jl. onder meer opdrachten voor twee 
zuigers werden ontvangen. 

Hoewel gezien de markt waarin IHC opereert dit niet onbevredi
gend genoemd kan worden is het wel zo, dat deze opdrachten 
met verlies moesten worden genomen. 

Het agendapunt Smit & Bolnes geeft aanleiding tot een uitvoerige 
discussie over de werkzaamheden van de twee commissies die 
zich met dit onderwerp bezighouden: de COR-commissie en de 
Adviescommissie. Laatstgenoemde commissie was het gevolg 
van contact tussen de vakverenigingen en de raad van bestuur. 
Afgesproken is toen een adviescommissie te doen samenstellen 
door de OR van Smit & Bolnes met als taak de mogelijkheden 
tot samenwerking met andere fabrikanten te onderzoeken. Ver
meden moet worden dat de taken van beide commissies elkaar 
overlappen en dus zijn er een aantal afspraken gemaakt. De Ad
viescommissie dient vóór eind maart aanstaande aan de raad van 
bestuur verslag uit te brengen. 

De COR-Commissie, hoewel overtuigd van de urgentie van het 
onderwerp, heeft zich niet aan een tijdsduur willen binden. Zij 
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rapporteert bovendien aan de COR en niet aan de raad van 
bestuur. 

Namens deze commissie wordt verslag uitgebracht over de tot 
dusver gevoerde activiteiten. Opnieuw is hierbij voortzetting van 
de eigen motorenproducte ter sprake geweest. Gezien de ver
nietigende concurrentie tussen de grote motorenfabrikanten in 
de wereld, leek dit onmogelijk. Bleef over: uitbesteding en/of 
samenwerking. Een aantal leden is van mening dat toch meer 
gegevens en informatie noodzakelijk zijn. De COR-commissie 
wordt de verstrekking hiervan toegezegd. 

Ten aanzien van Staubo worden de leden uitvoerig ingelicht over 
de stand van zaken op dit moment. De raad van commissarissen 
en de raad van bestuur proberen met de grootst mogelijke inzet 
een oplossing te vinden voor de problemen met het boorschip 
Staubo ll. Nogmaals wordt benadrukt, dat het niet in het belang 
van IHC is, wanneer over deze zaak vrijelijk opvattingen en idee
en geventileerd worden. 

De doelstellingen van IHC Holland zijn eveneens onderwerp van 
uitvoerig gesprek. Op de indertijd gehouden COR-conferentie in 
Doorn is dit ook al besproken. In antwoord op een desbetreffen
de vraag wordt gesteld, dat het niet in de bedoeling ligt deze 
tekst in de statuten op te nemen. Immers, de statuten van een 
onderneming geven de grenzen aan waar men binnen moet blij
ven. De doelstellingen kunnen worden beschouwd als de inhoud 
binnen de grenzen. Met de tekst van de raad van bestuur kan de 
COR zich verenigen. Om aan deze doelstellingen meer bekend
heid te geven, zullen deze in Het Zeskant worden gepubliceerd. 

Tijdens de rondvraag komt het voorstel tot het formeren van een 
werkgroep ter sprake. Als taak van de werkgroep wordt gezien 
de evenredige verdeling van de orders die door de diverse ver
kooporganisaties worden geboekt. De voorzitter zegt toe dit 
voorstel te zullen bestuderen. 

Omdat de volgende COR-vergadering - op 29 april a.s. - geheel 
gewijd zal moeten worden aan het Jaarverslag over 1975, wordt 
verzocht om een extra vergadering ter bespreking van een aantal 
punten, zoals onder meer proefvaartregeling, COR-reglement, ma
nagement development. 

Als datum voor deze vergadering wordt vastgesteld 1 april aan
staande. Aan het slot van de vergadering vraagt de voorzitter de 
gekozen leden zich eens te verdiepen, ieder op eigen terrein en 
binnen de eigen mogelijkheden, in de vraag hoe IHC goedkoper 
zou kunnen bouwen. 

De Voorzitter De Secretaris 

DOELSTELL 
VAN 

IHC HOLLA 
Zoals u in het verslag over de COR-verga 
besloten om de tekst van de "Doelstelling 
Het Zeskant te publiceren. Het heeft al enige 
gelegen om zo iets te doen. Vanzelfspre 
nacht ijs gegaan. Door de raad van com 
van bestuur is de tekst zorgvuldig overwog 
Nu de doelstelling in de COR is besproke 
in ons blad algemene bekendheid aan te g 

1. DOEL
Ervan uitgaande, dat de onderneming als ze -
optreedt in economische en maatschap
die zijn gebaseerd op ondernemingsge •·
doel van IHC Holland N.V.:
HET VERZEKEREN VAN DE CONTINU
NEMING ALS GEHEEL, teneinde
- een blijvende bron van inkomsten en

de werkkring te bieden aan diegene
inbrengen;

- een passende vergoeding uit te ke
risicodragend kapitaal hebben ingebra

2. MIDDELEN
De onderneming streeft er naar dit doel
het leveren van produkten en dienste
leving behoefte heeft. Dit wordt nages

a) het voor de wereldmarkt ontwerpe
ceren van gespecialiseerde kapita
die overwegend betrekking hebben
in het bijzonder voor de bagger-, o
industrie.

b) de keuze van voornoemde produ
palen, dat zij een belangrijk mar
nen verwerven.

c) produkten te vervaardigen op basis
research en waar mogelijk deze te

d) de verkoop niet te beperken tot e
citeit, doch ontvangen opdrachten,
steden.

e) het verlenen van licenties.
het produceren buiten Nederlan
locale bedrijven,
in die gevallen waarin de mar
mende locale maatregelen, transpo
dit vereisen.

f) het nemen van licenties.
g) het verrichten van engineeringsa

h) het deelnemen in onderneming
de produkten en diensten als on e -
de know how en/of de marktposi ·e
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De Secretaris 

DOELSTELLING 
VAN 

IHC HOLLAND N.V. 
Zoals u in het verslag over de COR-vergadering kunt lezen is 
besloten om de tekst van de "Doelstelling van IHC Holland" in
Het Zeskant te publiceren. Het heeft al enige tijd in de bedoeling 
gelegen om zo iets te doen. Vanzelfsprekend is niet over één 
nacht ijs gegaan. Door de raad van commissarissen en de raad 
van bestuur is de tekst zorgvuldig overwogen. 
Nu de doelstelling in de COR is besproken, is de tijd gekomen er 
in ons blad algemene bekendheid aan te geven. 

1. DOEL

Ervan uitgaande, dat de onderneming als zelfstandige eenheid
optreedt in economische en maatschappelijke verhoudingen,
die zijn gebaseerd op ondernemingsgewijze produktie, is het
doel van IHC Holland N.V.:
HET VERZEKEREN VAN DE CONTINUITEIT VAN DE ONDER
NEMING ALS GEHEEL, teneinde
- een blijvende bron van inkomsten en een voldoeninggeven

de werkkring te bieden aan diegenen, die hun werkkracht
inbrengen;

- een passende vergoeding uit te keren aan degenen, die
risicodragend kapitaal hebben ingebracht.

2. MIDDELEN

De onderneming streeft er naar dit doel te bereiken door:
het leveren van produkten en diensten waaraan de samen
leving behoefte heeft. Dit wordt nagestreefd door:

a) het voor de wereldmarkt ontwerpen, verkopen en produ
ceren van gespecialiseerde kapitaalgoederen en diensten,
die overwegend betrekking hebben op drijvend materieel,
in het bijzonder voor de bagger-, offshore- en ertswinning
industrie.

b) de keuze van voornoemde produkten en diensten zo be
palen, dat zij een belangrijk marktaandeel vormen of kun
nen verwerven.

c) produkten te vervaardigen op basis van eigen ontwerp en
research en waar mogelijk deze te standaardiseren.

d) de verkoop niet te beperken tot de eigen produktiecapa
citeit, doch ontvangen opdrachten, waar nodig, uit te be
steden.

e) het verlenen van licenties.
het produceren buiten Nederland, in samenwerking met
locale bedrijven,
in die gevallen waarin de marktcondities, zoals bescher
mende locale maatregel.en, transportkosten of anderszins,
dit vereisen.

f) het nemen van licenties.
g) het verrichten van engineeringsactiviteiten.

h) het deelnemen in ondernemingen die gebruik maken van
de produkten en diensten als onder a) genoemd, indien dit
de know how en/of de marktpositie versterkt.
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DOK 
VERPLAATST 
NAAR 
ORANJEWERF 

Zoals wij in het artikel "Werken aan de 
toekomst" in het vorige Zeskant meldden 
is in het kader van de investeringen van 
de Oranjewerf het drijvend dok van de 
nieuwbouw-afdeling naar de Oranjewerf 
verplaatst. 
Wij vroegen de heer J. N. Koutstaal, die 
belast is met de leiding van de Oranje
werf, hoe het met de aanwinst voor zijn 
werf is gegaan. 
,,Hoewel nog niet alles geheel is afge
werkt, is het nu toch wel zo ver, dat 
"Dok Il" aan de Oranjewerf in bedrijf is 
gekomen. Door een straffe planning, 
waarbij de vorst wel voor vertraging van 
1 ½ week zorgde, was het toch mogelijk 
de periode, waarbij het dok buiten ge
bruik was, te beperken tot 4 weken. 
Nadat op 5 maart het m.s. Sche/deborg 

van de firma Wagenberg te Delfzijl als 
eerste gedokt was, volgden binnen 2 we
ken een Amerikaanse sleepboot, een 
Zweeds en een Panamees vrachtschip en 
een pont en een kraan van de gemeente 
Amsterdam." 



Eind 1974 ontvingen wij van de "Dienst voor de Waterwegen" 
van de Republiek Zaïre de opdracht voor de bouw van twee 
sleepzuigers, elk met een laadruiminhoud van 1500 m3 • 
In verband met de werfbezetting ten tijde van de opdracht en de 
overeengekomen levertijd, werd de bouw van het ene schip uit
besteed aan A. Vuyk & Zonen's Scheepswerven in Capelle a/d 
IJssel. Dit schip, de Tshuapa, is op 28 februari te water gelaten. 
De doopplechtigheid werd verricht door mevrouw Bagbeni, mi-

BIJZONDERE DOOP VAN 
SLEEPZUIGER 
VOOR 
ZAIRE 

De doop. 

nister van Politieke Zaken van de republiek Zaïre. Volgens de 
oeroude gewoonte van haar land, wordt hierbij een mengsel van 
palmwijn en colanoten tegen de scheepsromp gespuwd. De ach
tergrond van die oude traditie is de gunst van de voorouders te 
verwerven. Zo'n gunst wordt van grote waarde geacht bij elk 
belangrijk gebeuren. 
Ook in de Franse taal uitgesproken doopformule werd om 
de gunsten van de voorouders gevraagd om schip en bemanning 
te beschermen. Langzaam en plechtig gleed de sleepzuiger ver
volgens te water. De naam Tshuapa herinnert aan een rivier in 
Noord Zaïre. De tewaterlating van dit schip werd ook bijgewoond 
door onder meer de Ambassadeur van Zaïre in Nederland, Zijne 
Excellentie de heer Tshilumba - Kabishi en de directeur van de 
"Régie des Voies Maritimes" in Zaïre, de heer Bukasa Mayela 
Odia. Deze gaf in zijn toespraak een overzicht van de geschiede
nis en werkzaamheden van zijn dienst. 
Goede bevaarbare waterwegen zijn van groot belang voor de 
economie van het land. Voor het onderhoud ervan zijn sleep
zuigers zoals de Tshuapa onontbeerlijk. 
Het tweede voor Zaïre bestemde schip wordt bij IHC De Klop 
gebouwd en is half april te water gelaten. 

De "Tshuapa" glijdt te water. 
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De palmwijn en de colanoten. 

40en25JAAR 
BIJ IHCSMIT 

Op 24 februari jl. jubileerden de 
heren C. Gelderblom en H. J. 
den Ouden. 
Bij deze jubileumviering was de 
burgemeester van Alblasserdam 
aanwezig om de heer Gelder
blom, die 40 jaar in dienst van 
ons bedrijf is, het ereteken in 
zilver, verbonden aan de Orde 
van Oranje Nassau, op de borst 
te spelden. 
De heer Gelderblom trad op 14-
jarige leeftijd in dienst bij LSZ 
als leerling scheepsbeschieter. 
Dat was op 24 februari 1936. Na 
dit vak gedurende 30 jaar uitge
oefend te hebben, werd hij op 
16 mei 1966 aangesteld als werk
voorbereider t.b.v. de Timmer
loods. 
Op 1 januari 1971 schakelde de 
heer Gelderblom van het hout 
over naar zijn huidige funktie, 
die van planner/werkvoorbereider 
voor de afdeling Fabriek. Daar
naast trekt hij er regelmatig op 
uit om in het bedrijf foto's te 
maken. 
Wij feliciteren de heer Gelder
blom met dit jubileum en met de 
koninklijke onderscheiding en 
wensen hem en zijn gezin nog 
vele jaren toe in een goede ge
zondheid. 

C. GELDERBLOM 

H. J. DEN OUDEN 

Na zijn militaire dienstplicht ver
vuld te hebben en eerst elders 
werkzaam te zijn geweest, kwam 
H. J. Den Ouden op 22-jarige 
leeftijd in dienst bij J. & K. Smit 
in de afdeling Buitenmontage. 
De eerste boot, waaraan hij 
werkte, was de hopperbarge voor 
Calcutta, de CO 136. 
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16 mei 1966 aangesteld als werk
voorbereider t.b.v. de Timmer
loods. 
Op 1 januari 1971 schakelde de 
heer Gelderblom van het hout 
over naar zijn huidige funktie, 
die van planner/werkvoorbereider 
voor de afdeling Fabriek. Daar
naast trekt hij er regelmatig op 
uit om in het bedrijf foto's te 
maken. 
Wij feliciteren de heer Gelder
blom met dit jubileum en met de 
koninklijke onderscheiding en 
wensen hem en zijn gezin nog 
vele jaren toe in een goede ge
zondheid. 

C. GELDERBLOM 

H. J. DEN OUDEN 

Na zijn militaire dienstplicht ver
vuld te hebber, en eerst elders 
werkzaam te zijn geweest, kwam 
H. J. Den Ouden op 22-jarige 
leeftijd in dienst bij J. & K. Smit 
in de afdeling Buitenmontage. 
De eerste boot, waaraan hij 
werkte, was de hopperbarge voor 
Calcutta, de CO 136. 

Omdat de heer Den Ouden uit
stekend kon tekening lezen, 
werd hem opgedragen de reser
vedelen onder zijn hoede te ne
men. Op 18 februari 1964 werd 
hij overgeplaatst naar de Expedi
tie van J. & K. Smit en via CME 
en MOF kwam hij bij de Maga
zijndienst Werf terecht. Daar 
zorgt hij nu nog steeds voor de 
reservedelen. 
Ook de heer Den Ouden felici
teren wij van harte en wij wen
sen hem en zijn gezin nog vele 
goede en gelukkige jaren na 
deze. 

25JAAR BIJ 
IHC VERSCHURE 

Vrijdag 27 februari 1976 was de 
dag, waarop de heer K. Post 
groepsleider bij de monta
ge werkvoorbereiding, afdeling 
nieuwbouw, 25 jaar bij IHC Ver
schure in dienst was. Dit heug
lijk feit is gevierd met een ont
vangst van de jubilaris, zijn echt
genote en de gezinsleden door 
de leiding van de nieuwbouw
afdeling. 
Bij de felicitatie-toespraken is de 
gehele carrière· van de jubilaris 
tot op het punt, waarop hij nu 
beland is de revue gepasseerd. 
Het was een gezellige bijeen-

K.POST 

komst voor alle betrokkenen, 
maar in het bijzonder voor de 
jubilaris en zijn vrouw. Wij feli
citeren beiden van harte met dit 
jubileum en wensen hun met de 
kinderen nog vele goede en ge
zonde jaren. 

25JAAR BIJ 
DMN 

Op 5 maart jl. was het 25 jaar 
geleden, dat de heer D. Bakke
nes bij DMN i.Q dienst trad. 
Omdat de directie en de staf op 
die dag afwezig waren, werd het 
heuglijk feit herdacht op 8 maart. 
Op die dag ging de vlag in top 
en werd het gehele gezin Bak
kenes op het directiekantoor ont
vangen. In zijn toespraak tot de 
jubilaris memoreerde de direc
teur o.a. dat de heer Bakkenes, 
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die thans werkzaam is in de ge
reedschapsslijperij, bij DMN zijn 
Bemetel-diploma behaalde en 
naast het gereedsschapsslijpen 

D.BAKKENES 

IN MEMORIAM 

ook nog werkzaam is geweest 
als frezer en zelfs enige tijd als 
tijdschrijver. Daarnaast was hij 
aktief in de personeelsvereni
ging. De secretaris van de O.R. 
legde vooral de nadruk op de 
collega Bakkenes, die steeds 
met een lach en een grap de 
stemming erin wist te houden en 
altijd klaar staat om hulp te bie
den waar deze gevraagd wordt. 
Na de felicitaties en het over
handigen van de gebruikelijke 
enveloppen werden de koffie
kopjes door kleine en grotere 
glaasjes vervangen en werd ge
zellig nagekaart. 
Ook vanaf deze plaats nog onze 
felicitaties en voor de komende 
jaren veel voorspoed en geluk 
voor het gehele gezin. 

Op maandag 1 maart 1976 is op 47-jarige leeftijd overleden onze 
medewerker, de heer Pieter Post. 
Ondanks de langdurige ziekte, waaraan de heer Post heeft ge
leden, kwam het bericht van zijn overlijden toch onverwacht. 
De heer Post was al sinds 24 oktober 1945 bij ons in dienst, het 
laatst als werkvoorbereider. 
Door zijn heengaan hebben wij een trouw en nauwgezet mede
werker verloren, die wij node missen. 
Wij betuigen onze deelneming aan de familie Post en wensen 
hen sterkte. 
Wij zullen de nagedachtenis aan de overledene in ere houden. 
G. M. L. Hendriks
Chef bedrijfsbureau Nieuwbouw IHC Verschure.

Op 19 maart is op bijna 47-jarige leeftijd overleden de heer 
G. Keyzer, medewerker van de afdeling koperslagerij bij IHC
Verschure.
De heer Keyzer was ruim 9 jaar bij IHC Verschure werkzaam.
Hij was een plichtsgetrouw en vakbekwaam medewerker, die
door zijn vriendelijk optreden en zijn humor zeer geliefd was in
zijn omgeving.
Wij denken aan de echtgenote en kinderen van de overledene,
voor wie dit overlijden een zwaar verlies betekent.
Wij houden de nagedachtenis aan onze medewerker Keyzer in 
ere.
A. Loogman Chef in/afbouw Nieuwbouw IHC Verschure.

Meer dan 30 jaar heeft de heer J. Rozendaal op de tekenkamer 
het aanzien van de accommodatie van de Verschure schepen 
bepaald. Hij deed dat vakkundig en met grote toewijding. Als 
mens werd hij door iedereen in het bedrijf gewaardeerd. Hij ge
noot het vertrouwen van zijn collega's en hij kwam krachtig in 
verzet als hij meende dat er onrechtvaardig over hen werd 
geoordeeld. 
Wij moesten op 24 maart afscheid van hem nemen. Hij was pas 
59. Als wij verder gaan met dat waaraan ook hij gewerkt heeft zal
hij in ons voortleven. Hij is een man die wij ons graag zullen
herinneren. Wij zijn blij dat we hem in ons midden mochten
hebben.
Moge dat zijn vrouw en kinderen wat troost geven.
P. B. van Berkel Chef Constructiebureaus IHC Verschure. 
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�lllll'S (l)ERF 
"Wilt u bij adreswijziging tijdig vóóraf deze wijziging doorgeven 
aan de salarisadministratie èn personeelszaken". Aldus het IHC 
Holland Nieuws. 
Je moet er altijd vlug bij zijn, als je op het Hoofdkantoor 
werkt ..... . 

,,Gevonden" - onder dit kopje lazen wij in het IHC Guste Nieuws: 
,,Een zaklantaarn, gevonden in de toiletten van het voorkantoor. 
Te bevragen bij Personeelszaken." 
Wie ontlast PZ nu van die lantaarn? ..... . 

De Afdeling Normalisatie voert, mede namens het Computer
centrum, de redactie over een "Nieuwsbrief". Echt voer voor 
specialisten! Eén voorbeeld: ,,Het niet-liniair-optimaliseringspak
ket is geïmplementeerd en gedeeltelijk getest". Laat ie fijn 
zijn! .... 
En dan dit, over een Veiligheidsstatistiek: ,,Een verdergaande 
verbijzondering naar arbeidsomstandigheden, psychologische en 
sociologische influentiefactoren enz. zou enerzijds een betere 
vergelijking mogelijk maken, maar anderzijds kunnen leiden tot 
hobbyisme en niet-reeële tijdspassering". 
Laten wij dan maar niets doen en gewóón op de been proberen 
te blijven ..... . 

,,Ter tafel lag een voorstel om de werktijden zodanig te wijzigen, 
dat het rondbrengen van koffie tijdens de ochtenduren kan wor
den beëindigd. Zowel voor de voortgang van de produktie als 
voor de werkbezetting in de cantine bracht dit rondbrengen van 
koffie bij de huidige grootte van ons bedrijf te veel stagnatie 
mee." 
Aldus lazen wij in het IHC Guste Staalbouw Nieuws. Komen de 
Staalbouwers even op de koffie! 

"Een beslissing hierover werd twee weken uitgesteld teneinde 
alternatieve mogelijkheden te onderzoeken." Geen probleem, 
ieder brengt z'n thermosflesje mee van huis ..... . 

Aan het gebouwtje van het Informatiecentrum in Kinderdijk is 
een spiegel gemonteerd, zo blijkt uit een bericht in het IHC Smit 
Nieuws. ,,Daar deze spiegel bolvormig is, bent u .genegen de 
afstand van het verkeer, dat van links komt te onderschatten. 
Het is daarom het beste het parkeerterrein te verlaten, als u van 
links helemaal geen verkeer ziet aankomen." 
En de automobilisten maar zingen: Spiegeltje, spiegeltje aan de 
wand; moet ik nog blijven aan de kant? ..... . 
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Zoals al onze regionale berichtenbladen, doet ook Domino van 
DMN verslag van de OR-vergaderingen. In zo'n verslag lazen wij: 

"Bij IHC lopen de lieren en de bronhouders nog goed, maar met 
de sublieme afdièhtingen en HD-flenzen is het nog niet zo best 
gesteld." 
Gewoon te gek om los te lopen, zo iets ..... . 

Alle IHC bedrijven hebben een interne telefoongids of telefoon
lijst. Ook het Hoofdkantoor. Dat zulke gidsen of lijsten nog wel 
eens worden gewijzigd, is begrijpelijk. De nieuwe telefoonlijst van 
het Hoofdkantoor toont een bijzondere aanvulling: voornamen 
voluit! Leuk om te weten, dat Yvonne er werkt, en Anneke en 
Jenny en Ellen en Ria en Renette. Dan zijn er ook nog Kees en 
Hans en Jim en Rob en Marcel! en Peter. Máár ...... toch is het 
nog niet compleet. Wij zagen nog vele - onverklaarde! - voor
letters. Een kwestie van rang, stand, positie of salaris-
groep ???? ..... . 
Zó mag het nauwelijks naam hebben! ..... . 


