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BIJ DE VOORPLAAT 

IHC belangstelling voor het automatisch lassen in de nieuwbouwhal van IHC Smit. Meer bijzonderheden over de demonstratie van 
dit technische nieuwtje op bladzijde 20. 

NIEUWE OPDRACHTEN 

18 

3200 ml SLEEPZUIGER 
De Amsterdamse Ballast Bagger en Grond b.v., een groepson
derneming binnen de Divisie Bagger en Grond van de Ballast
Nedam te Amstelveen, heeft ons opdracht verstrekt voor de 
bouw van een sleephopperzuiger met een hoppercapaciteit van 
3200 ml. Het schip zal voor werkzaamheden waar ook ter we
reld kunnen worden ingezet. 
De hopperzuiger wordt gebouwd onder klasse van Bureau Ve
ritas en krijgt een geïnstalleerd hoofdvermogen van 4 maal 
1800 pk. De constructie van de sleephopperzuiger is uiterst 
modern. Het baggerproces en de besturing worden vergaand 
geautomatiseerd. De bouwprijs bedraagt 38 miljoen gulden; de 
bouwtijd zal ongeveer 17 maanden bedragen. 

VIJFDE IHC BEAVER 3300 
Aannemersbedrijf B.V. v/h J. M. Dekker en Zoon te Papendrecht 
heeft in december 1975 bij IHC De Klop te Sliedrecht een order 
geplaatst voor een zeewaardige standaard cutterzuiger van het 
type IHC Beaver-3300, in speciale uitvoering met dubbelwandige 
hoogslijtvaste pomp en vaste paalwageninstallatie, met certifi
caten Scheepvaart Inspectie en Bureau Veritas. 
Het pompvermogen bedraagt 2300 pk en het cuttervermogen 
500 pk. De oplevering zal plaatsvinden over ca. 4 maanden. IHC 
De Klop heeft daarmee 5 zuigers van het type IHC Beaver-3300 
in aanbouw. Twee ervan zijn voor de Abu Dhabi National Oil Co. 
in Abu Dhabi en twee voor een Europese opdrachtgever. 

DEVO 
Zoals u weet hebben wij voor Irak zes slee 
vier met elk een laadruiminhoud van 3000
een laadruiminhoud van 4500 m3 • IHC e -
Almerbid, terwijl de Alzubair een co-prod 
IHC Smit. Deze twee 3000 m3 sleepzuige 
jaar aan de lraqi Ports Administration - e,- -
drijf - overgedragen en werken al naar vo -
de opdrachtgever. Intussen is de bouw - -
pen in volle gang, drie bij IHC Verschure 
De Co 866 - die als de Tahreer voorta
gaan - werd op 16 januari jl. in Amster
Op verzoek van de klant was het een 

Overhandiging van het mes ... en de gebrulkellj e 
tussen opdrachtgever en bouwer niet wordt doors 



eden over de demonstratie van 

Bagger en Grond b.v., een groepson
·s·e Bagger en Grond van de Ballast
ee ons opdracht verstrekt voor de
rzuiger met een hoppercapaciteit van

oor werkzaamheden waar ook ter we-

uwd onder klasse van Bureau Ve
leerd hoofdvermogen van 4 maal 

an de sleephopperzuiger is uiterst 
en de besturing worden vergaand 
rijs bedraagt 38 miljoen gulden; de 

den bedragen . 

. Dekker en Zoon te Papendrecht i ï I C De Klop te Sliedrecht een order 
dige standaard cutterzuiger van het 

peciale uitvoering met dubbelwandige 
as e paalwageninstallatie, met certifi

r-s::::-.or!i·e en Bureau Veritas. 
2300 pk en het cuttervermogen 

aa svinden over ca. 4 maanden. IHC 
·gers van het type IHC Beaver-3300

oor de Abu Dhabi National Oil Co.
ee Europese opdrachtgever. 

DE VOLGENDE VOOR IRAK 
Zoals u weet hebben wij voor Irak zes sleepzuigers in opdracht, 
vier met elk een laadruiminhoud van 3000 m3 en twee met ieder 
een laadruiminhoud van 4500 m3• IHC Verschure bouwde de 
Almerbid, terwijl de Alzubair een co-produktie was van Vuyk en 
IHC Smit. Deze twee 3000 m3 sleepzuigers werden eind vorig 
jaar aan de lraqi Ports Administration - het nationale havenbe
drijf - overgedragen en werken al naar volle tevredenheid van 
de opdrachtgever. Intussen is de bouw van de volgende sche
pen in volle gang, drie bij IHC Verschure en één bij IHC Smit. 
De Co 866 - die als de Tahreer voortaan door het leven zal 
gaan - werd op 16 januari jl. in Amsterdam te water gelaten. 
Op verzoek van de klant was het een sobere gebeurtenis. Na-

Overhandiging van het mes ... en de gebruikelijke cent, zodat het contact 
tussen opdrachtgever en bouwer niet wordt doorsneden! 
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mens de IPA waren aanwezig de heren Faleh al-Moosa en Jalil 
al-Alawy. Zij werden vergezeld door de heer Achmed, Consul 
van Irak in Den Haag en de heer Palanjian, onze agent in Bagh
dad. 

Aan de heer Faleh al-Moosa was de taak om het touw door te 
snijden, dat de Tahreer, na het verwijderen van de stoppings, 
nog op de klink op de helling hield. Vlot gleed de sleepzuiger 
vervolgens in het IJwater. Op de vrijgekomen helling I is intus
sen de kielsectie gelegd voor de CO 865, ook voor Irak, terwijl 
de bouw van de CO 867 op helling Il - eveneens voor Irak -
flink opschiet. 

Nog even en de klink valt los 

De "Tahreer" maakt kennis met het IJwater 



In de nieuwbouwloods bij IHC Smit worden sinds enige tijd 
de verticale stuiken gelast met behulp van een lasautomaat. 
Het gaat hier om de grote lassen, die er gemaakt moeten worden 
wanneer secties op de helling worden samengebouwd. Na 
het overwinnen van de gebruikelijke kinderziekten, was het 
onlangs zo ver, dat men bij IHC Smit geïnteresseerden uit 
andere IHC bedrijven uitnodigde om eens te komen kijken 
hoe dat in z'n werk gaat. 
De lasautomaat bestaat uit een soort kooi, met daarin de 
eigenlijke lasapparatuur, de stroombron, het koelaggregaat, de 
hijsmotor e.d. Deze kooi wordt aan dek geplaatst, boven de 
te lassen naad. De lasautomaat laat men vervolgens omlaag 
zakken. Dan kan de installatie worden gestart en begint het 
lassen. Dit lassen geschiedt volgens het principe van "bekist 
lassen". Twee watergekoelde koperen schoenen aan weers
zijden van de platen vormen een kom, waarin een gevulde 
draad wordt gesmolten onder bescherming van C02-gas. 
Met behulp van een ketting klimt de automaat langs de naad 
omhoog. De snelheid wordt geregeld door een electronisch oog 

DEMONSTRATIE 
LASAUTOMAAT 
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dat op het smeltbad is gericht. Er zijn ook andere ogen, die 
het geheel in de gaten houden: die van een lasser, die zo 
nodig kan bijregele�. Hij klimt met de machine mee in een 
speciaal hiervoor ontworpen hangstelling met opklapbare vloer
tjes. Zijn man en machine bovenaan gekomen, dan kan de 
kooi met apparatuur met een kraan worden opgepakt en boven 
een andere naad geplaatst. Op deze wijze is het ·mogelijk per 
dag met twee ploegen vier naden van ± 10 meter te lassen. 
Voor de technici onder onze lezers: de plaatdikte kan liggen 
tussen 10 en 30 mm. De vooropening van de naar buiten ge
richte V-naad mag 5-10 mm bedragen met een high/low van 
maximaal 2 mm. De voordelen van dit automatisch lassen - dat 
overigens alleen bij binnenbouw kan worden toegepast - zijn: 
verkorting van doorlooptijd, verbetering van kwaliteit en be
sparing van uren. 

Voor het overige: ook bij IHC Verschure valt een nieuwe ont
wikkeling op lasgebied te melden. Meer dáárover in een volgend 
nummer. 

Aandacht voor de lasautomaat 

Een lasser In de speclale kllmkoolconstructle met opklapbare vloertjes begeleidt 
de automaat op z'n tocht omhoog om zo nodig bij te regelen 
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De fraaie plons In het Ijskoude watert 

Restanten sneeuw, vrieskou, zwak win e 
Geen ideale omstandigheden voor ee 
moest het, op vrijdagmiddag 30 janu · -
bouw in Slikkerveer. Het betrof het po -
dat in aanbouw is voor lnterbeton, ee 
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Diep in de kragen gedoken verzamel e- :J 
zich rond de helling. Uitroepen als "Voo
hebben het koud." ,,Gooi 'm er in." e 
omdat alles z'n tijd nodig heeft, duurde 
dat het zo ver was. 

Maar toen gleed de 45,4 x 23,8 x 4 2 e er 
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hartverwarmend slokje. Een aantal bu· e 
nog even verder in de kou werken om � 
meren. De poten voor de Steel Belle, z -
gen al klaar. Wanneer u dit leest, is 
eiland voor het eerst op z'n poten te ze � 
al een lentezonnetje . ... 
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De fraaie plons In het Ijskoude water! 

Restanten sneeuw, vrieskou, zwak winterzonnetje, ijzige wind. 
Geen ideale omstandigheden voor een tewaterlating! Toch 
moest het, op vrijdagmiddag 30 januari, bij IHC Gusto Staal
bouw in Slikkerveer. Het betrof het ponton voor het hefeiland, 
dat in aanbouw is voor lnterbeton, een werkmaatschappij van 
de Hollandsche Beton Groep (HBG). Het wordt een "zuster
schip" van het hefeiland voor heiwerkzaamheden /8 901. Samen 
zullen ze straks worden ingezet bij de bouw van een reuzen
steiger bij Hunterston aan de westkust van Schotland. 

Diep in de kragen gedoken verzamelden de "staalbouwers" 
zich rond de helling. Uitroepen als "Vooruit schiet op." ,,Wij 
hebben het koud." ,,Gooi 'm er in." vervulden de lucht. Maar
omdat alles z'n tijd nodig heeft, duurde het toch nog even voor
dat het zo ver was. 

Maar toen gleed de 45,4 x 23,8 x 4,2 meter grote constructie vlot 
het water in. Wie kon verdween schielijk in de kantine voor een 
hartverwarmend slokje. Een aantal buitenwerkers moest echter 
nog even verder in de kou werken om het ponton netjes af te 
meren. De poten voor de Stee/ Belle, zoals het ponton heet, la
gen al klaar. Wanneer u dit leest, is het bijna zover om het 
eiland voor het eerst op z'n poten te zetten. Misschien is er dan 
al een lentezonnetje . . . . , 

Voorbereidingen In de Ijzige koude 

Op weg naar de afbouwkade 
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Een hartverwarmend 
slokje achteraf 

Een pilsje op de 
goede afloop 

. .. 



De IHC Amp ldredge aan het werk tussen de waterlelies 

Een flinke hap waterplanten 

baggeren 
Jamaica is in grootte het derde eiland in het Caraibische gebied. 
Het werd in 1494 door Columbus ontdekt en was van 1505 tot 
1658 Spaans bezit. Toen kwam het onder Brits bestuur. Sinds 
1962 is het land onafhankelijk. De bevolking is grotendeels van 
West Afrikaanse afkomst. Tot de voornaamste produkten van 
het eiland behoren suiker, rum, tabak, bauxiet, bananen en 
koffie. De hoofdstad is Kingston. 
Zo'n honderd kilometer westelijker ligt Mandeville, sedert 1950 
het centrum van de bauxietindustrie. In een vallei in de buurt 
van Mandeville werkt sinds enkele maanden een IHC Amphi
dredge H 250. Aan onze Amphidredge specialist, de heer J. 
Berkhout, de vraag: waarom? ,,Het is daar een drassig gebied, 
dat wordt doorsneden met irrigatiekanalen. Deze kanalen zijn 
dichtgegroeid met waterlelies. Het openhouden ervan is een 
absolute noodzaak. Het probleem is hóe. Uitbaggeren met be
hulp van een dragline op rupsbanden was geen succes. Al na 
een kilometer zakte het graafwerktuig in de modder weg. Na 
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Deze dragline llgt er al een jaar ... 

Met dynamiet worden de ergste "verstoppingen" weggewerkt 

De lokale bemanning poseert even voor Het Zeskant 

een jaar zit de dragline nog altijd vast en moet als verloren 
worden beschouwd."
- En de Amphidredge kan het wel?
,,Zeker! De Amphidredge kan het moeilijke karwei goed aan.
Met de dieplepel kan kracht worden gezet om de taaie planten
massa te verwijderen, terwijl door het plaatsen van de dieple
pel op de bodem het manoeuvreren met de IHC Amphidredge

Lunchpauze bij de cantlnejeep 

Onverzettelijk bezoek . . . 

tussen de 
gemakkelijk is. Niet alleen dat de wa e 
derd, maar de irrigatiekanalen worden 
diept, resp. van 5 meter tot 9 meter e 
meter. Hierdoor hoopt men het weer di 
len te kunnen voorkomen. Het water in 
een hoge stroomsnelheid heeft, wordt 
dieselmotoren aangedreven pompen in e 
en vervolgens naar zee afgevoerd." 
- Heeft men bepaalde plannen in deze v
"Ja, het ligt in de bedoeling de gro
te maken voor de suikerrietcultuur. Da
irrigatie. En een goede irrigatie is
grondige verwijdering van het "tapij "
kanalen. Tot voor kort leek dit een e
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Lunchpauze bij de cantinejeep Dat ziet er al heel anders uit, dankzij de IHC Amphldredge 

Onverzettelijk bezoek ... Het zit er op; de heer Berkhout gaat "afnokken" 

tussen de waterlelies 
gemakkelijk is. Niet alleen dat de waterplanten worden verwij
derd, maar de irrigatiekanalen worden tevens verbreed en ver
diept, resp. van 5 meter tot 9 meter en van 0,5 meter tot 2,50 
meter. Hierdoor hoopt men het weer dichtgroeien van de kana
len te kunnen voorkomen. Het water in de irrigatie-kanalen, dat 
een hoge stroomsnelheid heeft, wordt met behulp van zes door 
dieselmotoren aangedreven pompen in de Black River geloosd 
en vervolgens naar zee afgevoerd." 
- Heeft men bepaalde plannen in deze vallei?
"Ja, het ligt in de bedoeling de grond in deze vallei geschikt
te maken voor de suikerrietcultuur. Dat kan alleen bij een goede 
irrigatie. En· een goede irrigatie is alleen mogelijk door een 
grondige verwijdering van het "tapijt" van waterplanten in de 
kanalen. Tot voor kort leek dit een welhaast onmogelijk karwei. 
De IHC Amphidredge heeft echter al direct bewezen weinig 
moeite te hebben me het "baggeren tussen de waterlelies"! 
Het is overigens onvoorstelbaar hoe compact de waterplanten 
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aan elkaar groeien. Regelmatig moet er van dynamiet gebruik 
worden gemaakt om "waterplanten-koeken" op te blazen. 
- Is er belangstelling voor dit project?
,.Ja, gelijk met mij kwam Minister Pronk in Jamaica, maar waar
schijnlijk door gebrek aan tijd heeft hij niet de rondvlucht boven
de vallei gemaakt, die op het programma stond. De radio be
steedde aandacht aan het werk door mij een interview af te
nemen, waarin ik van alles moest vertellen. Over Holland, over
baggeren en wat al niet."
De Amphidredge werd in aanwezigheid van vertegenwoordigers
van het Ministerie van Landbouw in bedrijf gesteld. In de periode
hierna zijn in een uitstekende samenwerking enkele plaatse
lijke technici in het gebruik van dit baggervaartuig opgeleid.
- Terugkijkend op uw verblijf in Jamaica, noemt u dan nog eens
drie dingen, die vers in de herinnering zijn gebleven?
,.Tja; grote hitte; rum met melk en de heel prettige samenwer
king met de mensen daar!"



Het nieuwe jaar begon in Noordwijkerhout met het afsluiten van 
de reeks feestelijkheden ter gelegenheid van het bedrijfsjubileum 
van DMN. Daarom laten wij nog eenmaal het licht schijnen op 
dat feestgedruis. 

Jubileum 
DMN's directeur, de heer C. P. J. Timmer, vierde z'n 25 jarig 
jubileum. De heer Timmer werd op 1 januari 1951 aangesteld 
als administrateur van DMN, een kleine maand nadat DMN zelf 
was opgericht. Op 1 maart 1958 werd hij benoemd tot admini
strateur/bedrijfsleider wegens vertrek van de toenmalige direc
teur. In feite vervulde hij vanaf dat moment de functie van uit
voerend directeur. 
In 1962 werd hij tot adjunct-directeur benoemd, terwijl op 16 
april 1966 de officiële benoeming tot directeur volgde. 
Afkomstig van een accountantskantoor en woonachtig in Am
sterdam was de heer Timmer de eerste man van "buiten Noord
wijkerhout" die zich vestigde tussen de eigen bevolking en ging 
werken op "die fabriek", die nieuwe industrie in de bollenstreek:
DMN. 
"25 Jaar geleden bent u en een aantal andere medewerkers 
onder zeer pioniersachtige en primitieve omstandigheden be
gonnen deze fabriek te laten draaien. Pioniersachtig, omdat zo
wel fabriek als kantoorruimte toen niet voltooid waren, primitief, 
omdat DMN met nog ontoereikende hulpmiddelen en oude of 

Een sfeervol avondplaatje 

Oók feest voor directeur C. P. J. Timmer 

Aankomst van de heer en mevrouw Timmer op de jubileumdag 

DMN SLOOT FEESTPERIODE AF 
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verouderde machines, deels afkomstig u· 
moest fabriceren." Aldus de bedrijfsleide 
Meddens, in zijn jubileumrede. 
"Uw enige vervoermiddel destijds was e 
fiets. Vandaar, dat wij het nodig vonde 
super-modern te laten beginnen, althan 
treft." 
En dus waren de heer en mevrouw Tim e -
lijk, met een taxi van huis gehaald, maar ... 
Voor twee medewerkers van het eerste u 2 
Duivenvoorde, betekende een en ander 
rassing: zij mochten in de "wentelwiek" 
Zestien hoven. 
Het spreekt vanzelf, dat de heer Medde 
voerig terugblikte op de carrière van de hee 
Om "ertussen te komen" ging de heer 1 
ontplooide hij vele activiteiten op socia 
om daarmee vooral ook de belangen v 
werd lid van de gemeenteraad en lid v 
handel voor Rijnland. Ook nam hij zitting · 
LTS "St. Paulus" te Hillegom en hielp ï
gaan voor Personeelsbeleid in de Bollens 
hij op sociaal t€rrein eveneens een stim 
uitziende blik heeft, moge blijken uit het 
de eersten de voorloper van de huidige 
z.g. ,,kern", bij DMN activeerde. De groe·

Gezellig borrelen ... 
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verouderde machines, deels afkomstig uit herstelbetalingen, iets 
moest fabriceren." Aldus de bedrijfsleider van DMN, Ing. G. R. 
Meddens, in zijn jubileumrede. 
"Uw enige vervoermiddel destijds was de benenwagen en de 
fiets. Vandaar, dat wij het nodig vonden om deze dag voor u 
super-modern te laten beginnen, althans wat het vervoer be
treft." 
En dus waren de heer en mevrouw Timmer niet, zoals gebruike
lijk, met een taxi van huis gehaald, maar . .. met een helicopter. 
Voor twee medewerkers van het eerste uur, de heren Weyers en 
Duivenvoorde, betekende een en ander een onverwachte ver
rassing: zij mochten in de "wentelwiek" mee naar het vliegveld 
Zestien hoven. 
Het spreekt vanzelf, dat de heer Meddens in zijn toespraak uit
voerig terugblikte op de carrière van de heer Timmer. 
Om "ertussen te komen" ging de heer Timmer in de politiek en 
ontplooide hij vele activiteiten op sociaal en bestuurlijk terrein 
om daarmee vooral ook de belangen van DMN te dienen. Hij 
werd lid van de gemeenteraad en lid van de Kamer van Koop
handel voor Rijnland. Ook nam hij zitting in het bestuur van de 
LTS "St. Paulus" te Hillegom en hielp hij mee het Overlegor
gaan voor Personeelsbeleid in de Bollenstreek op te richten. Dat 
hij op sociaal terrein eveneens een stimulerende en sterk voor
uitziende blik heeft, moge blijken uit het feit, dat hij als een van 
de eersten de voorloper van de huidige Ondernemingsraad, de 
z.g. ,,kern", bij DMN activeerde. De groei van DMN is mede te

Modern transport! Ook wel Iets voor uw Zeskant-redacteur . . .

Gezellig borrelen . . .  
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danken aan de inzet en het enthousiasme van de heer Timmer. 
Hij heeft steeds de nadruk gelegd op de zelfwerkzaamheid van 
de medewerkers, en hen gestimuleerd mee te denken over het 
sociale beleid. Daarbij heeft hij steeds een optimale openheid 
gezocht. 
De heer Meddens besloot zijn toespraak als volgt: ,,Gaarne dank 
ik u namens de DMN-gemeenschap voor hetgeen u voor deze 
gemeenschap heeft gedaan en betekend. Zoals gezegd: ,,het 
eerstvolgende jaar zal zeker niet het gemakkelijkste worden." 
Wij vertrouwen, dat DMN in zijn geheel nog vele jaren zal mo
gen profiteren van uw wijsheid en leiding. Wij wensen u beiden 
daarbij een goede gezondheid en nog veel persoonlijk geluk." 

Slotfeest 
Vrijdagavond 16 januari was er in het Congres Center Leeuwen
horst het grote slotfeest voor het personeel. Het begon met een 
borreltje en een muziekje. Toen een koud buffet, dat bij ieder
een in erg goede smaak viel. Hierna verzamelde men zich 
in de aula, om een keur van artiesten - bekend van radio en 
vooral TV - nu eens in levende lijve te zien optreden. Het 
Cocktailtrio bracht de stemming erin; de goochelaar Fred Kaps 
liet iedereen paf staan; Tobi Rix kreeg de zaal plat met zijn 
toeters en fratsen; Saskia en Serge zorgden voor een lied 
en de Mounties maakten er een daverend slot aan. 
Vóórdat de klok de nieuwe dag inluidde was het uit. Een punt 
achter 25 jaar DMN ! 

Zorgvuldlg kiezen . . .  

Tobl Rlx heeft een "slachtoffer" . • .



Onlangs zijn bij de Oranjewerf in Am
sterdam twee IHC Omnibarges overge
dragen aan B.V. Zuid Holland. Dit bedrijf 
legt zich toe op de verhuur van splijt
bakken. De BZ 1 ging zelfs naar Ha-

vana op Cuba om daar te worden inge
zet bij baggerwerkzaamheden. 

werd het openen en sluiten beproefd. 
Dit alles tot tevredenheid van de klant, 
waarna de beide Omnibarges officieel 
aan het materieelbestand van de B.V. 
Zuid Holland werden toegevoegd. 

De overdracht betrof de BZ 3 en de 
BZ 4. Ter gelegenheid hiervan werd er 
even met de Omnibarges gevaren en 

TWEE IHC OMNIBARGES OVERGEDRAGEN 

Proefvaart van de "BZ 4" 

JUBILEA 
50en40JAAR 
BIJIHCSMIT 

Op 23 december 1975 ging de 
vlag met het cijfer 50 in de 
mast voor de heer J. Snijder 
en met het cijfer 40 voor de 
heren A. van Stek en W. van 
Stek. 

J. SNIJDER 

A. VAN STEK 

Een waterige beproeving . . .

Bij deze jubileumviering was de 
burgemeester van Alblasserdam 
aanwezig om de heer Snijder het 
ereteken in zilver, verbonden aan 
de Orde van Oranje Nassau, op 
de borst te spelden. 
De heer Snijder trad op 21 de
cember 1925 in dienst in de 
scheepsbouwwerkplaats om van
af die dag de eerste kunstgrepen 
van zijn veelzijdige vak te gaan 
leren. 
In de 50 jaren, dat hij in dienst 
is, heeft hij vele wederwaardig
heden meegemaakt, doch bij 
alles, wat hij ons uit zijn lange 
loopbaan vertelde, voerde steeds 
de liefde tot zijn werk de boven
toon. 
Toen de heer Beversen dan ook 
de jubilaris toesprak, was het 
juist dát, waarop hij met zoveel 
genoegen inhaakte en waarvoor 
hij zijn waardering en dank uit
sprak. 
Op deze dag herdachten wij 
tevens het feit, dat de heer 
A. van Stek 40 jaar in ons bedrijf 
werkzaam is. De heer Van Stek 
begon zijn loopbaan in de ko
perslagerij van J. & K. Smit. De 
werkloosheidsperiode was er de 
oorzaak van, dat hij daar weg
moest. In deze periode leerde

W. VAN STEK 
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de heer Van Stek het elektrisch 
lassen om daarna als lasser bij 
LSZ in dienst te kunnen treden. 
In de oorlog nam hij zijn ontslag 
bij LSZ en vertrok weer naar 
J. & K. als lasser op de werf,
vanwaar hij in 1958 overgeplaatst
werd naar de Koperslagerij, al
waar zijn loopbaan was begon
nen. 
De heer W. van Stek kwam in 
1926 in dienst bij J. & K. Smit 
als nageljongen en werd daarna 
ijzerwerkersmaat. Tijdens de cri
sisjaren werd de heer Van Stek 
bedankt. In 1939 en 1940 heeft
de heer Van Stek bij P. Smit
gewerkt en vervolgens tijdens de 
oorlogsjaren bij een boer in de 
z.g. ,,voedselvoorziening", waar
door hij niet naar Duitsland be
hoefde te gaan.
In 1942 kwam hij terug bij J. & 
K. in de functie van ketelmaker. 
Na de fusie in 1968 werd de 
afdeling, waarin de heer Van
Stek werkte, overgeplaatst naar
de Ketelmakerij Noord, waar nu
Speciale Constructies Noord is. 
In deze afdeling kwam de heer 
Van Stek aan de pers te staan, 
welk werk hij tot heden nog 
steeds doet. 

Wij feliciteren de jubilarissen met 
hun jubileum en de heer Snijder 
tevens met de koninklijke onder
scheiding en wensen hen met 
hun gezinnen nog heel veel goe
de jaren toe. 

40JAARBIJ 
IHC DE KLOP 

13 januari 1976 was dé dag voor 
de heer Bas van der Linden. 
Op die dag ging bij IHC De 
Klop de vlag in top met het 
cijfer 40. 

In 1936 trad de heer Van der 
Linden in dienst als ijzerwerker. 
Voor nageljongen werd hij toen
dertijd te groot bevonden! Daar
na was hij enkele jaren tijd
schrijver. In 1947 kwam hij als 
kantoorbediende op de loonad
ministratie. Vanaf april 1963 tot 
heden is hij daar chef. Hij is 
tevens bestuurslid van het So
ciaal Voorzieningsfonds en Afde
lingskas. 

Tijdens de intieme bijeenkomst 
in de directiekamer dankte de 
heer Ir. T. P. de Jooden de ju
bilaris voor zijn grote ijver en 
inzet. ,.Van der Linden", zo zei 
Ir. T. P. de Jooden, ,,is bij IHC 
De Klop een onmisbare figuur en 
een vraagbaak voor velen". In 
zijn toespraak werd ook me
vrouw Van der Linden betrok
ken, waarvan bekend is dat zij 
haar man in alles terzijde staat. 

Zijn gelukwensen liet hij verge
zeld gaan van de gebruikelijke 
gratificatie met bijbehorend ge
tuigschrift en een globe met we
reldatlas. 

Burgemeester Hendriks overhan
digde een zeer verraste en ont
roerde heer Van der Linden ver
volgens de gouden eremedaille, 
behorende bij de Orde van Oran
je Nassau en dankte hem voor 
al het werk dat hij ook op ker
kelijk gebied voor de gemeente 
Sliedrecht verricht. 

Tijdens een receptie 's avonds 
bleek nogmaals de grote waar
dering voor de heer Van der 
Linden. Hij werd overladen met 
gelukwensen, bloemen en ge
schenken. 

Wij wensen hem geluk met dit 
jubileum en hopen, dat hij zijn 

werk bij IHC De Klop en in de 
privésfeer nog vele jaren in goe
de gezondheid zal mogen blijven 
verrichten. 

40JAARBIJ 
IHC VERSCHURE 

Omringd door huisgenoten, de 
naaste familieleden, de klein
kinderen en een deputatie van 
het bedrijf onder aanvoering van 
de heer Schutte is ten huize van 
de heer H. Koene diens 40-jarig 
jubileum gevierd op dinsdag 27 
januari 1976. 

De heer Koene was laatstelijk 
administratief medewerker op de 
afdeling inkoop na een loopbaan 
in het technisch-administratieve 
vlak op de tekenkamers. 

Tijdens de jubileumviering zijn 
herinneringen opgehaald van 
vroeger - leuke en bizarre uit de 
jaren 40-45 - die tot bepaalde 
conclusies hebben geleid. 

Ondanks de gezelligheid en de 
gastronomie, waarmede de gast
vrouwe het gezelschap verraste, 
is er ten huize van de jubilaris 
niet aan één stuk zo maar wat 
vrijblijvend gebabbeld. Dat zou 
niet naar de aard van de jubi
laris geweest zijn, die wij met 
zijn gezin in het familieverband 
na het voltooien van deze reeks 
van 40 jaar nog vele goede 
jaren toewensen. 

H. KOENE 

A. ZEE 
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et openen en sluiten beproefd. 
- es tot tevredenheid van de klant,

de beide Omnibarges officieel 
a erieelbestand van de B.V. 

land werden toegevoegd. 

In 1936 trad de heer Van der 
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Voor nageljongen werd hij toen
dertijd te groot bevonden! Daar
na was hij enkele jaren tijd
schrijver. In 1947 kwam hij als 
kantoorbediende op de loonad
ministratie. Vanaf april 1963 tot 
heden is hij daar chef. Hij is 
tevens bestuurslid van het So
ciaal Voorzieningsfonds en Afde
lingskas. 

Tijdens de intieme bijeenkomst 
in de directiekamer dankte de 
heer Ir. T. P. de Jooden de ju
bilaris voor zijn grote ijver en 
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40JAARBIJ 
IHC VERSCHURE 

Omringd door huisgenoten, de 
naaste familieleden, de klein
kinderen en een deputatie van 
het bedrijf onder aanvoering van 
de heer Schutte is ten huize van 
de heer H. Koene diens 40-jarig 
jubileum gevierd op dinsdag 27 
januari 1976. 

De heer Koene was laatstelijk 
administratief medewerker op de 
afdeling inkoop na een loopbaan 
in het technisch-administratieve 
vlak op de tekenkamers. 

Tijdens de jubileumviering zijn 
herinneringen opgehaald van 
vroeger - leuke en bizarre uit de 
jaren 40-45 - die tot bepaalde 
conclusies hebben geleid. 

Ondanks de gezelligheid en de 
gastronomie, waarmede de gast
vrouwe het gezelschap verraste, 
is er ten huize van de jubilaris 
niet aan één stuk zo maar wat 
vrijblijvend gebabbeld. Dat zou 
niet naar de aard van de jubi
laris geweest zijn, die wij met 
zijn gezin in het familieverband 
na het voltooien van deze reeks 
van 40 jaar nog vele goede 
jaren toewensen. 

1-t. KOENE 
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25JAAR BIJ 
IHC DE KLOP 

A. ZEE 

Op 15 januari wederom een ju
bileum bij IHC De Klop. 
Wij hesen de vlag voor onze 
tijdschrijver, de heer A. Zee, die 
in 1951 in dienst trad als nacht
waker, precies 4 maanden later 
tijdschrijver werd en dat werk 
tot op heden nog verricht. 
Onze jubilaris werd 's middags 
met vrouw en kinderen verwel
komd door de heer Ir. T. P. de 
Jooden, waarna deze hem dank
te voor al het werk dat hij als 
tijdschrijver heeft verricht. Daar
na overhandigde hij hem de ge
bruikelijke gratificatie met bijbe
horend getuigschrift. 
Het gesprek kwam al gauw op 
de reis, die de heer en mevrouw 
Zee in augustus naar Indonesië 
hopen te gaan maken. 
Wij feliciteren Toon met dit jubi
leum en hopen dat hij nog 
.,veel tijd voor ons zal schrijven" 
in goede gezondheid. 

25JAARBIJ 
DMN 

15 januari 1976 was de heer 
P. C. J. van Dijk 25 jaar in dienst
van DMN en werden hij en zijn
echtgenote ontvangen op het
directiekantoor. Een niet zo on
bekend vertrek voor de heer Van
Dijk omdat hij als secretaris
van de O.R. daar veelvuldig be
sprekingen voert.
De heer Van Dijk kwam na zijn
militaire Indië-periode via een
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omscholing als uitvoerder be
werkingen bij DMN in dienst. 
Door zelfstudie kwam hij in aan
merking voor tariefmaker en ar
beidsanalist en hij is thans werk
zaam als werkvoorbereider op 
het Centraal Bedrijfsbureau. 
In zijn toespraak tot de jubilaris 
memoreerde de heer Timmer het 
opmerkelijke feit, dat de heer 
Van Dijk naast zijn normale 
werkzaamheden zoveel tijd en 
gelegenheid vindt voor andere 
activiteiten: een O.R.0Iidmaat
schap van in totaal ruim 10 jaar 
waarvan de laatste 3 jaar als 
secretaris. En vooral ook het feit 
dat hij al bijna 15 jaar lang St. 
Nicolaas speelt voor de kleine 
DMN-ers, daarbij vol enthousias
me geassisteerd door zijn echt
genote als Zwarte Piet. 
Na de felicitaties, ook van de 
plaatsvervangende secretaris 
O.R. en het overhandigen van de 
gebruikelijke enveloppe, werden 
voorvallen en anekdotes opge
haald onder het genot van een 
gezellig drankje. 
Ook vanaf deze plaats veel ge
lukwensen en voorspoed voor de 
komende jaren. 

IN MEMORIAM 

J. A. WEVERS 

Op 8 januari 1976 was het voor 
de familie J. A. Weyers een 
feestelijke dag. Zij werden ont
vangen op het directiekantoor 
om te herdenken dat de heer 
Weyers 25 jaar geleden bij DMN 
in dienst kwam. 
De heer Weyers kwam als 
tweede nieuwe DMN-er in 1951 
als machine-bankwerker in de 
draaierij werken. Nu is hij één 
van de oudgedienden in de 
draaierij, op wie vaak een be
roep gedaan kan worden als het 
om vakmanschap gaat. Tijdens 
de toespraakjes werd ook één 
van de hobby's van de heer 
Weyers gememoreerd, en wel, 
zijn liefde voor het aquarium. 
Zowel thuis als bij DMN ver
zorgt hij met grote inzet "zijn" 
vissen. Mevrouw Weyers en de 
drie kinderen deelden in de ge
zelligheid en genoten zichtbaar 
mee met dit heuglijke gebeuren. 
Wij wensen mevrouw en de heer 
Weyers samen met de kinderen 
veel geluk, gezondheid en voor
spoed voor de komende 25 jaar, 
ook al zullen die dan niet meer 
allemaal bij DMN worden door
gebracht. 

Op 25 december jl. overleed onze medewerker, de heer 

TEUNIS ADRIANUS BOUWMAN 

in de leeftijd van 61 jaar. 
De begrafenis vond plaats op maandag 29 december jl. te Krim
pen a/d Lek. 
De heer Bouwman is 29 jaar aan ons bedrijf verbonden geweest. 
De laatste maanden was hij echter wegens ziekte gedwongen 
het werk neer te leggen. 
Groot was de ontsteltenis, toen wij het bericht ontvingen van zijn 
plotselinge overlijden en ons realiseerden, dat weer een van 
onze trouwe medewerkers ons door de dood was ontvallen. Wij 
gedenken hem als een trouw, vakbekwaam, collegiaal en hard 
werker. 
Mevrouw Bouwman en haar kinderen betuigen wij onze harte
lijke deelneming en wij wensen hen kracht en sterkte toe dit 
verlies te kunnen dragen. 

G. Houwing, P.Z. IHC Smit
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Voor de trouwe lezers van de regionale berichtenbladen begon 
het nieuwe jaar goed. Met pagina's vol "sociaal werk", d.w.z. 
cijferinformatie over zaken als sociale verzekeringen, pensioen
premies, loonstijgingspercentage etc. Stevige kost als winterpot! 
Vooral voor de rekenaars onder ons. 
Niet alleen de cijfers, maar ook de letters zijn een bestuderen 
waard. Neem de afkortingen in de sociale verzekeringswet
geving: A.0.W.; A.W.W.; Z.F.W.; W.W.; W.A.O.; Z.W.; A.K.W.; 
K.W.L.; A.W.B.Z. en A.A.W . . . 
Ach, ach, wee, wee ! ! .. . . 

Overigens hebben wij niets tegen duidelijkheid. Integendeel, 
daarom lazen wij met veel genoegen in het IHC De Klop Nieuws 
over "de mogelijkheid om een zichtbaar bord te plaatsen, 
waarop afgelezen kan worden . . . .  enz." 
Anders ziet men het niet zitten . . . . 

Wie het ook niet meer zag zitten - de winter dan - is die 
advertentiesteller in het IHC Smit Nieuws: ,,Te koop: z.g.a.n. 
1 paar meisjesschaatsen - doorlopers - maat 36 - met bijbe
horende schoenen". 
En toen kreeg Koning Winter toch ineens vaste voet in ons 
land! ... 
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Tussen de vele foto's, die op het redactiebureau belandden, 
vonden wij déze van de overdracht van twee IHC Omnibarges 
aan een Nederlandse klant. Als de Combinatie nóg groter 
wordt moet IHC grótere dekhuizen gaan maken . . .. 

,,Dreigende taal" in Domino, het blad van en voor de DMNers. 
Lees maar: ,,Waarschuw de salarisadministratie: -als uw kin
deren gaan werken; -als uw kinderen 16 jaar worden ; -als 
uw kinderen uitwonend worden; -als uw kinderen een studie
beurs krijgen; -als uw kinderen ophouden met studeren. Waar
schuw de salarisadministratie". 
Een gewaarschuwd kind kan voor twéé tellen ! .. 

In het IHC Smt Nieuws lazen wij het volgende bericht: ,,De 
verbouwing van het toilettengebouw, nabij de brandweergarage, 
tot verfspuitkabine is thans gereed." 
Mooi zo, maar als de spuitgasten nu nodig moeten ? 

Bedankt Mees Boer! 
De "Meesterlijke vertellingen" zijn op . 
Bedankt, collega! Mocht er eens tijd zijn om er weer een aantal 
op papier te zetten, het redactieadres is je bekend! 


