


BIJ DE VOORPLAAT 

Wind was er genoeg op die natte, koude winterdag in januari, toen bij IHC De Klop de "jubileumzuiger", de IHC Beaver Seine 
werd overgedragen aan B.V. Aannemingsmaatschappij v/h J. Prins van Wijngaarden. 

NIEUWE OPDRACHTEN 
Medio januari konden de volgende opdrachten aan de pers wor
den bekend gemaakt: 
• Een derde en vierde 10.500 pk snijkopzuiger voor Gult Cobla

Dredging, een Arabisch-Brits-Nederlands consortium, geves
tigd in Dubai. De eerste twee zuigers werden een paar maan
den geleden al in opdracht gegeven. Nummer drie en vier
worden bij IHC Verschure gebouwd.

• IHC Smit gaat een zelfvarende snijkopzuiger met een totaal
geïnstalleerd vermogen van 16.300 pk bouwen voor S.A. Dra
gages Decloedt et Fils in Brussel.

• Na de opdracht voor de Zeeland, een IHC Beaver 8000 voor
Van Oord-Utrecht N.V., werden bij IHC De Klop nóg twee
zuigers van dit type besteld, een voor Nederlandse, een voor
buitenlandse rekening.

• Ook bij IHC Smit zal een 3250 m3 sleepzuiger worden ge
bouwd voor Materieel Exploitatie Maatschappij Breejenbout
B.V. - Overveen.

• Van Abu Dhabi National Oil Company is opdracht ontvangen
voor de bouw van drie 12.300 pk snijkopzuigers, die ingezet
zullen worden naast de twee IHC Beaver 3300 zuigers, die
reeds vorig jaar aan deze Staatsonderneming werden gele
verd.
Ze worden gebouwd bij IHC Gusto en IHC Verschure.
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Met deze nieuwe opdrachten is de orderportefeuille van IHC 
met meer dan 210 miljoen gulden toegenomen. Hierbij moet wel 
worden opgemerkt dat hiermee de kosten van deze opdrachten 
nauwelijks worden gedekt. In ieder geval is er weer "werk aan
de winkel."

MEDEDELING VAN DE RAAD VAN BESTUUR 

De Raad van Bestuur van IHC Holland heeft het voornemen 
Ir. J. J. C. M. van Dooremalen te benoemen tot directeur ver
koop van IHC Smit B.V. en Ing. J. M. Malschaert te benoemen 
tot adjunct directeur verkoop van IHC Smit B.V. 

Beiden heren zullen met ingang van 1 maart 1977 hun nieuwe 
functie aanvaarden. 

Rotterdam, 9 februari 1977 



RAPPORT BELEIDSCOMMISSIE SCHEEPSBOUW 

NATIONALE SCHEEPSBOUW MOET AFSLANKEN 
Donderdag 20 januari was het zover: het lang verwachte rapport 
van de Beleidscommissie Scheepsbouw werd openbaar ge
maakt. U hebt er natuurlijk in de kranten over gelezen. Het on
derwerp is echter belangrijk genoeg om er in ons Zeskant aan
dacht aan te besteden. Voor de goede orde: het gaat nog maar 
om voorstellen en aanbevelingen! 

De commissie die na uitvoerig beraad het rapport samenstelde 
bestaat uit vertegenwoordigers van werkgeverszijde, de vakbon
den en de Ministeries van Economische Zaken, Sociale Zaken, 
Financiën en Verkeer en Waterstaat. 

Het rapport biedt geen definitieve oplossingen voor de proble
men in de Nederlandse Scheepsbouw, doch doet voorstellen en 
aanbevelingen die zulke oplossingen naderbij kunnen brengen. 
Regering, werkgevers en werknemers moeten er zich nu over 
buigen. Met als doel: ,,het verkrijgen van een gezonde en renda
bele scheepsbouwindustrie met een optimale concurrentiekracht
en het behouden van een zo groot mogelijke werkgelegenheid." 

Ten behoeve van de uitvoering van het plan stelt de Beleidscom
missie een aantal maatregelen voor die betrekking hebben op o.a. 
• capaciteitsafbouw en herstructurering
• marktafbakening en orderverdeling
• werkgelegenheid en sociale begeleiding

Hoe het komt 
Dat het in de wereldscheepsbouw niet goed gaat is bekend. Een 
herstel van de markt voor tankers, waar de grootste klappen vie
len, wordt niet voor 1980 à 1985 verwacht. De werven zoeken nu 
dus werk op andere markten. Dat leidt tot een ongekend zware 
concurrentie. Europese pogingen om met Japan als 's werelds 
grootste scheepsbouwer tot een regeling te komen hadden tot 
nog toe weinig succes. 

Onze nationale scheepsbouw ondervindt van een en ander de 
nadelige invloeden. Nu is het productiepakket van onze nationale 
scheepsbouwindustrie sterk gevarieerd. Niet alle sectoren heb
ben in gelijke mate last van de Japanse concurrentie. Tenminste, 
in een aantal gevallen nog niet. ,,Illustratief in dit verband is de 
constatering dat de zeer sterke specialisatie van een aantal Ne
derlandse werven op het gebied van baggermaterieel onvoldoen
de bescherming biedt tegen de vrij plotseling opkomende felle 
concurrentie vanuit Japan", aldus het rapport. 

"Enkele Nederlandse werven houden zich van oudsher bezig met 
het bouwen van marineschepen en bevinden zich niet in de zone 
die accuut in haar bestaansmogelijkheden bedreigd wordt. Voor 
enige Nederlandse werven doen zich zekere mogelijkheden voor 
om in het kader van het maritieme plan voor de Nederlandse 
koopvaardij orders te verkrijgen." Maar ook dan, schrijft het rap
port, moet met een zware concurrentiestrijd rekening worden 
gehouden. 
"Kwalitatief kan het Nederlandse produkt op de wereldmarkt 
goed tot zeer goed mee, productietechnisch loopt de Nederland
se industrie echter niet voorop en een aantal van onze werven 
hebben qua outillage en organisatie een achterstand ten opzich
te van werven in vele andere landen. Het wegwerken van deze 
achterstand zal er toe dwingen om belangrijke investeringspro
jecten te realiseren waarbij vanzelfsprekend uiterst selektief te 
werk zal moeten worden gegaan. 
"Het opvoeren van de concurrentiekracht van de Nederlandse 
scheepsbouw zal echter niet alleen door het uitvoeren van inves
teringen op productietechnisch gebied kunnen worden gereali
seerd; met name op organisatorisch gebied zal nog veel moeten 
gebeuren. 
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Wanneer aldus, zowel door technische moderniseringen als door 
organisatorische maatregelen het nodige is gedaan moet het 
mogelijk worden geacht dat in het begin van de 80er jaren een 
stuk van de Nederlandse scheepsbouw zonder verlies zal kunnen 
concurreren. 
Wil zich dit evenwichtsherstel voordoen dan is tevens een aan
zienlijk herstel van de markt vereist." 

Wat te doen 
Het is duidelijk, hoe men ook tegen de problemen aankijkt, dóór
gaan als men gewend was kan niet meer. De nationale scheeps
bouw zal moeten afslanken en de wijze van werken zal onder de 
loep moeten worden genomen. 
"Door de organisatie van de arbeid van hoog tot laag drastisch 
te verbeteren, waarmede ook de arbeidsmotivatie ongetwijfeld 
gunstig zal worden beïnvloed, kan een belangrijke aanzet wor
den gegeven tot de voor deze bedrijfstak zo hoogst noodzakelij
ke verlaging van de loonkostenfactor." 

"Mede gezien de vermoedelijke vraag- en aanbodsverhoudingen 
in de toekomst op de wereldmarkt, moet het uiterst onwaarschijn
lijk worden geacht dat in Nederland, zo min als in de overige 
West-Europese scheepsbouwlanden, de volle capaciteit van 1975 
kan worden gehandhaafd. De Beleidscommissie is van mening 
dat, gezien het vorenstaande, een te behouden capaciteit die 
hoger ligt dan 70% van die per eind 1975, niet reëel moet worden 
genoemd." 

Niet alle werven zullen hun (nieuwbouw) capaciteit met een 
gelijk percentage behoeven terug te brengen, maar het gemid
delde moet tenminste uitkomen op 70 procent, zo blijkt uit het 
rapport. 

Herstructurering 
Op grond van een aantal overwegingen geeft de Beleidscommis
sie de voorkeur aan "het in bedrijf houden van een kleiner aantal 
nieuwbouwafdelingen en werkend met optimale bezetting." 

Er wordt daarom voorgesteld, ,,dat de bedrijven groepen vormen 
alvorens tot inkrimping of sluiting wordt overgegaan, om de so
ciale gevolgen van de sluiting van een bedrijf in zo'n groep zo
goed mogelijk te kunnen opvangen." 

"Voor zover de bedrijven ieder voor zich in de periode van 
groepsvorming tot noodzakelijke interne reorganisaties moeten 
overgaan en voor zover daarbij niet ontkomen zou kunnen wor
den aan onvrijwillig ontslag, dient dit te gebeuren volgens nor
male procedures maar met inachtneming van de in het beleids
plan vastgestelde afvloeiingsregelingen en na voorafgaand over
leg met de Beleidscommissie." 

De groepen, die het rapport op het oog heeft zijn: 
1) grote en zeer grote schepen en offshore producten
2) middelgrote tot grote schepen
3) baggerwerktuigen
4) kleinere tot middelgrote schepen (werven Grote Rivieren)
5) kleinere tot middelgrote schepen (Noordelijke werven)
Uit deze indeling blijkt dat IHC met twee groepen te maken heeft, 
1 en 3. Wij komen daar verder nog op terug. 

Gezamenlijke aanpak 
Over de werfgroeperingen schrijft het rapport onder meer: 
"Met inachtneming van een redelijk te achten marktafbakening 
ten opzichte van de andere groepen, zal de vervaardiging van bij 
voorkeur geavanceerde producten in elke groep geschieden met 
toepassing van de modernste productietechnieken. 



De groepen in de Nederlandse scheepsbouw zullen de marktaf
bakening gezamenlijk realiseren door wederzijdse sanering; te 
denken valt hierbij aan het uitwisselen van bepaalde producties. 
Voorts zal het noodzakelijk zijn dat een aantal thans nog onaf
hankelijk opererende bedrijven, zich op grond van de betreffende 
product-specialisatie zal aansluiten bij de bedoelde groepen. 
De wijze waarop één en ander zal geschieden, de keuze van de 
gesuggereerde uitwisselingen, de juridische vorm van de aan
sluitingen, zijn zaken waaromtrent door de betrokken groepen en 
ondernemingen zal moeten worden beslist conform fusiekode 
SER." (Sociaal Economische Raad) 

,,In elke groep zal een capaciteitsreduktie moeten plaatsvinden. 
Het zal daarbij nodig zijn om productie-units (waarmede in dit 
kader alleen de afdelingen scheepsnieuwbouw zijn bedoeld) wel
ke geacht worden goede toekomstmogelijkheden te hebben, te 
laten functioneren met een zo hoog mogelijke bezetting en een 
aantal van de minder rendabele te sluiten; deze methode ver
dient de voorkeur boven die van het gelijkelijk reduceren van 
alle of de meeste der productie-units met een zelfde percentage." 

"In sommige gevallen zal het vanwege de regionale aspecten 
nodig kunnen zijn dat de oplossing van de nieuwbouw-problema
tiek bezien wordt met inachtneming van de mogelijkheden die 
bijvoorbeeld de scheepsreparatie nog kan bieden; met name in 
de regio Amsterdam lijkt een gesprek zinvol te kunnen zijn." 

Gei.preksleiding 
"De Beleidscommissie is van mening dat ter bevordering van
een goede voortgang bij de groepsgesprekken en met het oog 
op de noodzakelijke coördinatie tussen de Beleidscommissie en 
de groepen, de aanstelling van een neutrale gespreksleider voor 
elke groep noodzakelijk is." 
Met het oog hierop heeft de Beleidscommissie een aantal richt
lijnen opgesteld, waaruit wij het volgende citeren: 

"Een gespreksleider zal leiding geven aan de gesprekken in zijn 
groep, die een planmatige verwezenlijking beogen van de doel
stellingen die de Beleidscommissie voor de betrokken groep 
heeft vastgelegd. 
En gespreksleider zal, uiterlijk binnen 3 maanden, aan de voor
zitter verslag uitbrengen omtrent de hoofdlijnen van de door de 
groep voorgestane planmatige aanpak."
Dit verslag wordt in de Beleidscommissie besproken en even
tueel voorzien van veranderingen, aanvullende richtlijnen en sug
gesties. 

"Na nogmaals een periode van uiterlijk drie maanden zal de 
gespreksleider het volledig uitgewerkte plan met de voorzitter
bespreken die het plan vervolgens aan de Beleidscommissie ter 
toetsing zal voorleggen." 

"Het door de werfgroepering op te stellen plan zal onder meer 
aan de volgende facetten aandacht besteden: 
a) juridische vormgeving;
b) productiepakket en taakverdeling tussen de deelnemende

werven; 
c) noodzakelijke i-nvesteringen en desinvesteringen;
d) productiecapaciteit van de groep en aantal personeelsleden;
e) mogelijke efficiëncyverbetering ten opzichte van de bestaan-

de situatie;
f) sociale en werkgelegenheidsaspecten;
g) management;
h) tijdschema met betrekking tot de volledige realisatie van het

plan."

Volgens de Beleidscommissie Scheepsbouw zullen bepaalde 
activiteiten, zoals de bouw van offshore-materieel en de bouw 
van baggermaterieel, moeten worden overgelaten aan de te 
vormen gespecialiseerde groepen. Deze overweging is geba
seerd op: 
1. óók de markt voor deze producten staat zeer sterk onder

druk van Japan en andere, jonge scheepsbouwlanden, zodat
met succes optreden daartegen slechts mogelijk is vanuit
één groepering met een evenwichtig pakket van standaard
producten.

2. de grote risico's verbonden aan de ontwikkeling en vervaar-
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diging van deze producten moeten worden opgevangen door 
zo sterk mogelijke financiële eenheden met eigen specialisa
ties. 

Sociale gevolgen 
,,De capaciteitsvermindering die in de scheepsnieuwbouw nood
zakelijk is, leidt tot verlies van arbeidsplaatsen. 
Uitgaande van een personeelsbezetting per 1-1-1976 bij de vijf 
scheepsbouwgroepen zoals hierboven genoemd gaan er bij een 
capaciteitsvermindering tot 70% van de scheepsnieuwbouw ca. 
6.500 arbeidsplaatsen verloren. In de loop van 1976 is het aantal 
arbeidsplaatsen in de scheepsnieuwbouw door voornamelijk na
tuurlijk verloop reeds met ca. 2.000 teruggelopen. Er resteren 
dan nog globaal 4.500 arbeidsplaatsen, die naar schatting in een 
periode van goed anderhalf jaar moeten worden afgebouwd. Het 
op deze ontwikkelingen af te stemmen sociale beleid is in prin
cipe gericht op het zoveel mogelijk voorkomen van gedwongen 
ontslagen. Waar dit niet kan, worden nader gespecificeerde 
maatregelen van kracht die zoveel mogelijk de gevolgen voor de 
betrokken werknemers kunnen opvangen en bijstand verlenen in 
hun wijziging van positie en werkkring." 
In het rapport worden daartoe een aantal maatregelen voorge
steld: 
a. een inventarisatie van vacatures gericht op toekomstige func

ties in de scheepsnieuwbouw;
b. scholingsactiviteiten naar nieuwe functies bij huidige werkge-

ver;
c. beperking aantallen benodigde buitenlandse arbeidskrachten;
d. maatregelen tot werktijdverkorting.

Ten aanzien van het afslanken wordt in het rapport ook gezegd: 
,,Het in deze paragraaf uitgewerkte beleid doet nog geen uit
spraak over de vraag of bij de gedwongen afbouw van het aantal 
arbeidsplaatsen in de scheepsnieuwbouw de mogelijkheid van 
vervroegde pensionering een belangrijke rol kan spelen. 

Een geleidelijk toegroeien naar de pensionering is in de CAO
overeenkomsten van de metaal ingebouwd, alhoewel de moge
lijkheden daartoe voor 1977 uitermate beperkt lijken te zijn. 
Een structurele uitbouw van dit systeem vormt een onderdeel 
van de arbeidsvoorwaarden, die in de CAO worden geregeld en 
kan alleen in dit verband worden uitgewerkt." 
Een aantal commissies zal zich buigen over het sociale beleid 
en de sociale begeleiding. 

Nadere cijfer& 
Aan welke capaciteitsreductie wordt globaal gedacht? Ook hier
over geeft het rapport een indicatie. 
Tot Groep 1- Grote- en zeer grote schepen/offshore - worden 
gerekend de werven: NDSM, VDSM, ROM, IHC GUSTO, P. SMIT, 
WIL TON FIJENOORD, KON. MIJ. SCHELDE. (Van de laatste twee 
zal het personeelsbestand vooralsnog weinig of niet worden ge
reduceerd wegens de bouw van marineschepen.) 

Tot Groep 3- Baggerwerktuigen -worden gerekend de werven: 
IHC SMIT, IHC VERSCHURE, IHC DE KLOP, IHC GUSTO STAAL
BOUW, VAN REES, VSH (Verolme Heusden), HOLLAND en DE 
LIES BOSCH. 

Totaal personeelsbestand van de betreffende nieuw-
bouwafdelingen per eind 1975: Groep 1 Groep 3 

± 9200 ± 3850 
Wanneer rekening wordt gehouden met structurele-
en regionale indicaties, onder toepassing van de 
door de Beleidscommissie geprefereerde methode 
tot sluiting van de minst rendabele afdelingen en 
handhaving op een zo hoog mogelijke bezetting van 
de afdelingen met de beste toekomstmogelijkheden, 
dan wordt het personeelsbestand: Groep 1 Groep 3 

± 5300 ± 3150 
Vanzelfsprekend heeft de Beleidscommissie deze indicaties ge
geven op basis van de haar bekende gegevens van de betref
fende bedrijven in de bedrijfstak als geheel. 
Dit kan betekenen dat als resultaat van de groepsgesprekken, 
waarbij dieper op deze materie wordt ingegaan, nog bijstelling 
van de thans gegeven indicaties zal moeten plaatsvinden. 



Steunmaatregelen 
Het rapport stelt, dat wil men bereiken dat in het begin van de 
jaren 80 de scheepsnieuwbouw in ons land gezond en rendabel 
met het buitenland kan concurreren, inzet en offers van onder
nemers èn werknemers nodig zullen zijn. 

"Naar het inzicht van de Beleidscommissie Scheepsbouw zal het 
echter in de tussentijd tot de jaren 80 voor het bedrijfsleven niet 
mogelijk zijn zich uitsluitend op het marktmechanisme - plus de 
bestaande renteoverbruggingsregeling - te verlaten, indien men 
het behoud nastreeft gedurende de eerstkomende jaren van de 
geherstructureerde capaciteit die naar verwachting in de jaren 
80 weer rendabel zal kunnen worden gemaakt. 
Tijdelijke noodmaatregelen in de vorm van overheidssteun zijn 
volgens de Beleidscommissie onmisbaar ten einde de gecompli
ceerde aanpassing waarmee een ingrijpende herstructurering 
gepaard gaat, te bevorderen en zonder al te grote schokken te 
doen verlopen. 
Deze noodmaatregelen zijn gericht op een zekere bescherming 
van het Nederlandse marktaandeel in de wereldscheepsbouw 
zoals dat in de laatste jaren werd gerealiseerd, tegen excessieve 
prijsconcurrentie van werven in Japan en andere landen. De voor 
te stellen maatregelen werpen geen belemmering op in gevallen 
waarbij geen sprake is van excessieve prijsconcurrentie. Toepas
sing zal niet inhouden dat een order tegen onverschillig welke 
prijs zal worden aanvaard. Uiteraard staan de Nederlandse maat
regelen ter discussie indien maatregelen in Europees verband 
worden voorgesteld." 

Het spreekt vanzelf dat de noodmaatregelen een tijdelijk karak
ter hebben, daarna moeten de werven en werfgroeperingen weer 
,,op eigen benen" kunnen staan. 
Eén van de noodmaatregelen betreft het verlenen van steun 
bij opdrachten die met verlies worden aangenomen. De Be-

leidscommissie oppert de mogelijkheid dat van het verlies op 
een opdracht: 25% door de werf gedragen wordt; 37½% als 
subsidie wordt verstrekt en 37½% als bijzondere achtergestelde 
lening aan de werf verstrekt wordt. 
Geen uitspraken worden gedaan over de aard van de verplich
tingen die de werf aangaat bij het aanvaarden van de bijzondere 
achtergestelde lening. 
Het rapport gaat uitvoerig in op verschillende financiële aspec
ten, zoals uitbreiding van de renteoverbruggingsregeling, door 
de Staat te verstrekken credietgaranties, etc. 

Leidraad 
De samenstellers van het rapport ontveinzen zich niet, ,,dat er 
onzekere factoren blijven bestaan ten aanzien van de internatio
nale marktomstandigheden en de mogelijkheden om orders te 
verwerven. Mede door de hoogst onzekere internationale markt
omstandigheden kan geen definitieve uitspraak worden gedaan, 
b.v. of de inkrimping tot 70% voldoende zal blijken. Er zal dus
een grote wissel worden getrokken op een flexibel beleid."
,,De Beleidscommisie meent dat wanneer haar plannen voortva
rend worden uitgevoerd er een redelijke kans bestaat dat er over
enkele jaren een, zij het kleinere, doch moderne en rendabele
scheepsbouwindustrie in Nederland zal kunnen bestaan. Zij is
van mening dat het door haar opgestelde beleidsplan als lei
draad kan dienen voor het vele werk dat nog te doen staat. Zij
acht het in dit verband van wezenlijk belang, dat na aanvaarding
van haar globale voorstellen de groepen zelf een belangrijke· in
breng bij de concretisering en detaillering hebben."

Het rapport van de Beleidscommissie Scheepsbouw en de daarin 
vervatte aanbevelingen, voorstellen en suggesties zal in de 
komende tijd zeker aan de orde komen in de overlegorganen van 
IHC - COR en ORen - en ook in Het Zeskant zullen wij er nader 
op terugkomen. 

BBC-TELEVISIE FILMDE BIJ IHC SMIT 
Met het oog op een programma over de situatie in de Europese 
Scheepsbouw in vergelijking met die in Japan, bracht een came
raploeg van de Britse televisie onlangs een kort bezoek aan ons 
land. Een van de bedrijven, waar opnamen werden gemaakt, was 
IHC Smit. Door de reporter Collin Chapman werd IHC Smit direc
teur de heer A. F. Beversen een interview afgenomen temidden 
van baggeronderdelen. De brug van de sleepzuiger Boa Vista I
diende vervolgens als hoog standpunt voor het maken van opna
men van de werf en de scheepvaart op de Noord. Daarna toog 
men naar de Schepenhal, waar verschillende activiteiten op film 
werden vastgelegd. Natuurlijk ontbraken de beroemde molens 
Het Interview met de heer A. F. Beversen 
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Verslaggever Collln Chapman op 
de brug van de "Boa Vista 1" 

niet op het programma van de televisieploeg. Samen met opna
men uit Zweden en Japan werd de in ons land gemaakte repor
tage de week daarop via BBC-2 uitgezonden. Als begeleider van 
het filmteam mocht uw redacteur twee complimenten in ont
vangst nemen, die hij hierbij maar al te graag doorgeeft aan de 
medewerkers in Kinderdijk. 
Ten eerste, dat men het op de werf en in de hal overal zo netjes 
opgeruimd vond, terwijl er toch druk werd gewerkt. Ten tweede 
dat de filmploeg nergens last had van "overdaad aan nieuwsgie
righeid" wat voor hen het werken zeer veraangenaamde. Dat was 
men in andere bedrijven wel eens anders gewend. Waarvan acte, 
zoals dat heet! 
Namens de BBC bedankt. Jammer wellicht dat wij de opnamen 
niet zelf op onze beeldbuis hebben kunnen zien, maar 'reclame' 
voor IHC als baggerbouwers is er in elk geval weer mee gemaakt. 
Dinsdag 25 januari waren er weer filmers, ditmaal voor een 
AVRO programma. Er was een inleiding nodig voor een program
ma over Nederlandse leveranties aan de Arabische wereld en 
daarvoor diende de schepenhal als decor. Misschien hebt u het 
gezien, op maandagavond 31 januari jl. 



Nog even de vlaggen glad strijken voordat de bijeenkomst begint 

Speclale aandacht voor de bemanning van de "Seine", schipper Tuinman (rechts) 
en machinist Doorn 

JUBILEUMZUIGER "SEI 
De 250e IHC Beaver zuiger, de 3300 Seine, is op 14 januari jl. aan 
de klant B.V. Aannemingsmaatschappij v/h J. Prins van Wijngaar
den overgedragen. Vele medewerkers van dit bedrijf waren 
daarvoor naar IHC De Klop gekomen. 
In zijn welkomsttoespraak memoreerde IHC De Klop directeur, 
Ir. T. P. de Jooden, het feit, dat, hoewel er wéér feest werd ge
vierd in verband met de 250e IHC Beaver, het aantal in opdracht 
ontvangen en in aanbouw zijnde zuigers intussen het getal 266 
heeft bereikt. Daaronder drie "grote broers", van het type 8000. 
Ir. de Jooden bracht dank aan ieder di.e op een of andere wijze 
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Nog even en de "Seine" Is IHC-al 

RAGEN 
aan de bouw van de Seine had meegewerkt. Een model van de 
zuiger zal binnenkort het kantoor van de firma J. Prins van Wijn
gaarden sieren. De heer J. Prins van Wijngaarden zette in zijn 
toespraak speciaal even schipper Tuinman en machinist Doorn in 
het zonnetje. Zij zullen met de Seine gaan werken. Waar, dát kon 
nog niet openbaar worden gemaakt. 

Buiten, op de zuiger, werden vervolgens in een koude flakkeren
de wind de vlaggen gewisseld. De overdracht van de Seine was 
daarmee bezegeld. 



IHC DE KLOP HAD Z'N 
Sommige borden zijn er om te laten opscheppen ..•... 

Een van de hoekjes vol gezelligheid 
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..... andere om als herinnering aan de 
muur te hangen 

FEEST!! 
Terwijl vele Nederlanders zich opmaakten om een rustig week
end te gaan vieren trokken zaterdagmiddag 22 januari vele Klop
pers vergezeld van hun man, vrouw of verloofde naar De Doelen 
in Rotterdam om daar "hun feest" te vieren. 
Het feest van de 250e IHC Beaver, waarover u in het december
nummer meer hebt kunnen lezen. 
In zijn welkomstwoord memoreerde de heer Ir. T. P. de Jooden 
met vreugde het succes van de IHC Beaver-serie, waaraan kort 
geleden weer een nieuw type is toegevoegd. Een model van 
deze "Beaver 8000" was in De Doelen opgesteld. 
Voor vrijwel alle Klop-pers was het de eerste keer dat men el
kaar op een feestavond ontmoette. Misschien mede daardoor 
maar vooral ook door de spontane en correcte wijze waarop men 
aan het feest deelnam werd het een geweldig succes. 
Natuurlijk was er een gezelschap bekende artiesten w.o. Willy 
Dobbe, het Trio Thessaloniki en de Stefani's. De wijze waarop 
het Farce Majeure team kritische kanttekeningen plaatste bij 
bedrijfsgebeurtenissen van de afgelopen jaren ontlokte heel veel 
applaus. 
Na afloop was iedereen het er over eens: dit was, evenals de 
IHC Beaver-serie, een succes en voor herhaling vatbaar. 

Zou die goochelaar een klein Beavertje kunnen toveren? ... 



DE 
V�RGADER-----

... op 11 januari 1977 
Ten aanzien van de orderportefeuille en de veranderingen die 
daarin hebben plaatsgevonden, wordt het volgende medege
deeld: eind 1976 werd het contract voor twee zuigers voor Co
bla getekend. Oók definitief werden de opdrachten voor drie 
"IHC Beaver 8000" zuigers; een zelfvarende cutterzuiger voor 
Belgische en een sleepzuiger voor Nederlandse rekening. Er 
lopen nog een aantal serieuze projecten. De onderhandelingen 
ervoor zijn hard en tijdrovend. 
Bovendien worden steeds scherpere eisen gesteld. De markt in 
baggermaterieel biedt nog wel mogelijkheden. De uiterst zor
gelijke situatie in de offshoremarkt is ongewijzigd en een ople
ving wordt voorlopig niet verwacht. 
Een der gekozen leden van IHC Gusto meent hieruit te mogen 
opmaken, dat IHC Gusto een zorgenkind zal blijven. Wanneer 
wordt er werk aan deze werf toegewezen. Kinderdijk zit prak
tisch vol en er wordt al uitbesteed. De Raad van Bestuur wordt 
op korte termijn om toezeggingen gevraagd. De voorzitter ant
woordt, dat er inderdaad sprake is van enige achterstand bij de 
bezetting van IHC Gusto. Hij verzekert dat IHC Gusto alle aan
dacht heeft en bij de eerstvolgende order aan de beurt zal ko
men. Ten aanzien van het uitbesteden van IHC Smit werk wordt 
nog opgemerkt, dat de opdrachten op een erge korte levertijd 
worden aangenomen. Uitbesteden is dan niet te vermijden, maar 
tot nu toe geschiedt dit uitbesteden binnen de IHC. Het streven 
is, dit te blijven doen zoveel als maar mogelijk is. Alleen de Raad 
van Bestuur verdeelt de grote opdrachten, niet de werkmaat
schappijen zelf. 

Bij de ingekomen stukken is een brief van IHC De Klop over de 
benoeming van de heer K. J. Redelijkheid als lid van de com
missie ziektekosten-verzekering; en een van de Bedrijfscom
missie waarin het COR-reglement wordt goedgekeurd. Beiden 
worden voor kennisgeving aangenomen. 

Over de situatie in de scheepsbouw deelt de voorzitter mede, 
dat na de vergadering van de beleidscommissie van gisteravond 
de achterban zou worden ingelicht. 
Er moet een capaciteitsvermindering komen. Alleen, hóe moet 
dit gebeuren en hóe moeten de gevolgen worden opgevangen. 
Het is een gevoelig onderwerp. Gedacht wordt nog steeds aan 
wervengroeperingen met gespreksleiders. Binnen deze groepe
ringen zullen dan de besprekingen over een noodzakelijke ca
paciteitsreductie worden gehouden. De voorzitter meent, dat als 
dit alles lang gaat duren een aantal bedrijven ongetwijfeld in 
moeilijkheden zal komen en dan om financiële redenen hun 
capaciteit zal moeten verminderen. Uit de vergadering wordt 
opgemerkt, dat niet de indruk bestaat dat de werknemers zitten 
te wachten op een verlossend woord van de beleidscommissie. 
Belangrijker is hoe zo'n capaciteitsvermindering in de bedrijven 
gerealiseerd zal moeten worden. 
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De onderneming, aldus de voorzitter, moet weten op welke 
steun gerekend kan worden. Hoeveel en op welke basis. IHC 
is geen voorstander van subsidieverlening per order. Er zouden 
normen moeten komen voor de hele bedrijfstak, b.v. gerelateerd 
aan manuren of contractprijs. De vergadering meent, dat de 
overheid beter geïnformeerd moet zijn voordat er steun wordt 
verleend en dat de controle erop doeltreffend moet zijn. Vanuit 
de vergadering wordt geïnformeerd naar de voortgang van de 
gesprekken over de te vormen offshorecombinatie en of de 
beleidscommissie hierbij betrokken is. De voorzitter antwoordt, 
dat deze gesprekken verder zijn dan en losstaan van die van 
de beleidscommissie. Er wordt wél aan deze commissie gerap
porteerd. 
Er ontstaat een discussie over de situatie in "het westen" en 
die in Japan. De verticale binding in het bedrijfsleven in Japan: 
alles in één, ook de banken, is een constructie waarvan de 
realisering jaren heeft geduurd. Het is een homogene, een soort 
familiestructuur, die in "het westen" niet goed mogelijk is. Het 
,,westen" kent bepaalde verworvenheden, die in Japan niet be
staan. Daarom moeten voor Europa Europese oplossingen wor
den gevonden. In de tijd van hoogconjunctuur zijn onvoldoende 
voorzorgmaatregelen getroffen. IHC is een van de weinige con
centraties die tijdig, in navolging van het rapport Keyzer, tot 
stand zijn gekomen. In een crisissituatie is het treffen van maat
regelen veel moeilijker en het komt harder aan. 
De voorzitter waagt het te veronderstellen, dat IHC er niet het 
slechtste voorstaat. De markt is kleiner geworden, dat is zeker. 
Wij moeten zien ons aandeel daarin te behouden. Hopenlijk zal 
de beleidscommissie erin slagen om dat wat niet gehandhaafd 
kan blijven op een zo goed mogelijke wijze te reduceren. 

Over het agendapunt herbenoeming commissaris is in de vorige 
vergadering door de gekozen leden gesteld, dat zij bezwaar 
hebben tegen de herbenoeming van de heer De Gooyer. 
De voorzitter van de raad van commissarissen, de heer M. J. 
Keyzer, zegt dat de leden van de raad van commissarissen zich 
verwonderd tonen, vooral over de redenen die tegen de herbe
noeming worden aangevoerd. Deze redenen gaan niet op. De 
heer De Gooyer zal na zijn aftreden als president van HOLEC 
over veel meer tijd beschikken. Hij kent de problemen van de 
kapitaalgoederen-industrie en hij kent de buitenlandse markt. 
Daarnaast is hij op de hoogte van allerlei andere zaken. Als hij 
niet wordt herbenoemd zou dit voor IHC een verlies zijn. De 
heer De Gooyer kan alle steun en medewerking verlenen die 
voor een goed functioneren van de raad van commissarissen 
nodig is. Hij is daarom weloverwogen voor herbenoeming voor
gedragen. De secretaris zegt namens de gekozen leden, dat 
aan dit weloverwogen niet wordt getwijfeld, maar gezien de 
moeilijkheden bij HOLEC zal de heer De Gooyer, ook als com
missaris daaraan zoveel tijd dienen te geven, dat aan een 100¾ 
inzet voor IHC moet worden getwijfeld. Daarom zal de COR zelf 
een candidaat voorstellen. Een ander lid zegt dat de capacitei
ten van de betrokkene niet in het geding zijn. De gekozen le
den willen gewoon proberen hun invloed binnen de raad van 
commissarissen te vergroten met een commissaris van hun 
kant. 
De heer H. G. Buiter, commissaris, merkt op, dat twee zaken 
niet door elkaar gehaald moeten worden. 
Ten eerste: wanneer de COR in de samenstelling van de raad 
van commissarissen graag een accentverlegging wil zien, omdat 
gevonden wordt dat een bepaalde discipline onvoldoende ver
tegenwoordigd is, dan is het doen van een voorstel daartoe al
tijd mogelijk, maar het staat los van de herbenoeming van de 
heer De Gooyer. 
Ten tweede: vanuit de kapitaalgoederen-industrie heeft de heer 
De Gooyer een specifieke inbreng in het college en de raad van 
commissarissen wil hem daarom in dit college houden. De ver
andering in positie ten opzichte van HOLEC doet daar niets aan 
af. De bezwaren van de COR zijn niet hard te maken. Wil de 



COR over het eerstgenoemde - uitbreiding van het college -
praten dan is de raad van commissarissen daartoe in beginsel 
bereid. 
Besloten wordt vervolgens tot schorsing van de vergadering. 
Na de schorsing wordt door de heer Keyzer het volgende ver
klaard: 
- de raad van commissarissen stelt de heer De Gooyer als

commissarissaris van IHC te willen handhaven in het belang
van de onderneming;

- de raad van commissarissen neemt de verantwoordelijkheid
op zich om serieus te bezien of een commissaris, als door
de delegatie van de COR aangeduid, in het college kan wor
den opgenomen;

- de raad van commissarissen staat open om het COR voor
stel op positieve wijze te benaderen en zij zal de betrokkene
uitnodigen voor een nader gesprek;

NIEUWS VAN IHC VERSCHURE 

WEER EEN OMNIBARGE 
Onder het toeziend oog van de heer J. A. v. d. Kamp, hoofd 
nieuwbouw bij IHC Verschure, is op vrijdag 17 december 1976 
door baas F. Kok van de afdeling helling een 1000 m3 IHC Omni
barge te water gelaten. 
Op het moment van de tewaterlating was er nog geen koper voor 
deze bak. Het is een zogenaamde "bouw in voorraad." 
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- het is de verantwoordelijkheid van de COR wanneer de, in
de op 8 december 1976 gehouden vergadering, afgelegde
verklaring over de heer De Gooyer gehandhaafd blijft.

Er wordt besloten om de vergadering te verdagen tot 2 februari 
a.s. Opnieuw zal dan de commissarisbenoeming aan de orde 
komen, alsmede de resterende, nog niet behandelde agenda
punten. 

De voorzitter De secretaris 

Correctie op het verslag zoals dat in het vorige nummer werd 
gepubliceerd over de COR vergadering op 8 december 1976: 
1e kolom, 19e regel van onderen, te lezen: ,,Dat houdt in, dat 
wanneer er rentewinst werd gemaakt ... " 

GESLAAGD! 
Eind 1976 had bij IHC Verschure een officiële diploma-uitreiking 
plaats aan onder andere geslaagden voor het Bemetel-diploma 
en leerlingen van de avondcursussen van het lnstutuut "De Een
heid." Bij de geslaagden bevond zich ook een omgeschoolde. 
Alle diplomabezitters van harte gelukgewenst. Wij hopen dat het 
diploma zijn vruchten afwerpt in de praktijk . 

... EN VAN DE ORANJEWERF 
De Oranjewerf begon het nieuwe jaar met het boeken van een 
flink aantal opdrachten, te weten: 
drie Mercandia-schepen, die nagenoeg achter elkaar komen; 
een coaster van de KNSM en een van Tavenier; 
vier coasters van V.C.K.-Svea voor het komende voorjaar en 
zomer; en twee supplyboten van Penrod. 

Bovendien wordt op korte termijn nog een derde schip van rede
rij Doeksen verwacht. Ook komen de Russische bergingssleep
boten Gigant en Hektor voor werkzaamheden aan de motoren en 
de koppelingen. 

Bovendien zal er voor de Adamas een zg. aansluitponton worden 
gebouwd. Gezien de weersomstandigheden gebeurt dit binnen, 
hoewel dat wel problemen geeft als het ponton de ijzerwerk
plaats moet verlaten. Dié puzzel wordt straks wel opgelost! 
Al met al betekent een en ander voor de Oranjewerf toch wel een 
hoopgevende basisbezetting. 



Afvalreinlglng In Accra 
Een kleine vloot van IHC Amphidredge materieel is bezig met het 
uitbaggeren en daarmee schoonmaken van de Korle-lagune in 
Accra, de hoofdstad van de Republiek Ghana. 
In deze lagune, die in open verbinding staat met de Volta-rivier, 
mondt het open rioolstelsel van de stad uit. De lagune is sterk 
vervuild, niet alleen met organisch afval, maar ook met auto
banden, matrassen e.d. Dit betekende een probleem met be
trekking tot het in te zetten materieel. Door Marine Salvage 
Works Ltd. werden voor dit karwei aangeschaft: een IHC Amphi
dredge H-250; twee IHC Amphidredges M 350 en een IHC Am
phidredge 87 (elevatorbak). 
De M 350 Amphidredges werken dicht onder de wal. Het mate
riaal wordt meteen in dumptrucks gestort. De H-250 ligt verder 
van de oever af. Deze Amphidredge vult elevatorbakken, die 
vervolgens naar de wal worden getrokken waar de inhoud in 
dumptrucks wordt overgeladen. Voordat met het werk in de 
Korle-Lagune werd begonnen, werden lokale werkkrachten in 
het bedienen en het onderhouden van het IHC Amphidredge 
materieel opgeleid. 

Watertoevoer voor IHC Beaver in Nigeria 
Diep in de binnenlanden van Nigeria ligt het Chad-meer, onge
veer 600 km lang en maar enkele meters diep. Tot enige kilo
meters uit de oevers is het meer bedekt met een weelderige 
plantengroei. Aan de rand van het meer, bij Maidurguri, zal een 
pompstation voor de irrigatie worden gebouwd. Dit betekent o.m. 
het graven van een watertoevoerkanaal met een lengte van 40 
kilometer, een breedte van 40 meter en een diepte van zo'n an
derhalve meter beneden de laagwaterlijn. Het baggerwerk is 

IHC AMPHIDREDGES WERKEN IN 

Opnieuw een bewijs, dat wanneer het gaat om "minibaggeren" 
in, voor ander graaf- en baggermaterieel moeilijk te bewerken 
grond, een IHC Amphidredge hèt aangewezen baggerwerktuig 
is. Ook in deze tropische omstandigheden, bij temperaturen die 
overdag oplopen tot 50 °C! 

Toeschouwers bil hel werk In Accra 

AFRIKA 
Voor het begin had er een rituele doopplechtlgheld 
plaats, waarvoor vers runderbloed nodig was De doop van hel baggervaartuig 

Vulllgheld ven jaren wordt eindelijk opgebaggerd In 
Accra 

aangenomen door Edok-Eter (Mandilas), een onderafdeling van 
Edok-Eter in Griekenland. Voor de uitvoering ervan werd een 
standaard cutterzuiger van het type "IHC Beaver 500" aange
schaft, in tropenuitrusting en o.m. voorzien van een "geknikte" 
ladder om baggeren op geringe diepte mogelijk te maken. Men 
stuitte al gauw op het probleem dat de zuiger over te weinig 
water kon beschikken om te kunnen werken. In plassen in de 
buurt was echter wèl voldoende water voorhanden. 
Om dit water naar de baggerput te voeren dienden enkele grep
pels te worden gegraven. Dit karwei werd begonnen met behulp 
van een dragline. Die bleef al spoedig in de zachte grond ste
ken. Toen deed een IHC Amphidredge H 400-4 het werk en met 
succes. Op eigen kracht "stapte" de Amphidredge naar een der 
plassen en begon van daaruit te werken. De greppel werd on
geveer één meter diep en nèt breed genoeg om de Amphidredge 
door te laten. De opgeschepte specie werd langs de greppel 
gestort. Omdat deze grond niet licht, maar wel los is, kon een 
goede produktie worden gehaald. 
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De IHC Amphldredge H 400-4 een het werk In de "swemps'", diep In de binnenlan
den van Nigeria 



40JAARBIJ 
IHC VERSCHURE 

Donderdag 13 januari 1977 is bij 
IHC Verschure het 40-jarig ju
bileum gevierd van de heer J. 
W. Fijen. 
De jubilaris is werkvoorbereider
bij de afdeling nieuwbouw. Hij
is in 1937 als 14-jarige zijn loop
baan bij Verschure begonnen.
Wij wensen de jubilaris en zijn

50 jaar NBBS 

gezin van harte geluk met dit 
jubileum. 

Dit jaar bestaat de Stichting NBBS 50 jaar. In 1927 opgericht 
door en voor studenten, is deze non-profit reisorganisatie nu 
Nederlands ANVR-reisspecialist voor alle jongeren tussen 15 en 

36 jaar. Al hebben scholieren en studenten nog een streepje 
voor, ook verpleegkundigen, leraren, secretaresses, wetenschap
pers, militairen, noem maar op, reizen met NBBS tegen een aan
trekkelijk tarief met vaak tussen 20% en 50% korting op de nor
male vervoerstarieven. 

Het verschil van deze bedrijfsmatig, efficiënt geleide Stichting 
met andere reisorganisatoren is dat het NBBS geen 'winst' na
streeft. Bij het aanbod van specifieke NBBS reizen valt de grote 
mate van vrijheid op. De jonge reiziger is niet gebonden aan een 
vaste periode of een vast vliegveld. Eenmaal geboekt is het mo
gelijk zelf te bekijken hoe terug te reizen. Liftend, per trein, weer 
per vliegtuig, ook al is het van een ander vliegveld. Overigens 
gaat NBBS-jongerenreizen bij haar aanbod uit van de goed
koopst mogelijke betrouwbare tarieven. Het lidmaatschap van or
ganisaties als de ANVR, FIYTO, ISTC en SATA staat borg voor 
een vacantie zonder al te veel verrassingen. Soms kost dat net 
even iets meer. Maar bij eventuele problemen in het buitenland 
kan hierdoor de weg naar huis gegarandeerd worden. 
De formule zèlf doen, zèlf ervaren vereist goede voorbereiding 
van de reiziger zelf. Maar op die manier komen ze ergens waar 
anderen vast niet komen. Bovendien betekent reizen met NBBS 
altijd "internationale contacten opdoen met leeftijdgenoten".
Het kleurrijke jubileumprogramma van NBBS-jongereizen biedt 
de volgende toppers: 

• Kans op één van de 50 gratis reizen (vliegen, varen of treinen)
die onder de boekers van het jaar 197 7 verloot zullen worden.

• De goedkoopste treinreizen vanaf elk station in Nederland
naar het buitenland voor alle jongeren tot 26 jaar. Bijvoor
beeld, Parijs retour / 80,-, Luxemburg retour f 43,- en
Londen f 90,- retour. De biljetten zijn direct bij elke NBBS
reiswinkel te halen. Telefonisch boeken is echter ook moge
lijk.
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25JAAR BIJ 
IHC VERSCHURE 

Op dinsdag 25 januari 1977 heb
ben wij het 25-jarig jubileum ge
vierd van de heer J. Hol, 
scheepstimmerman-meewerkend 
voorman. Daarbij is duidelijk ge
bleken, dat de jubilaris een vak
man is van de oude stempel en 
een zeer gewaardeerde collega. 
Bij de gelukwensen, die de jubi-

laris mocht ontvangen, voegen 
wij de onze. 

• Speciale scholieren/studentenvluchten met prijzen die bijna
de helft van de normale lijndienst tarieven bedragen. Bijvoor
beeld, Londen retour f 119,- en Dublin/ 258,- retour.

• Actie-arrangementen en kampeertrektochten voor avonturiers
naar bijvoorbeeld Cuba, IJsland, Noordkaap en India/Nepal
en Albanië.

• Strandvacanties voor de zonliefhebbers in internationale
jongerencentra op Mikonos, Ibiza, in Tunesië, enzovoorts.

Kortom, met de vacantie voor ogen is het verstandig eens langs 
te gaan bij één van de negentien "NBBS-jongerenreizenwinkels" 
in het land of voor informatie te bellen of te schrijven naar 
NBBS-Jongereizen, Postbus 254, Leiden, telefoon 071 -14 39 41. 

0, DIE TRAP! 
In het decembernummer van het informatieblad van het Bouw
centrum lazen wij iets, dat wij toch wel eens onder uw aan
dacht willen brengen: 
Uit een onlangs gereedgekomen rapport over de veiligheid in 
en om de woning, dat het Bouwcentrum in opdracht van het 
Veiligheidsinstituut heeft samengesteld, blijkt dat volgens de 
bewoners de voornaamste oorzaak van ongelukken in huis de 
trap is. 
Van alle ongelukken wordt volgens hen 35% veroorzaakt door 
het feit, dat er iets met de trap aan de hand is: leuningen ont
breken, treden zijn te glad, bochten te scherp, openingen te 
groot, om globaal de voornaamste oorzaken te noemen. In de 
praktijk bleken vooral spiltrappen problemen op te leveren, 
vooral vanwege de bochten die daarin voorkomen. Ook het 
ontbreken van een hekje voor de trapopening werd met name 
in gezinnen met kinderen nogal eens als bron van ongelukken 
genoemd. Ook aan de op- en aantrede mankeerde vaak het 
nodige. (De optrede is de afstand tussen de bovenkant van de 
ene trede tot de bovenkant van de andere trede; de aantrede 
de afstand tussen de voorkant van de ene trede tot de voor
kant van de andere trede). 

De tweede plaats als bron van ongelukken in huis wordt vol
gens bewoners vrijwel gedeeld door drie oorzaken: de keuken 
(10,5%); de glasvlakken en deuren (9%) en de elektriciteit (8%). 

Vooral dat van die trappen is wèl iets om aan te denken! 



PROEFBOREN VOOR 
Het door ons gebouwde boorschip Pélerin haalde onlangs de 
voorpagina van het bekende dagblad Nice-Matin. Onder de kop, 
die vrij vertaald luidde: ,,Een olieboorschip voor de kust bij 
Dramont. .... maar het is slechts op proef" werd over 'het 
waarom' verteld. 
Sinds het vertrek uit Schiedam wordt de Pélerin gedurende een 
aantal weken aan verschillende proeven onderworpen. Daarbij 
hoorde een verblijf van een dag of tien aan de Cöte d'Azur, zo'n 
vijftien kilometer uit de kust bij Dramont, in de buurt van Saint 
Raphaël. Dat gebeurde om logistieke redenen. In deze fase van 
de beproevingen wilde men zonodig snel een haven -die van 
Marseille- kunnen opzoeken. En tóch was het van belang om in 
diep water te kunnen proefboren. 
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OTE D'AZUR 
Welnu, op de gekozen plek bedraagt die diepte 960 meter! 
De komst van de Pélerin in deze wateren werd overigens, zo 
bleek uit het kranteartikel, met 'gemengde gevoelens' bekeken. 
Sinds enige jaren namelijk zijn er onderzoekingen aan de gang 
om te kijken of er hier wellicht ook gas of olie zit. Voorlopig lijkt 
het er niet op, dat er gevaren zijn voor een "olie-boom" aan de 
Azurenkust, die zo in trek is bij toeristen en zonaanbidders. Dat 
het verblijf van de Pélerin om proefboringen te verrichten daar
om tóch de aandacht trok, is te begrijpen. 

De redactie is de heer W. G. van Keimpema van SBM Monaco 
zeer erkentelijk voor het verschaffen van dit nieuwtje over een 
van onze boorschepen. 


