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BIJ DE VOORPLAAT 

De vakanties zitten er voor de meesten onder ons op. 
Badgoed, wandelschoenen, truien, tenten, caravans en kampeerbestek zijn opgeborgen. Met frisse moed zijn wij opnieuw van 
start gegaan. Ook ons Zeskant gaat weer trouw elke maand verschijnen. 

NÓG EEN VOOR BRAZILIË 
Kort na de opdracht voor het eerste schip, bestelde het Departe
ment voor Havens en Waterwegen te Rio de Janeiro, dat deel 
uitmaakt van het Ministerie van Transport, bij IHC nóg een 
sleepzuiger. De identieke schepen hebben elk een laadruim
inhoud van 5000 m3 en kunnen met de twee zuigbuizen baggeren 
tot op en diepte van 32 meter. 

Beide sleepzuigers zullen worden gebouwd bij IHC Smit en 
moeten worden opgeleverd drie maanden na elkaar, resp. in 
maart 1977 en juni 1977. 

Met deze opdrachten is in totaal een bedrag van ongeveer 
tachtig miljoen gulden gemoeid. 
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BENOEMINGEN 
Begin juli deelde de raad van bestuur mede, dat met ingang van 
1 juli 1975 de volgende benoemingen van kracht waren geworden: 
a) de heren J. D. Bax en Ir. J. Sjouke tot directeur van IHC

Gusto B.V. te Schiedam.
Tot dusverre waren de heren Bax en Sjouke werkzaam als
adjunct-directeur verkoop, respectievelijk adjunct-directeur
techniek.
Dr. Ir. L. A. van Gunsteren, algemeen directeur, zal optreden
als voorzitter van de directie.

b) de heer Drs. G. W. Dreijer tot mededirecteur van de Motoren
fabriek Smit & Bolnes B.V. te Zierikzee.
De heer Dreijer was tot dusverre adjunct-directeur en als
zodanig belast met de verkoop.

GRAAG AANDACHT VOOR ... 
In dit eerste nummer na de vakanties vragen wij graag uw 
speciale aandacht voor twee artikelen: het jaarverslag van de 
COR over 1974 (op blz. 98) en een uiteenzetting over de arbeids
voorwaarden bij IHC (op blz. 100). 

"WADDE 
Kort na de introductie van de herziene 
zuigers werd van de firma Van Oord-11.,...=--·-.
ontvangen voor de levering van zo'n z _ 
voorzien van een dubbelpomp, sp"'d-v a "'°
strumentatie. De tewaterlating bij lfte 
18 juni j.l., met enig ceremonieel. Mevro
echtgenote van dominee W. Vis te Kam 
rissen van de firma Van Oord-Utrech 

Nog eens even de fles gepakt ....•••• 

De tweede gooi Is reak ....... . 
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"WADDENZEE" REED TE WATER
Kort na de introductie van de herziene serie IHC Beaver cutter
zuigers werd van de firma Van Oord-Utrecht B.V. de opdracht 
ontvangen voor de levering van zo'n zuiger en wel een "3300", 
voorzien van een dubbelpomp, spudwagen en uitgebreide in
strumentatie. De tewaterlating bij IHC De Klop geschiedde op 
18 juni j.l., met enig ceremonieel. Mevrouw E. C. Vis-van Oord, 
echtgenote van dominee W. Vis te Kampen, één der Commissa
rissen van de firma Van Oord-Utrecht B.V. verrichtte de doop 

Nog eens even de fles gepakt ...••.•• 

De tweede gooi Is raak ....... 
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van de Waddenzee. Eén keer gooien van de fles was niet ge
noeg, een tweede worp was nodig om de champagnedoop wer
kelijkheid te laten worden. Toen kon de zuiger op de rolwagens 
te water worden gereden, langzaam maar zeker. 

De IHC Beaver 3300 Waddenzee krijgt een karwei in het zuiden 
des lands en wij zullen dit Klop-produkt dan graag nader aan u 
voorstellen. 

. ....... en toen hadden de gasten het nakijken 

Bijna klaar voor een werkzaam leven 

De volgende staat al weer "op stapel" 



Wanneer u dit leest is het concentreren 
van de activiteiten van IHC Gusto Staal
bouw in en vanuit Slikkerveer een feit. 

Zoals bekend wordt de vestiging in Slie
drecht aan het eind van dit jaar afgesto
ten. Het spreekt vanzelf, dat om het be
drijf in Slikkerveer geschikt te maken 
voor de ongeveer 200 woduktieve mede
werkers, er in de komende maanden een 
aantal voorzieningen moeten worden ge
troffen. 

Bijzonder heiwerk In Slikkerveer StrEiks zitton zij in de nieuwe kantine ... 

EERSTE PAAL VOOR KANTINE STAALBOUW 
Zo werd op 27 juni j.l. een begin gemaakt 
met de bouw van de nieuwe kantine. 

Staalbouw directeur, de heer Th. W. de 

Kleijn, sloeg met vaardige hand, zoals 
dat heet, de eerste paal. Het gebouw 
krijgt twee verdiepingen; beneden een 
moderne was- en kleedruimte en boven 

"PRE-OUTFIT" OP CO 841
In het nummer van maart j.l. vertelden wij over de "pre-outfit" -
het zover mogelijk afwerken van een sectie voordat deze op de 
helling op het casco wordt geplaatst. Dit is met name van belang 
voor de onderkant van de sectie, die immers het plafond vormt 
voor de ruimte die er onder ligt. Wanneer daar tegen aan alvast 
van alles gemonteerd kan worden (leidingen, lampen, etc.) dan 
is dat erg plezierig voor het uitvoeren van de werkzaamheden 
nà plaatsing van de sectie. Men loopt elkaar minder voor de 
voeten. 

een kantine met plaats voor zo'n 300 
man. 
Eind november is deze uitbreiding van 
Gusto Staalbouw in Slikkerveer voltooid. 

Dat de toepassing van "pre-outfit" geen "eendagsvlieg" is, werd 
onlangs bewezen, toen in de Scheepsbouwhal van IHC Smit 
weer een ruim 80 ton wegende sectie met "pre-outfit" werd ge
plaatst. Ditmaal op de machinekamer van de CO 841 - de 
achtste 1500 m3 sleepzuiger voor de Chinese Volksrepubliek. De 
werffotograaf was erbij en maakte voor Het Zeskant een paar 
plaatjes. De sectie in de takels van de loopbruggen 

De machinekamer van de CO 841, klaar om met een sectie te worden "afgedekt" Vooral met brandende lampen een mooi voorbeeld van "pre-outflt"I 
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PRESENTATI 
1000 m3 IHC 0 
Van de splijtbakken, die IHC Holland 
Omnibarge" op de baggermarkt breng 
dan zestig op werken in binnen- en bu· e -

De laadruiminhouden van deze bakken 
660 m3• Nu zijn de eerste IHC Omnibarges -
inhoud van 1000 m3 gereedgekomen. Deze 
op zee worden gebruikt, mits de maximum •
haven niet meer bedraagt dan ongeveer 5 · 
vermogen bedraagt, in geval van zand, 1825 
en 1905 ton op een vrijboord van 0,30 
binnenwateren). De IHC Omnibarge type 
lengte van 65,00 meter en een breedte van 
ruim is 42,00 meter lang en 10,00 meter b 
ben deze splijtbakken een diepgang van 1,00 -
diepgang van ongeveer 3,55 meter. De oogtë 
wand is :zodanig, dat onder een normale -
kan worden. 

De voortstuwingsinstallatie van deze zei 
uit twee Schottels, elk met een Deutz dïese - _ 
1650 omw./min. De verdere uitrusting best
generatorset en een door een ele romo 



STAALBOUW 
een kantine met plaats voor zo'n 300 

an. 
Eind november is deze uitbreiding van 
Gusto Staalbouw in Slikkerveer voltooid. 

ooi voorbeeld van "pre-outfit" 1 

PRESENTATIE EERSTE 
1000 m3 IHC OMNIBARGE 
Van de splijtbakken, die IHC Holland onder de naam "IHC 
Omnibarge" op de baggermarkt brengt, zijn er tot dusver meer 
dan zestig op werken in binnen- en buitenland in gebruik. 

De eerste twee 1000 m3 Omnibarges klaar voor de presentatie 

De laadruiminhouden van deze bakken variëren van 200 m3 tot 
-� 660 m3• Nu zijn de eerste IHC Omnibarges met een laadruim

inhoud van 1000 m3 gereedgekomen. Deze bakken kunnen ook 
op zee worden gebruikt, mits de maximum afstand tot de werk
haven niet meer bedraagt dan ongeveer 5 kilometer. Het laad
vermogen bedraagt, in geval van zand, 1825 ton op half vrijboord 
en 1905 ton op een vrijboord van 0,30 m (dit laatste alleen op 
binnenwateren). De IHC Omnibarge type 10 (1000 m3) heeft een 
lengte van 65,00 meter en een breedte van 12,05 meter. Het laad
ruim is 42,00 meter lang en 10,00 meter breed. Ongeladen heb
ben deze splijtbakken een diepgang van 1,00 meter; geladen een 
diepgang van ongeveer 3,55 meter. De hoogte van de laadruim
wand is zodanig, dat onder een normale baggermolen geladen 
kan worden. 

; ...--1, -l 

De voortstuwingsinstallatie van deze zelfvarende bakken' bestaat 
uit twee Schottels, elk met een Deutz dieselmotor van 510 pk bij 
1650 omw./min. De verdere uitrusting bestaat onder meer uit een 
generatorset en een door een elektromotor aangedreven hy-
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draulische groep. Het dekhuis op het achterdek bevat niet alleen 
de stuurhut, maar ook verblijven voor vier man, keukentje en 
toilet. Zoals bij alle IHC Omnibarnes blijft dit dekhuis, ook bij 
openstaande bakhelften, horizontaal. 

De eerste twee IHC Omnibarges met een laadruiminhoud van 
1000 m3 heten Kaitos en Deneb en werden gebouwd voor Are
tusa SpA in Italië. De bouw geschiedde onder toezicht van de 
RINA (Registro ltaliano Navale) en de Nederlandse Scheepvaart
inspectie. 

Gladde hopperwanden als elke Omnlbarge 

Het bedieningspaneel 

Snel en wendbaar! 



J. 
Transport per dieplader Naar zee "stappen" Een vissersboot als zeesleper Oppoetsen voor het bezoek 

Op de beproevlngsplaats \ Genodigden bij het stort 

MET EEN IHC AMPHIDREDGE OP STAP IN : MALEISIE 
Een IHC Amphidredge S 170, zo een met een "messenkop", 
werd verleden jaar naar Maleisië verscheept om er mee te de
monstreren voor klanten en relaties. Bij de IHC werf op Pulau 
Jerejak werden in september/oktober 1974 de eerste demon
straties gegeven. Op verzoek van het Maleisische Departement 
van Irrigatie en Drainage werd de IHC Amphidredge eind 
januari op het vasteland van Maleisië getoond. 
Voor de heer C. P. Nooy van Konijn Machinebouw in Hoorn 
betekende dit opnieuw een verblijf van enkele weken in de 
tropen. Hij was graag bereid om voor Het Zeskant over zijn 
belevenissen te vertellen. 

Lopen naar zee 
Het lijkt zo eenvoudig: de zuiger moet van A naar B, maar daar 
kwam in dit geval heel wat voor kijken. Eerst werd de Amphi
dredge naar Butterworth gevaren en daar op een dieplader 
gezet. Vervolgens ging het naar het kustplaatsje Sungar Besar. 
,,Vanaf een plek bij een kanaal, zo'n twee kilometer uit de kust, 
werd de zuiger afgeladen. Dit gebeurde 's avonds. De tocht naar 
de kust zou 

"lopend" worden afgelegd", aldus de heer Nooy. 
,,Wij hadden echter met de voorbereidingen daartoe wat vertra
ging, omdat net het Chinese Nieuwjaar begon. Dus erg veel 
vuurwerk, veel feestgedruis en weinig aandacht voor de zuiger. 
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Maar goed, uiteindelijk gingen wij dan toch met de Amphidredge 
op stap. Die wij, dat waren ik en een monteur, die ons voor deze 
job door de werf op Pulau Jerejak was uitgeleend". 
De afstand naar de kust werd in ongeveer vijf uur afgelegd. Toen 
kwam het tweede deel van de tocht: zo'n twaalf kilometer over 
zee langs de kust. 

Visserssleepboot 

"De zuiger moest gesleept worden en dat werd gedaan door een 
vissersboot. Misschien wat merkwaardig, maar het was een 
prima boot, met een enthousiaste, jonge bemanning en een 
goede acht cilinder "Cat" in de motorkamer. Dus: met hoog 
water de zee in, aanpikken en varen maar. Wij vertrokken 's mor
gens vroeg en kwamen na anderhalf uur bij de modderbanken. 
Intussen was het laag water geworden. Bij hoog water 's avonds 
duwde de "visserssleepboot" de Amphidredge zo ver mogelijk 
over de hindernis heen. Toen op eigen kracht bijna vier kilo
meter door de modder soppen". 

Demonstratie 
De volgende dag werden de laatste "stappen" gezet naar de 
beproevingsplaats, ,,buitendijks" gelegen in een moerasachtig 
gebied waar land en water ongemerkt in elkaar overgaan. Nadat 

de persleiding was vastgekoppeld werd eg -
geren van een bassin, zodat men voor de de 
slag" had. Toen kon het proefdraaien voor : 
,,In dertig pompuren werd 1800 m3 grond e -
Nooy. ,,Omdat de genodigden ook het "s - '. 
hebben wij de leiding losgemaakt en zijn 
Dat de zuiger toen ook nog werken kon, e 
met de pomp aanzetten, waardoor een ges � 
pap werd geproduceerd." 

Koninklijke ontmoeting 
De terugtocht naar Sungar Besar had ook nog 
aarde. Op eigen kracht klauterde de Amphi 
de dijk op en er achter het kanaal in. Het 
ratie dat de heer Nooy ineens als het ware · 
met een .... Koningscobra! ,,Kleine slange ·
dierte had ik al vaker gezien, maar hier se r 
van," bekende de heer Nooy. ,,Gelukkig 
reptiel geen belangstelling voor die blan e -
tocht van de Amphidredge - er moest ee 
worden afgelegd - verliep weer in fasen. 
Eerst met behulp van het kleine schroefje 
kanaal, onderbroken door een "overstapje" 
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,,Wa's dat nou voor een ding?" 

de persleiding was vastgekoppeld werd begonnen met het bag
geren van een bassin, zodat men voor de demonstratie wat "arm
slag" had. Toen kon het proefdraaien voor de gasten beginnen.

"In dertig pompuren werd 1800 m3 grond verzet", aldus de heer 
Nooy. ,,Omdat de genodigden ook het "stappen" wilden zien,
hebben wij de leiding losgemaakt en zijn wat gaan "wandelen". 
Dat de zuiger toen ook nog werken kon, werd gedemonstreerd 
met de pomp aanzetten, waardoor een gestadige straal modder
pap werd geproduceerd." 

Koninklijke ontmoeting 

De terugtocht naar Sungar Besar had ook nog vele voeten in de 
aarde. Op eigen kracht klauterde de Amph-idredge uit het moeras 
de dijk op en er achter het kanaal in. Het was tijdens deze ope
ratie dat de heer Nooy ineens als het ware oog in oog stond 
met een .... Koningscobra! ,,Kleine slangetjes en ander onge
dierte had il< al vaker gezien, maar hier schrok ik toch behoorlijk 
van," bekende de heer Nooy. ,,Gelukkig had het gevaarlijke 
reptiel geen belangstelling voor die blanke man!" De verdere 
tocht van de Amphidredge - er moest een kilometer of twee 
worden afgelegd - verliep weer in fasen. 
Eerst met behulp van het kleine schroefje zelf varend door het 
kanaal, onderbroken door een "overstapje" over land omdat de 
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Geen cabine, wel een "pajong"I 

Op de terugweg de dijk opklauteren 

Trekken met de fier 

zuiger niet onder een bruggetje doorkon. Wat verderop opnieuw 
gaan "stappen" vanwege de véle bruggetjes. Tot een groep 
bananenbomen. ,,Daar konden wij zó niet langs en de eigenaar
van het fruit zag er weinig heil in z'n bezit door dat vreemde 
baggervaartuig te laten aantasten. Nu stond de trekker van de 
dieplader al verderop te wachten en die had 400 meter kabel op 
z'n liertje. Dus: de kabel uitgelegd, de poten van de Amphi
dredge ingeklapt en 'm "rijdend" over het pad voortgetrokken." 
Na al deze transportperikelen was het opladen op de dieplader 
eigenlijk nog maar een peuleschil. 

Blanke bekijken 

Natuurlijk waren wij benieuwd waar de heer Nooy logeerde. Nu, 
dat was geen probleem. Hij verbleef in een nabijgelegen dorpje 
bij een stel mensen, die hij toevallig had ontmoet. ,,Koken dat 
die vrouw kon, enorm! Typisch was dat men in deze streek 
eigenlijk nog nooit goed een blanke had gezien. Dus trok ik veel 
bekijks en liet ik mij ook bekijken! Als ik 's avonds buiten m'n 
logeeradres zat kwamen de meisjes giechelend langs drentelen. 
Nou, en wat dan nog." Ook de monteur had geen problemen om 
de nacht door te komen; hij sliep op z'n onafscheidelijke "tikar", 
gewoon in het ponton van de Amphidredge ..... . 
's Lands wijs, 's lands eer. 



VERSCH 

GEEF ADAMAS DE RUIMTE 
Het zou te ver voeren hier de gehele levensloop van de cutter
zuiger Adamas uit de doeken te doen. Wel kan gezegd worden, 
dat zij veel heeft meegemaakt in haar ruim 10-jarig bestaan. 
Laatstelijk zat zij aan de kust voor Engeland aan de grond en 
werd door velen reeds opgegeven. Maar de huidige eigenaars, 
de firma Bos & Kalis te Papendrecht dachten er anders over. Zij 
meenden, dat een vernieuwing en vervanging van belangrijke 
delen en een algehele revisie nog best de moeite waard zouden 
zijn. Dit karwei voltrekt zich op de Oranjewerf onder het toezicht 
van Bureau Veritas. 
Het werk omvat als belangrijkste punten: 
- Een grote vlakreparatie, waarmee 70 ton aan materiaal ge

moeid is;
- Wijziging van de pompkamerindeling: er worden twee nieuwe

zand pompen geïnstalleerd;

Een achterschlpsectle van 47 ton 

- Het aanbrengen van twee zijpontons, 60 ton aan materiaal elk;
- Het aanbrengen van een complete achterschipsectie, 47 ton

aan materiaal;
- Het aanbrengen van een geheel nieuwe hydraulische spud-

wageninstallatie met paalwagen en paalwagenbeun.
Toen wij de Adamas begin juli in het dok zagen liggen, meenden 
wij met een lanceerinrichting voor de ruimtevaart te maken te 
hebben. De foto's geven slechts een kleine indruk van het ge
weldige karwei, waaraan door de mensen van de Oranjewerf met 
volharding wordt gewerkt. 

Geen lanceertoren, maar het lijkt er wel op! 

Het "Trio Oranjewerf" presenteert zich ..... 
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OVERDR 
OMNIBA 

De "665" In volle lengte 

De acties bij IHC Verschure voor nieuw proc 
voor leerlingen, hebben tot het idee gelei 
van passende reclameborden te voorzien. � 
regelmatig roneHn Amsterdam-Noord. 
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OVERDRACHT 
OMNIBARGES 

De "665" In volle lengte 

Begin juli zijn op de Oranjewerf twee IHC Omnibarges van 
660 m3 overgedragen aan de eigenaars, de firma T. den Breejen 
van den Bout te Overveen. 
De Omnibarges zijn voor de voortstuwing uitgerust met 2 Aqua
masterinstallaties, die op hun beurt aangedreven worden door 
een 230 pk Scania-Vabis dieselmotor. 
Na de officiële inspectie en overdracht, waarvoor dit keer de 
lange loopplank en niet zoals gebruikelijk de rode loper werd 
uitgelegd, zijn de schepen op weg gegaan, respectievelijk naar 
Delfzijl en Dordrecht. 

IHC Smit directeur, Ir. R. Smulders, heeft alle vertrouwen In een goede afloop ..... 1 

ZO MAAR EEN IDEE 
De acties bij IHC Verschure voor nieuw produktiepersoneel en 
voor leerlingen, hebben tot het idee geleid om de bedrijfsauto 
van passende reclameborden te voorzien. Het busje rijdt immers 
regelmatig rond·in Amsterdam-Noord. 
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Ofschoon het geen opzienbarend idee is, vonden wij het wel 
een kiekje waard. Temeer, omdat de jeugd een handje hielp bij 
het aanbrengen van de borden. En misschien helpen wij IHC 
Verschure nu ook nog een handje. Je weet het maar nooit! 



Op zaterdag 7 juni hield IHC De Klop "open huis" en dat is een
groot succes geworden. 

Tegen de 700 bezoekers, medewerkers en gepensioneerden met 
familieleden en vrienden bevolkten gedurende enke!e uren ons 
werkgebied. Met behulp van een plattegrond met routebeschrij
ving en pijltjes langs de route kon men, na de ontvangst met 
koffie, frisdrank en kleuteropvang rustig over het gehele bedrijf 
wandelen. De Westhaven met de reparatie-afdeling toonde o.a. 
een gedemonteerde cutterzuiger Beaver 2300. Verderop was de 
nieuwe 1 : 10 numeriekbestuurde snijbrandmachine in bedrijf te 
zien. De leerschool scheepsbouw stelde werkstukken van de 
leerlingen ten toon. In de eindmontagehal trok de bezichtiging 
van een Beaver 3300 velen aan. Ook de demonstratie CO2-
lassen werd met aandacht gevolgd. Een Beaver King in de Oost
haven toonde met waterdraaien zijn kracht. Aan het eind van het 
buitengebeuren kwam het publiek zelf aan bod: met een kwis, 
waarbij van een ketting aan de 10-tons kraan, lengte, gewicht 
en aantal schalmen geraden moesten worden. Hierna kon men 
binnen wat uitrusten bij een doorlopende dia- en filmvoorstelling 
over de hele IHC. Daarop volgde de bezichtiging van kantoor
ruimten en tekenkamers en een demonstratie van het nieuwe 
IHC-produkt: de Amphidredge. Tot slot kwamen de machine-

OPEN HUIS BIJ IOC DE KLOP 
Ongewone drukte In de montagehal 

Kennismaking met het lassen 
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Voorzichtig de trap af, hoor! 

fabriek met in de leerschool een werkende centerdraaibank, het 
magazijn, de expeditieruimte en de modelmakerij aan de beurt. 
Aan het einde van de ochtend kon men, voorzien van folders, 
een kleine attentie en heel wat nieuwe indrukken nog een kopje 
koffie drinken alvorens De Klop weer over te laten aan de rust 
van het weekend. 

Belangstelllng voor het buitengebeuren 

Dat Is nou zo'n Amphldredgel 

PROEFVAARTI P 
Van de tien 1500 m3 sleepzuigers voor e 
bouwde Scheepswerf en Machinefabrie 
er twee. Een speciale verslaggever vertel 
neelsblad van deze Rotterdamse werf. 
dit verslag graag over in ons Zeskant. 

"Toen ik klokslag 8 uur 's morgens in do
Waterweg" in Schiedam stapte, had ik e e
veel te vroeg, of voor niks gekomen was. 
De CO 838 lag er geheel slapend bij, hooç 
boven de waterspiegel. Wat wel opviel, oe 
was de netheid van het schip. Het komt ·e· ::1 

schip vlak voor de technische proefvaart e 
je dan later hoort, wat er de afgelopen 
schip gebeurd is, dan neem je je petje a 
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e Klop weer over te laten aan de rust 

PROEFVAARTIMPRESSIE VAN "CO 838" 
Van de tien 1500 m3 sleepzuigers voor de Volksrepubliek China 
bouwde Scheepswerf en Machinefabriek IJsselwerf in Rotterdam 
er twee. Een speciale verslaggever vertelde erover in het perso
neelsblad van deze Rotterdamse werf. Wij nemen een deel van 
dit verslag graag over in ons Zeskant. 

"Toen ik klokslag 8 uur 's morgens in dok 5 van de werf "Nieuwe 
Waterweg" in Schiedam stapte, had ik even het gevoel dat ik of 
veel te vroeg, of voor niks gekomen was. 
De CO 838 lag er geheel slapend bij, hoog en droog verheven 
boven de waterspiegel. Wat wel opviel, toen ik aan boord stapte, 
was de netheid van het schip. Het komt niet altijd voor dat een 
schip vlak voor de technische proefvaart er zo keurig uitziet. Als 
je dan later hoort, wat er de afgelopen week nog in en aan het 
schip gebeurd is, dan neem je je petje af voor de werkers op de 
IJsselwerf. Van de heer Lindeman kreeg ik de nodige papieren. 
Daarop staan dan de regels aan boord en het nummer van je 
hut (,,alwaar u zich indien gewenst kunt terugtrekken"). Voorts 

Drukte op de brug De hopper vult zich 

de reddingsboot waarmee je in noodgevallen van boord kunt en 
de tijd waarop je kunt gaan eten. Op de brug werd ik begroet 
door de heer Hartman, bedrijfsleider scheepsbouw. Hij vertelde 
mij dat de rust aan boord kwam door een korte vertraging bij de 
Nieuwe Waterweg. Even later begon het dok vol te lopen en vlot 
voer "de kleine Chinees" uit het dok, zijn bestemming tegemoet. 
Alles bleef heel rustig aan boord. De tocht was prima georgani
seerd, iedereen wist wat hij moest doen. 
Bij Hoek van Holland haalden we een goede vriend van de Rijks
waterstaat aan boord: de heer Huisman. Hij brengt de proef
varende zuigers altijd naar een plekje op de Noordzee, waar met 
goed zand fijn gezogen kan en màg worden. Dat "stekkie" was 
gauw gevonden en eigenlijk nog eerder dan het plan was kon de 
IHC baggerspecialist, de heer v.d. Hel, de ene zuigbuis buiten 
boord zetten. 
Dat ging vlot en al snel kon de afsluiter van de AMOB (Arm 
Mengsel OverBoord) gesloten worden en stroomde een kostelijk 
mengsel in de- hopper. In precies 47 minuten was de hopper vol. 
In die tijd werden wat kleine probleempjes opgelost. Een 
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apparaat van Observator wilde eerst niet reageren op het 
opendraaien van de kraantjes. Maar een gesprek met wal: ,,pro
beer eerst nog eens alles door te blazen", hielp en alles mar
cheerde zoals 't hoorde. 
De lading was heel wat sneller gelost. De horizontale bodem
deuren zorgden ervoor dat in twee minuten de hele lading weer 
aan de zeebodem was toevertrouwd. 
Ik heb het middagbiefstukje samen met de Chinese toezicht
houders gegeten. Ze vroegen me eerst of ik de kok wilde vragen 
hun stukje vlees goed door te bakken. Dat rauwe vlees van ons 
vonden ze niet lekker. 
Er valt overigens best met hun te praten. Eén van de heren 
spreekt prima Engels en hij kent al heel wat Nederlandse woor
den en zinnen. Die gebruikt hij zó perfekt, dat je soms de indruk 
krijgt dat hij onze taal helemaal beheerst. Maar naderhand merk 
je dat hij echt nog een student is. Op de brug laat hij zich talloze 
malen het woord "biefstuk" voorzeggen. Net zo lang tot hij de 
uitspraak ook te pakken heeft. Het zag er naar uit dat ze tevre-

Ook de vlag van de "IJsselwerf" In top 

I 
den waren met de prestaties van het schip. 's Middags werd het 
schip opnieuw volgezogen, om met een volle buik de stuur
proeven te kunnen doen. Ook die verliepen vlot, alhoewel ... 
Sommige mensen hadden wat last van de bonkige zee. Je kon 
er zó de landrotten uithalen. Die zeilden, zich overal aan vast
houdend, van stuur- naar bakboord en omgekeerd. De mannen 
met de zeebenen stonden rotsvast. Merkwaardig gezicht, die lui 
steeds loodrecht op de horizon te zien staan, vond deze landrot. 
Alles verliep zo vlot, dat we een goed uur vóór op het schema, 
de Hoek weer konden binnenlopen. Een deel van de bezoekers 
ging met de "Hazewind" van Rijkswaterstaat, samen met de heer 
Huisman, van boord. De anderen draaiden met de CO 838 het 
zeegat weer uit om te beginnen met de duurproef: 24 uur varen 
met de volle hopper. Géén probleem, dacht ik, toen ik van het 
pijlsnelle Rijkswaterstaat bootje terug keek naar de zuiger. 

Een fijn schip, goed ontworpen, vlot gebouwd, de Chinezen zul
len er plezier van hebben! Goede vaart CO 838 - of hoe ze je 
straks in China maar mogen noemen." 



Van de tien 1500 m3 sleepzuigers, die wij in opdracht hebben 
voor de Volksrepubliek China, werden onlangs de achtste en de 
negende te water gelaten. 
Op 31 mei was het de CO 842, een van de drie, waarvan de bouw 
wordt uitgevoerd door B.V. Scheepswerf en Machinefabriek "De
Biesbosch-Dordrecht" in Dordrecht.
De doop werd verricht door mevrouw A. Veldhuijzen-Visser, 
echtgenote van Ir. G. Veldhuijzen, directeur van de werf. Een 
stevige bries pakte de vallende fles, zodat een tweede zwaai 
noodzakelijk was om 'm kapot te laten klappen. 

DE ACHTSTE EN DE 
.... 

Klaar voor de tewaterlating 

Gezapig gleed de CO 842 te water, terwijl het muziekkorps de 
Ode aan Voorzitter Mao van het volk van Yao speelde, gevolgd 
door het Wilhelmus. 
Anderhalve maand later, op 18 juli was nummer negen, de 
CO 841, aan de beurt. Ditmaal wapperden de vlaggen in Kinder
dijk. 
Het was slecht weer. Maar een opvallend zonnetje was mevrouw 
Chen Hsin Jen. Zij is de echtgenote van de onlangs benoemde 
Buitengewoon Gevolmachtigd Ambassadeur van de Volksrepu
bliek China in Nederland. Ze was gekleed in een vlotte zomerjas, 
rokken op de juiste lengte en fleurige open schoentjes. Dit voor 
de dames; vooral omdat we zo weinig vrouwen uit China iets 
anders dan de zo streng aandoende kostuums zien dragen. 
Vrolijk snappend met de heer Bouman liep ze naar het podium 
en - zoals we gewoon zijn - kon ze de sleepzuiger vlot te 
water laten glijden. 
De heer Chen Hsin Jen verheugde zich na afloop weer over de 
vriendschapsbanden tussen zijn en ons land. Hij constateerde 
dat China bezig is zich op te werken naar de welvaart van andere 
landen. Niet schoksgewijze, het zou nog zeker vijfentwintig jaar 
duren, maar wel op eigen kracht. Dat betekende niet, dat er niet 
geprofiteerd zou worden van de kennis en ervaring van andere 
landen. De grote bestelling bij IHC Holland was daar wel een 
voorbeeld van. Maar ons baggermaterieel, in handen van de 
Chinese technici, zou China sneller omhoog helpen in de vaart 
der Volkeren. 
De heer Bouman verklaarde graag door te willen gaan die hulp 
te verlenen. Nieuwe orders uit China zou hij met genoegen 
ontvangen. Laten we met hem daarop hopen. Deze grote op
dracht is nu bijna voltooid! 

NEGENDE 
De beslissende klapl 

Gelukwensen voor de doopvrouwe 

Kant en klaar voor werkzaam leven 

De doop ,,Let maar eens goed op" 
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Op 20 juni j.1. kwam de COR in Sliedrecht bijeen. Wegens vakanties van een aantal leden waren plaatsvervangers aanwezig. De afwezigheid van de DMN vertegenwoordigers is het gevolg vande vormingsweek van de OR van DMN in "Oleartsduyn". Wegens vakantie van de heer Smit treedt de heer Schuil op als voorzitter. De notulen van de vorige vergadering worden, behoudensenkele redactionele wijzigingen, goedgekeurd. Door de directies van IHC Gusto en IHC Verschure is overleggevoerd over het inlenen van tekenkamerpersoneel van Verschure door Gusto. Een en ander zal in details nog worden bekeken.Met betrekking tot de IHC salarisstructuur is er geen besprekinggeweest tussen de raad van bestuur en de vakverenigingen.Om de consequenties van afspraken en wensen te bezien zal in de komende maanden nog een aantal malen worden vergaderd. Ten aanzien van de faciliteiten voor het bondswerk in de bedrijven is afgesproken, dat de vakverenigingsbestuurderszullen reageren op het IHC-voorstel. Ook is er overleg geweest tussen de vakverenigingen en de directies van de beide IHC Gusto bedrijven over de afbouw vande montageregeling voor in• totaal 114 medewerkers van Gusto Staalbouw en Gusto Schiedam op wie deze regeling nog wordttoegepast, hoewel ze niet op montage gaan. Wederzijds zijnvoorstellen gedaan om tot een aanvaardbare oplossing te komen. De orderportefeuille vormt een punt van langdurige discussie.

Algemeen is men het er over eens, dat het in de huidige situatieop de scheepsbouwmarkt, in het belang van IHC is dat dit onderwerp zoveel mogelijk "binnenskamers" blijft. De begeleidingscommissie collectieve ziektekostenverzekeringis met haar eindadvies gereedgekomen en biedt dit de raad vanbestuur aan ter bespreking met de vakverenigingen .• Aan de OR van IHC Smit is toegezegd dat alvorens er een definitieve beslissing wordt genomen belanghebbenden uitvoerigzouden worden voorgelicht door een verzekeringsdeskundige.Ook bij IHC De Klop kómt zo'n bijeenkomst. De begeleidingscommissie acht zich nu van haar taak ontslagenmaar wil toch graag op de hoogte blijven vooral wat betreftde onderhandelingen over de polisvoorwaarden. Dit laatste zalgebeuren. De voorzitter dankt de commissie voor het vele werkdoor haar verzet. \ lHet is wettelijk verplicht voor een COR om een jaarverslag uitte brengen. Men is van mening dat in zo'n verslag ook de namenvan de leden moeten worden vermeld, alsmede de mutaties indit college. De agendacommissie zal het jaarverslag verder bekijken, waarna publicatie in Het Zeskant zal volgen. Uiteraard bestaat er bij de leden grote belangstelling voor heteerste kwartaalverslag over 1975. Door de voorzitter worden op verzoek een aantal posten nader toegelicht. Omdat alle werkmaatschappijen een Sociaal Jaarverslag uitbrengen vindt de COR het niet nodig om veel kosten uit te trekken voor een uitgebreid concern Sociaal Jaarverslag. Een samenvoegen van de regionale verslagen met een algemeneinleiding van Concern Personeelszaken wordt voldoende geacht.De voorzitter gaat hiermee akkoord. In Het Zeskant zullen t.z.t.over dit onderwerp nadere mededelingen worden gedaan, o.a.over de wijze waarop belangstellenden dit Sociaal Jaarverslagkunnen krijgen. 
Een ander punt tijdens de rondvraag betreft de investeringenvoor het volgende jaar. De reeds goedgekeurde investeringenzullen normaal uitgevoerd worden. De investeringen bij IHCVerschure en IHC Gusto staan daarbij centraal. Voor een zeer nuttige en noodzakelijke investering kan in bepaalde gevallen ook geld ter beschikking worden gesteld. De volgende vergadering van de COR wordt vastgesteld op26 september a.s. DMN zal dan als gastheer optreden. De voorzitter wenst allen tot slot een prettige vakantie.
De voorzitter De secretaris

JAARVERSLAG COR 1974 
Na een periode van intensief overleg tussen vertegenwoordigersvan vakverenigingen, ondernemingsraden en IHC werd op 2 mei1974 de Centrale Ondernemingsraad (COR) geïnstalleerd. In deCOR zijn alle Nederlandse IHC-bedrijven vertegenwoordigd door een of meerdere afgevaardigden van elke Ondernemingsraad(OR) c.q. Personeel Overleg Commissie (POC) De COR bestaatuit 23 gekozen leden en de president raad van bestuur. Van degekozen leden komen 4 leden van de OR-Gusto respectievelijkde OR-Smit, 3 leden van elk van de ondernemingsraden vanGusto Staalbouw en Verschure, 2 leden van respectievelijk de OR-DMN, OR-De Klop en OR-Smit & Bolnes en 1 lid van dePOC-Hoofdkantoor/Computercentrum, MTE en Smit Engineering.
Bij de installatie van de COR op 2 mei 1974 waren de volgendeheren lid van de COR
de heer D. L. H. Smit

K. Brand
president raad van bestuurvoorzitter COR (Smit Engineering)
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H. Brands E. v. BroekhuysenM. Dettmeijer P. C. J. van DijkM. P.J. Dols H. van Doorn J. van der Drift L. P. van DuivendijkJ. W. van EgmondH. J. Fooy M. Gerritsen A. H. v.d. Hel E. v.d. Heuvel A. H. HoogendoornT. MolenaarC. PaterJ. Polak J. H. Scholten P. A. M. Schudelaro

(Computercentrum)(IHC Verschure)(IHC Gusto)(DMN) (IHC Gusto Staalbouw)(IHC Gusto Staalbouw)(IHC Gusto) (Smit & Bolnes)(DMN) (Smit & Bolnes)(IHC Smit) (IHC De Klop) (IHC Gusto Staalbouw)(IHC Smit)(MTE) (IHC Smit)(IHC Smit) (IHC Verschure)(IHC Gusto)

J. G. StocksA. v.d. VeerD. Vonk
Door de raad van bestuur werd de zitter van de COR aangewezen, te afwezigheid van de heer Smit hetnemen. Door de COR werd de heer P. A. M. Sbenoemd. De heer J. v.d. Drift werd aangewezen. In december 1974 heeft de heer J. Pol de COR beëindigd in verband met het beë"betrekking met IHC Smit. (In de OR-verd.d. 30 januari 1975 is de heer C. v.d.benoemd). In 1974 heeft de COR zeven maal verga ewerd voorafgegaan door een voorover!leden. In de eerste vergadering werd het voorlo keurd. Besloten werd dat, voordat het v,,..-.r1,-...de bedrijfscommissie ter goedkeuring o de POC's hun reglement moesten vas e "'zingsprocedure voor COR-afgevaardigde liggen. Eind 1974 was het reglement van · -
ring akkoord, terwijl de reglementen van °Computercentrum en POC-MTE nog on ezijn. De COR is dit jaar ook ingeschakeld bijre van drie nieuwe commissarissen. Bij de benoeming van de heer Buiter zij eengekomen termijnen aangehouden. Bij raad van commissarissen om op de aan ee -ook de heren Brouwer en De Bruin als kanc:werd met toestemming van de COR van geweken, omdat de periode tussen he tures en de aandeelhoudersvergadering ehiermede is er eind juli een onofficieelgeweest. Door de COR werden een drietal commiss·
- de commissie Ziektekostenverzekering
- de commissie Proefvaart
- een agenda-commissie
De agenda-commissie, bestaande secretarissen van de OR-en van Gusto, Smit -�ingesteld, om te bevorderen dat vanuit een directe inbreng wordt geleverd bij de agenda, waardoor alleen onderwerpen van -
de agenda worden opgenomen. Deze co zaamheden aanvangen in 1975. In haar ee -=> 

agenda-commissie ook een inventarisatie handelen onderwerpen en daarvan de prio · � -De commissie Ziektekostenverzekering is i _met Concern Personeelszaken, de mogelij om te komen tot één uniforme IHC-Ziekteeen uniforme werkgeversbijdrage.

s 
In overleg met de COR is besloten geen ap te maken voor het concern, maar de gez.ar.:,:averslagen v.an de werkmaatschappijen econcern-sociaal-jaarverslag.
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A. v.d. Veer
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(IHC Verschure) 
(IHC Gusto) 
(IHC De Klop) 

Door de raad van bestuur werd de heer D. L. H. Smit als voor
zitter van de COR aangewezen, terwijl de heer B. Schuil bij 
afwezigheid van de heer Smit het voorzitterschap zal waar
nemen. 
Door de COR werd de heer P. A. M. Schudelaro als secretaris 
benoemd. De heer J. v.d. Drift werd als zijn plaatsvervanger 
aangewezen. 
In december 1974 heeft de heer J. Polak zijn lidmaatschap van 
de COR beëindigd in verband met het beëindigen van zijn dienst
betrekking met IHC Smit. (In de OR-vergadering van IHC Smit 
d.d. 30 januari 1975 is de heer C. v.d. Heuvel tot zijn opvolger
benoemd). 
In 1974 heeft de COR zeven maal vergaderd. Iedere vergadering 
werd voorafgegaan door een vooroverleg tussen de gekozen 
leden. 
In de eerste vergadering werd het voorlopig reglement goedge
keurd. Besloten werd dat, voordat het voorlopig reglement aan 
de bedrijfscommissie ter goedkeuring wordt aangeboden, eerst 
de POC's hun reglement moesten vaststellen opdat de verkie
zingsprocedure voor COR-afgevaardigden van de POC vast zou 
liggen. Eind 1974 was het reglement van de POC-Smit Enginee
ring akkoord, terwijl de reglementen van de POC-Hoofdkantoor/ 
Computercentrum en POC-MTE nog onderwerp van bespreking 

De commissie heeft een pré-advies uitgebracht, waarin de vol
gende uitgangspunten waren opgenomen: 
- rekening houdend met de voor- en nadelen betreffende polis

voorwaarden en premiebetaling van bestaande verzekeringen 
dient er een collectieve Ziektekostenverzekering voor IHC te 
komen. 

- keuze maken tussen Enzico en VZVZ.
- instellen van sociaal fonds om eventueel door collectieve polis

niet meer gedekte risico's te vergoeden. Dit sociaal fonds zou
bij iedere werkmaatschappij zelfstandig moeten worden inge
steld.

- werkgeversbijdrage 50% van de premie.
Het uitbrengen van een definitief advies, gebaseerd op een 
rapport van Concern Personeelszaken waarin verwerkt de pre
mies van 1975, is vertraagd omdat Concern Personeelszaken pas 
begin december 1974 over het overzicht van de (voorlopige) 
premies kon beschikken. 
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De COR is dit jaar ook ingeschakeld bij de benoemingsprocedu
re van drie nieuwe commissarissen. 

De door de COR ingestelde commissie proefvaartregeling is tot 
de conclusie gekomen dat er binnen IHC één uniforme regeling 
zou kunnen worden gemaakt. Bij het vergelijken van de diverse 
regelingen bij de verschillende werkmaatschappijen heeft de 
commissie twijfel opgevat omtrent het in praktijk brengen van de 
overeengekomen regelingen. Aan de Interne Accountantsdienst 
is in verband hiermede opdracht gegeven een rapport te maken 
over de praktijken met betrekking tot de proefvaartregeling. 
Door onderbezetting bij de Interne Accountantsdienst was het 
niet mogelijk dit rapport in het verslagjaar uit te brengen. 
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(IHC Verschure) 
(IHC Gusto) 

Bij de benoeming van de heer Buiter zijn de bij reglement over
eengekomen termijnen aangehouden. Bij het voorstel van de 
raad van commissarissen om op de aandeelhoudersvergadering 
ook de heren Brouwer en De Bruin als kandidaat voor te dragen, 
werd met toestemming van de COR van bedoelde termijnen af
geweken, omdat de periode tussen het ontstaan van de vaka
tures en de aandeelhoudersvergadering te kort was. In verband 
hiermede is er eind juli een onofficieel secretarissenoverleg 
geweest. 
Door de COR werden een drietal commissies benoemd, namelijk: 
- de commissie Ziektekostenverzekering
- de commissie Proefvaart
- een agenda-commissie
De agenda-commissie, bestaande uit de voorzitter COR en de 
secretarissen van de OR-en van Gusto, Smit en Verschure, werd 
ingesteld, om te bevorderen dat vanuit meerdere IHC-bedrijven 
een directe inbreng wordt geleverd bij de samenstelling van de 
agenda, waardoor alleen onderwerpen van algemeen belang op 
de agenda worden opgenomen. Deze commissie zal haar werk
zaamheden aanvangen in 1975. In haar eerste vergadering zal de 
agenda-commissie ook een inventarisatie maken van de te be
handelen onderwerpen en daarvan de prioriteiten aangeven. 
De commissie Ziektekostenverzekering is ingesteld om, tezamen 
met Concern Personeelszaken, de mogelijkheden te bestuderen 
om te komen tot één uniforme IHC-Ziektekostenverzekering en 
een uniforme werkgeversbijdrage. 

De COR is uitgebreid geïnformeerd over de resultaten van de 
bedrijven die behoren tot de deelnemingen divisie. De Raad 
heeft met veel belangstelling het gebeuren rondom IHC Marine 
in Amerika gevolgd en de resultaten van de Viking. 
Bovendien is de COR op de hoogte gesteld van de samenwer
king binnen IHC tussen de machinefabrieken . 
De COR-leden zijn regelmatig op de hoogte gehouden van de 
algemene gang van zaken bij IHC. 
Eén van de vergaderingen is volledig gewijd aan de behandeling 
van het jaarverslag 1973, terwijl ook het verslag van het eerste 
halfjaar en het derde kwartaal uitvoerig is besproken. 
Het punt ondernaannemers is eveneens onderwerp van gesprek 
geweest. 
Vooruitlopend op het in overleg met de werkgeversorganisatie 
FME tot stand komen van een lijst met goedgekeurde onder
aannemers, werd aan de COR een voorlopige opgave verstrekt 
van de onderaannemers waarmee de IHC-bedrijven geen zaken 
zullen doen. 
De gekozen COR-leden hebben de raad van bestuur verzocht 
de interne- en externe mobiliteit van de IHC-werknemers zoveel 
mogelijk te bevorderen. De raad van bestuur zal zich hierover 
beraden. 

Tijdens de laatste vergadering is een vergaderschema voor 1975 
vastgesteld; tevens is een budget voor 1975 op basis van 8 ver
gaderingen goedgekeurd waarbij is gesteld dat dit budget de 
activiteiten van de COR niet zal mogen belemmeren. 

P. A. M. Schudelaro Secretaris. 

SOCIAAL JAARVERSLAG 
In overleg met de COR is besloten geen apart sociaal jaarverslag 
te maken voor het concern, maar de gezamenlijke sociale jaar
verslagen van de werkmaatschappijen te beschouwen als het 
concern-sociaal-jaarverslag. 
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Degenen, die prijs stellen op toezending van al die verslagen, 
worden verzocht dit vóór 1 september a.s. kenbaar te maken bij 
mej. M. Heinerman van de afdeling Concern Personeelszaken 
van IHC Holland. 



ARBEIDSVOORWAARDEN 
BIJ IHC 
Toen in 1965 de IHC-groep uit een aantal voordien vrijwel zelf
standige bedrijven tot stand kwam, ontstond de noodzaak om 
de bedrijfsvoering van die bedrijven onderling af te stemmen en 
om bepaalde zaken te uniformeren. 
Deze noodzaak tot uniformering had in de beginjaren na de 
fusie in het bijzonder betrekking op de financieel-economische 
aspekten. Op personeelsgebied was die noodzaak in eerste 
instantie minder duidelijk. De personeelsleden bleven in dienst 
van hun werkmaatschappij en hielden dezelfde arbeidsvoorwaar
den. Er was ook weinig aanleiding om de bedrijfsregelingen die 
iedere werkmaatschappij toepaste te veranderen. 
De enige uitzondering hierop betrof de pensioenvoorziening en 
de winstdeling. 
Hiervan stond al vrij spoedig vast dat de bestaande werkmaat
schappij-regelingen moesten worden omgebouwd tot één IHC
regeling. 
Na uitgebreid onderzoek en overleg werd in 1967 het IHC-pen
sioenfonds opgericht en kwam de IHC-winstdelingsregeling tot 
stand, welke in 1974 werd omgezet in de IHC-bonusregeling. 
Naarmate de jaren van samenwerking verstreken, ontstonden er 
tussen de personeelsleden van de verschillende werkmaatschap
pijen meer contacten. Uiteraard hield dat in dat er onderling 
informatie werd uitgewisseld over salarissen, toeslagen, ver
goedingen en andere sociale regelingen. Dat leidde er weer toe 
dat bij het bespreken van gewenste verbeteringen in de ene 
werkmaatschappij argumenten werden ontleend aan het bestaan 
van een betere regeling bij een andere werkmaatschappij. 
Begrijpelijk was dat men in zo'n geval alleen wees op het be
staan van een betere regeling bij de ene of de andere werkmaat
schappij al naar gelang dat het beste uitkwam. 
Van de zijde van de directie werd er dan vaak op geattendeerd 
dat er bij diezelfde werkmaatschappij waar men zich op beriep, 
ook regelingen waren die beduidend minder gunstig waren. 
Naar aanleiding van een inventarisatie van een tiental regelingen 
in 1972 werd opgemerkt dat men voor wat betreft overwerk op 
werkdagen het beste uit was bij de Klop, maar dat men op zater
dag beter kon overwerken bij Gusto; dat men het beste invalide 
kon worden bij Gusto en het hoofdkantoor; dat men zich voor 
een gezin met kinderen voor ziektekosten het beste via DMN 
kon laten verzekeren; dat het dienstig was om alvorens te jubi
leren naar Verschure overgeplaatst te worden en dat men voor 
wat betreft de vakantieregeling het beste bij MTE uit was. 
Het laten voortbestaan van belangrijke verschillen in arbeids
voorwaarden bij de werkmaatschappijen werd de laatste jaren 
steeds minder juist geacht. Meer nog dan in de beginjaren na de 
fusie werd IHC als een eenheid ervaren, er werd meer personeel 
bij andere IHC werkmaatschappijen tewerkgesteld en er vonden 
steeds meer overplaatsingen plaats. 
Zowel van de zijde van de COR als van de zijde van de vak
bonden werd er op aangedrongen om de belangrijkste arbeids
voorwaarden en regelingen te uniformeren. De wenselijkheid 
hiervan werd door de raad van bestuur onderschreven. 
Bovengeschetste ontwikkeling leidt ertoe dat meer onderwerpen 
centraal behandeld moeten worden. Hierover zijn met de vakver-
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enigingen en de Centrale Ondernemingsraad afspraken gemaakt 
waarbij tevens een taakverdeling tussen vakverenigingen en 
Centrale Ondernemingsraad werd afgesproken. 
Centraal behandelen betekent overigens niet dat bij voorbaat 
vaststaat dat die arbeidsvoorwaarden en regelingen geunifor
meerd zullen worden. 
Het kan zijn dat b.v. de kostenconsequenties van de gewenste 
uniforme regeling door de raad van bestuur niet aanvaardbaar 
worden geacht en dat er geen andere mogelijkheid blijkt te 
zijn om over een anderè regeling tot overeenstemming te komen. 
Centraal behandelen betekent wel dat sommige onderwerpen 
welke vroeger per werkmaatschappij hetzij met de Onderne
mingsraden hetzij met de vakbondsbestuurders van het eigen 
district konden worden geregeld, nu door de raad van bestuur 
met de Centrale Ondernemingsraad of met de vakbondsbestuur
ders van het district Rotterdam moeten worden besproken. 
Het centrale overleg kan echter alleen goed gevoerd worden als 
er voldoende contact is met de zogenaamde achterban. Voor de 
raad van bestuur zijn dat de directeuren van de werkmaat
schappijen, voor de COR zijn dat de ondernemingsraden en voor 
de vakbondsbestuurders zijn dat de leden en hun collega's in 
de andere districten. 
Dit vooroverleg kost veel tijd, maar zowel door de raad van 
bestuur als door de COR en de vakbonden is erkend dat dit 
noodzakelijk is alvorens verantwoorde beslissingen kunnen wor
den genomen. Ook is de noodzakelijkheid erkend om gezamen
lijk af te spreken in welke volgorde de onderwerpen besproken 
en behandeld zullen worden. 
Gedurende de tijd die nodig is om tot overeenstemming te ko
men zullen de bij de werkmaatschappijen bestaande regelingen 
normaal worden toegepast. Verbeteringen kunnen slechts plaats
vinden voor zover deze het tot stand brengen van de uniforme 
regelingen niet belemmeren. 
In de komende maanden zullen tussen raad van bestuur en 
vakbondsbestuurders besprekingen worden gevoerd over het 
invoeren van uniforme IHC-loonlijsten bij alle werkmaatschap
pijen en het uniformeren van de ziektekostenverzekering. Over 
de achtergrond hiervan en over het verloop van de besprekingen 
zal ook via Het Zeskant nadere informatie worden verstrekt. 

G. J. Veen 
Concern Personeelszaken 

Onderwerpen die thuis horen in het 
overleg tussen raad van bestuur met 

Vakbondsbestuurders 
van het district R'dam 

Pensioenvoorziening -
Bonusregeling - Arbeids
ongeschiktheidsverzeke
ring - Werk/functie 
classificatie systematiek -
Salarisstructuur, salaris
schalen en toeslagen -
Karwei, dienstreis, de
tachering eh proefvaart -
Uitzending naar het 
buitenland - Bedrijfsbij
drage ziektekostenverze
kering - verhuiskosten bij 
overplaatsing -
Kilometervergoeding -
Concurrentiebeding -
Faciliteiten vakbondswerk. 

Centrale 
Ondernemingsraad 

Collectieve ziektekosten
verzekering -
Collectieve ongevallen
verzekering -
Toepassen algemene 
CAO-maatregelen of 
wettelijke regelingen -
Hypotheekverstrekkingen -
Uitgangspunten voor
schotten en leningen -
Jubileum uitkeringen -
Bedrijfsspaarregelingen -
ldeeënbusregelingen -
Telefoonkostenvergoeding. 

GEPENSIONEERDE 

OPSTA 
De jaarlijkse bustocht voor de gepensio
neerden van IHC VERSCHURE werd d. 
jaar gehouden op donderdag 29 mei. 
De tocht ging naar Oisterwijk en he 
Safaripark te Hilvarenbeek. 

Tot slot was er voor de 215 deelnemers 
een diner in het Jaarbeurs Restaurant te 
Utrecht, waar ook de directie van IHC 
Verschure acte de presence gaf. 
Het was een fantastische dag, begunstigd 
door goed weer. Vele contacten werden 
verstevigd en oude herinneringen opge
haald. 

Op 12 juni 1975 vertrokken twee bussen 
met gepensioneerden van IHC DE KLOP 
voor de jaarlijkse uitgaansdag. Die leid
de deze keer westwaarts naar de Delta
werken. 
Via Voorne-Putten en de Haringvlietdam 
bereikten we Delta-Expo waar de koffie 
klaar stond. Over Goeree en de Brou
wersdam ging het toen verder naar 
Haamstede-Vliegveld op Schouwen. Hier 
voegden de heren ir. T. P. de Jooden en 
J. van Dongen zich bij het gezelschap

· om met elkaar te eten. Zowel de kennis
making met de nieuwe directeur als het
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GEPENSIONEERDEN 

OP STAP 
De jaarlijkse bustocht voor de gepensio
neerden van IHC VERSCHURE werd dit 
jaar gehouden op donderdag 29 mei. 
De tocht ging naar Oisterwijk en het 
Safaripark te Hilvarenbeek. 

Tot slot was er voor de 215 deelnemers 
een diner in het Jaarbeurs Restaurant te 
Utrecht, waar ook de directie van IHC 
Verschure acte de presence gaf. 
Het was een fantastische dag, begunstigd 
door goed weer. Vele contacten werden 
verstevigd en oude herinneringen opge
haald. 

Op 12 juni 1975 vertrokken twee bussen 
met gepensioneerden van IHC DE KLOP
voor de jaarlijkse uitgaansdag. Die leid
de deze keer westwaarts naar de Delta
werken. 
Via Voorne-Putten en de Haringvlietdam 
bereikten we Delta-Expo waar de koffie 
klaar stond., Over Goeree en de Brou
wersdam ging het toen verder naar 
Haamstede-Vliegveld op Schouwen. Hier 
voegden de heren ir. T. P. de Jooden en 
J. van Dongen zich bij het gezelschap

, om met elkaar te eten. Zowel de kennis
making met de nieuwe directeur als het

weerzien met de vroegere chef werd 
door de gepensioneerden erg op prijs 
gesteld. 
's-Middags volgde een prachtige boot
tocht over de Oosterschelde langs de 
werkeilanden en onder de Zeelandbrug 
door met als eindpunt Zierikzee. Van
daar brachten de bussen ons over de 
Grevelingendam en Volkerakdam weer 
naar Sliedrecht. 
De prettige uitleg bij wat we te zien kre
gen zowel in de bussen als aan boord 
en het ideale zomerweer droegen er toe 
bij dat het geheel een bijzonder geslaag
de dag werd waarvoor de gepensioneer
den de directie van harte dank zegden. 

Op woensdag 11 juni j.l., met stralend 
weer, vertrok het m.s. Koblenz, om met 
de gepensioneerde medewerkers van 
IHC GUSTO en hun echtgenotes en de 
weduwen van de gepensioneerden, een 
reisje over de Lek te maken. 
Dr. Ir. L. A. van Gunsteren heette de 
aanwezigen in zijn openingstoespraak 
van harte welkom en wenste iedereen 
een fijne dag toe. 
Vele handen zijn op deze dag geschud, 
vele kennismakingen hernieuwd en vele 
herinneringen aan de Gusto opgehaald. 
De sterke verhalen waren niet van de 
lucht! 
De dames Van Gunsteren en Bax, als
mede de directie-secretaresses en de 
dames van de Personeelsdienst, waren 
als gastvrouwen druk in de weer en 
onze gasten hebben zich opperbest ver
maakt. 
Onze speciale bewondering gaat uit naar 
de mensen uit Geleen, waarvan som
migen al om 5 uur op pad waren om de 
boottocht mee te maken. 
Bij de thuiskomst gaf het Gusto Muziek
korps luid blijk van zijn aanwezigheid 
om alle mensen te verwelkomen. 
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Mede aan de hand van alle prettige 
reacties die wij gekregen hebben, kun
nen we met een gerust hart stellen, 
dat deze tocht een groot succes is ge
weest. 

Op donderdag 12 juni j.l. beleefde een 
groot aantal gepensioneerden van IHC
SMIT en weduwen een fijne dag aan 
boord van het m.s. Kob/enz. 
Om kwart voor negen vertrok het schip 
van de steiger aan de Punt voor een 
vaartocht naar de havens van Rotterdam 
om via de Oude Maas naar het Haring
vliet te varen en vervolgens dwars door 
de Biesbosch naar de Beneden Merwede 
tot even voorbij Slot Loevestein. 
In Gorinchem kwamen de directie en de 
personeelschef aan boord, alsmede een 
delegatie van de Ondernemingsraad om 
het laatste gedeelte van de vaartocht 
mee te maken en deel te nemen aan 
het diner. 
Om ongeveer half zeven arriveerden we 
weer aan de steiger aan de Punt na een 
bijzonder heerlijke dag gehad te hebben 
waarbij de zon zich van de beste kant 
liet zien. 
Ongetwijfeld zullen de deelnemers nog 
heel lang met genoegen aan deze vaar
tocht terugdenken. 



0. ELSHOUT 

40JAARBIJ
IHC VERSCHURE 

Op 30 mei 1975 heeft de heer 
Otto Elshout gejubileerd. 
Zijn werkterrein was de machi
nefabriek - Oranjewerf -, waar 
hij reparatie-bankwerker was. 
Helaas moesten wij de laatste 
zin in de verleden tijd stellen, 
want door een hinderlijke kwaal 
was hij genoodzaakt begin 1974 
af te haken. 
Helaas, want tijdens de jubileum
viering is bevestigd wat velen 
reeds wisten, dat deze jubilaris 
een vlotte en solide medewerker 
was met een opgeruimd humeur, 
die wij na die 40 jaar trouwe 
plichtsbetrachting erg zullen mis
sen. 
Daartegenover zijn wij er van 
overtuigd, dat deze bijzonder 
goede eigenschappen van de 
jubilaris hem over zijn moeilijk
heden zullen heen helpen. In 
deze overtuiging wensen wij hem 
nog vele goede en gezellige ja
ren met vrouw en kinderen. 

40 JAAR BIJ 
IHC DE�KLOP ., 

H. DE�ER 

Op 20 juni 1975 ging de vlag 
omhoog voor onze medewerker, 
de heer H. de Jager, die op deze 
dag zijn 40-jarig jubileum vierde. 
In dienst gekomen als nageljon
gen, klom hij al spoedig op tot 
ijzerwerker en sinds de moei
lijke oorlogsjaren - gedeeltelijk 
in Duitsland - werkt hij nu al 
vele jaren als elektrisch lasser. 
Na het overhandigen van het 
vererend getuigschrift van de 
Maatschappij voor Nijverheid en 

Handel door de directie, verge
zeld van een geschenk onder 
couvert, werd de jubilaris toege
sproken door de Burgemeester, 
die hem vervolgens de bronzen 
medaille verbonden aan de Orde 
van Oranje-Nassau opspeldde. 
Wij feliciteren de heer De Jager 
van harte met deze onderschei
ding en wensen hem met zijn 
gezin nog vele gelukkige en ac
tieve jaren toe. 

25JAARBIJ 
IHCSMIT 

A. DEN DUNNEN 

Op 27 mei j.l. hesen we de vlag 
met het cijfer 25 in de mast voor 
de heren A. den Dunnen en 
B. den Toom.
De heer A. den Dunnen trad in
onze dienst op 29 mei 1950 bij
de afdeling AVI. De aluminium
fabriek was toen pas gestart met 
het bouwen van aluminium vaar
tuigen, zoals politieboten, sloe
pen enz. Tegenwoordig "zit" de
heer Den Dunnen in de speel
toestellen, waarbij hij de zorg 
heeft de toestellen ter plaatse 
op te stellen en af te leveren.
Wij feliciteren de heer Den Dun
nen met zijn jubileum en wensen
hem met .zijn gezin nog vele ge
lukkige jaren toe. 

De heer 8. den Toom trad in 
onze dienst op 15 mei 1950. 
Hij kwam als leerling-lasser op 
de helling en aan boord van 
schepen, waar we hem nog 
steeds kunnen vinden. We zullen 
ons maar niet vermoeien met de 
vraag hoeveel elektroden door 
hem zijn versmolten. Dat zijn er 
in ieder geval heel wat. 
Wij feliciteren de heer Den Toom 

B. DEN TOOM 
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met zijn jubileum en wensen ook 
hem met zijn gezin vele geluk
kige jaren toe. 

Op 25 juni j.l. herdacht onze 
medewerker, de heer A. Lange
rak, het feit dat hij op 7 juni 1950, 
nog in de korte broek en met 
kniekousen als 13-jarige jongen 
in dienst trad op de afdeling AVI 
te Krimpen aan de Lek, om mee 
te helpen bij de bouw v_an alu
minium boten en sloepen. Later 
is hij overgegaan naar de afde
ling Staalbouw. 
De afdeling Staalbouw werd 
enige jaren geleden overge
plaatst naar Kinderdijk en onder
gebracht in de afdeling Sectie
bouw, waar we onze jubilaris 
nog steeds kunnen vinden bij 
dezelfde baas en bij dezelfde 
maat. Na 25 jaar kunnen we zeg
gen dat Arie tot de "oude ge
trouwen" behoort. We hopen dat 

A. LANGERAK 

hij nog vele jaren daartoe zal 
mogen blijven behoren en zijn 
werk zal kunnen blijven voort
zetten in een goede gezondheid 
en met de opgewektheid die wij 
van hem gewend zijn. 

GUSTO JONGEREN NAAR ZWITSERLAND 

Dankzij een scherpe kostenbewaking en een goed uitgebalan
ceerde planning van het budget had de Jongerenkommissie 
mogelijkheden om met een groep jongeren, die voor het laatst 
onder hun hoede stond, zónder bijdrage een reis naar het Zwit
serse bergland te maken. 
Op zaterdag 23 mei was de start om 6.00 uur in de morgen met 
drie autobusjes en 21 medewerkers. Het reisdoel was een natuur
vriendenhuis op 1287 meter hoogte in Meiringen. 
In de avond kwamen wij aan. Er vyas een hartelijke ontvangst 
door de plaatselijke natuurvrienden. Met harmonikamuziek en 
jodelzang werd het vrij laat, wat niet weerhield dat op zondag
morgen het programma tot de orde riep. 
Met een lichte bergwandeling voor de boeg kwam er een schei
ding der geesten. Er waren drie groepen: 

a. de vakantiegangers b. de toeristen c. de klimmers.
Met de drie autobusjes was dit geen bezwaar en aan alle wen
sen kon worden voldaan. 
Zelfs de klimmers konden hun krachten beproeven, dankzij een 
Gustomedewerker met alpine ervaring. Dit gaf aanleiding tot een 
prachtige sportieve prestatie. 
De weergoden waren ons welgezind. Op woensdag én donder
dag was het zelfs zó stralend, dat alle bergtoppen vrij in het 
zicht kwamen. Dit komt maar zelden voor. 
Te snel was het weer zaterdagmorgen. De watervallen, de kloven, 
de volgesneeuwde passen, de gletschers, enz. waren bekeken. 
Het uit Holland meegenomen Tip-Top brood werd waf-waf (?) 
weggekauwd. 
Met twee pakken melk of limonade en een zak proviand was het 
vertrek zonder ontbijt in busverband uit Zwitserland in de prille 
morgenstond. Zonder wanklank kwam Schiedam in de avonduren 
weer in zicht. 
De waardering vond plaats op maandagmiddag in de kantine 
met het aanhoren van een aantal "sterke staaltjes". 

P. Schudelaro

Bedrijf Functie Salari -
IHC Smit Chef 

bedrijfs-
bureau 
werf 

Hoofdkantoor Manage-
ment 
Develop-
ment 
mede-
werker 

1 

IHC Verschure Ass. chef 
afd. 
Staalbouw, 
Helling en 
Uitrusting 

IN MEMORIAM 
J. 

Tot onze grote ontsteltenis kwam woensdag 
bericht binnen, dat die morgen onze me ewe 

JAN STIKKELMAN 

op een leeftijd van 57 jaar na een zeer ko 
overleden. 
De heer Stikkelman trad op 31 januari 1955 · 
Geleen als schoonmaker. 
Met bijzonder veel waardering denken wij 
zijn werk getrouw en met grote ijver bij ons 
die in alle eenvoud een voorbeeld was voo 
nen het ons maar moeilijk voorstellen, da 
heengegaan. 
Wij wensen vooral zijn familie en vrie c.

sterkte toe dit verlies te dragen. 
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een aantal "sterke staaltjes". 

P. Schudelaro

FUNCTIE-�

Bedrijf Functie Salarisgroep Korte omschrijving Opleidings- en Aanvullende Inlichtingen 
ervari ngseisen informatie bij: 

IHC Smit Chef Leiding geven aan het Ingenieur A. Doedeijns
bedrijfs- bedrijfsbureau (Scheepsbouw of Hoofd P.Z.
bureau werf (20-25 man). Werktuigbouw). IHC Smit
werf Het tot in detail Kinderdijk

plannen en voorberei-
den van de produktie van 
de werf. 

Hoofdkantoor Manage- Het invoeren van een Minimaal hoger H. Bosma
ment functie en organisatie- beroepsonderwijs. Hoofdkantoor
Develop- analyse-systeem en het Enige jaren bedrijfs- IHC Holland
ment bevorderen van een ervaring. 
mede- optimaal gebruik 
werker daarvan. 

Ondersteuning geven 
bij het opzetten van 
loopbaanplanning en 
personeelplanning. 
Het analyseren van 
opleidingsbehoeften en 
het inhoudelijk vorm-
geven van opleidings-
programma's. 

IHC Verschure Ass. chef Leiding geven aan de H.T.S. scheepsbouw Opvolging van Afd. P.Z. 
afd. afdelingen, die montage of werktuigbouw en de huidige chef IHC Verschure 
Staalbouw, van casco's en staal- enige jaren ervaring. behoort bij ge-
Helling en constructies tot de eind- bleken geschikt-
Uitrusting produkten verzorgen. 

IN MEMORIAM 

J. STIKKELMAN 

Tot onze grote ontsteltenis kwam woensdagmorgen 28 mei j.l. het 
bericht binnen, dat die morgen onze medewerker de heer 

JAN STIKKELMAN 

op een leeftijd van 57 jaar na een zeer kortstondige ziekte was 
overleden. 
De heer Stikkelman trad op 31 januari 1955 in dienst bij Gusto 
Geleen als schoonmaker. 
Met bijzonder veel waardering denken wij aan hem terug die 
zijn werk getrouw en met grote ijver bij ons verrichtte. Een man 
die in alle Etenvoud een voorbeeld was voor ons allen. Wij kun
nen het ons maar moeilijk voorstellen, dat hij uit ons midden is 
heengegaan. 
Wij wensen vooral zijn familie en vrienden veel kracht en 
sterkte toe dit verlies te dragen. 

J. Mercx
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heid tot de 
mogelijkheden. 

C. VAN NAMEN 

Op vrijdag 20 juni j.l. overleed onze medewerker, de heer 
CORNELIS VAN NAMEN

in de leeftijd van 62 jaar. De begrafenis vond plaats op dinsdag 
24 juni op de begraafplaats te Nieuw-Lekkerland. 
De heer Van Namen is bij ons in dienst getreden op 26 mei 1941 
en was werkzaam als ijzerwerker in de Ketelmakerij. Op 20 
mei jl. meldde hij zich ziek en moest enige dagen daarna worden 
opgenomen in het ziekenhuis. 
Groot was de ontsteltenis toen we het bericht van zijn overlijden 
ontvingen en ons realiseerden dat weer een van onze trouwe 
medewerkers ons door de dood was ontvallen. 
Wij gedenken hem als een trouw, vakbekwaam en collegiaal 
medewerker. 
Wij betuigen de familie Van Namen onze deelneming met dit 
verlies. Vooral de beide broers zullen hem heel erg missen bij 
het verzorgen van hun bejaarde moeder. 
Wij wensen hen de kracht toe dit verlies te kunnen dragen. 

J. Bakker



� 

�lllll'S (l)ERF 
Tijd heelt wonden, zo luidt het gezegde. Hopelijk is daarom het 
probleem van het betalen van benzine in Zierikzee intussen 
opgelost. In het Smit Bolnes Nieuws stond dit: ,,Bij deze doet 
het PV-bestuur een beroep op diegenen, die vanaf week 18, dat 
was van 28/4 - 2/5, benzine tankte (tankten), en, wellicht niet met 
opzet maar toch t/m week 22, dat was van 26-30-5 niet heeft 
(of hebben) betaald." 
Hopelijk heeft (hebben) zij (zij) de schuld(en) inmiddels vol-
daan ..... . 

In het IHC Gusto Nieuws stond onlangs deze advertentie: ,,Ter 
overname aangeboden, wegens verhuizing sterke wollen vloer
bedekking dubbel geweven, kleur beige, in staat van nieuw, 2 
maanden betreden ". 
Als het maar met zachte tred is geschied ..... . 

Het moest er toch maar eens uit, daar bij IHC Smit: ,,Het hand 
over hand toenemen, dat mensen hun behoefte doen aan boord 
van schepen. Hiertegen zullen strenge maatregelen genomen 
worden " ... 
Bah, terwijl er op andere wijze toch in deze behoeftes kan wor-
den voorzien ..... . 

KOST EN INWONING VOOR REKENING KLANT 
Zo luidt een clausule in veel contracten en het betreft het IHC 
garantiepersoneel. In een land dat nu tot de atoommogendheden 
behoort, maar waar nog onvoorstelbaar schrille constrasten be
staan, leverde IHC een (stoom)sleepzuiger af. 
In verband met bovenstaande clausule kregen we twee koks. De 
ene was een viezerik en de andere kon alleen water koken. Die 
viezerik diende aan tafel ook het eten op. Toen hij eens voor
over gebogen de soep opschepte, viel er een druppel haarolie 
in de soep. Dit was reden hem naar de wal te sturen en toen 
hadden we het "geduvel in de soepterrien ". Dat wegsturen kon 
zomaar niet, want hij was in gouvernementsdienst. Een honger
staking van het IHC personeel loste deze kwestie echter snel op. 
Maar van water alleen kun je niet leven, dus moest de water
koker tot kok worden opgeleid. Dit was niet zo bar moeilijk, want 
schrijver dezes huwde een vakonderwijzeres koken, die heel 
goed weet dat de weg naar het hart van de man door öe maag 
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In het IHC Holland Nieuws lazen wij deze fraaie zin: ,,Over de 
pensioengrondslag voor sommige tantièmisten en bonus-mensen 
is een vergelijking opgesteld, die tijdens de vergadering aan de 
heren wordt uitgereikt." 
Als schrijfist kijk je daar toch van op ..... . 

Een ideeënbus berichtje in het IHC Smit Nieuws trok onze aan
dacht: ,,Draadwervelen zonder sichel op carousselbank. Door 
diverse omstandigheden tijdens het beoordelen van dit idee, is 
het eerst nu mogelijk om het eindbedrag te publiceren." 
Dat is dus ook weer zonder sisser afgelopen! ..... . 

En wat denkt u van deze regels, die ons van bevriende zijde 
onder ogen werden gebracht uit een vergaderrapport: 
,,Juist voor de tewaterlating van de CO 841 bleken enkele mee
nemers iets gevreten te hebben." Zeker trek gekregen van het 
wachten! ..... . 
Gebraden duiven vliegen niemand in de mond, zo luidt een 
spreekwoord, maar in het rapport stond: ,,Goed screenen dat 
hoeveelheid mensen bij de proeftocht niet de pan uitvliegt." 
Kannibalen! ..... . 

loopt. Dat is dan ook aan zijn figuur merkbaar! Dus: vrouwlief 
gevraagd om een kookboek op te sturen. Hollandse kost, maar 
Engelse tekst. Met de "waterkoker" vervolgens dat hele boek 
doorgenomen en elk menu voorgedaan. Behalve de haringge
rechten, want haring kent men daar niet. Bij het doornemen van 
al die informatie hadden wij ook de voorman op de stookplaats 
nodig, want die kon Engels en de kok niet. Toen de kok met 
goed gevolg het examen had afgelegd, kreeg hij het kookboek 
in eigendom. Elke morgen bij het ontbijt moest hij er mee op
draven om de lunch en het avondeten te kunnen bestellen. 
Dat ging dan zo: ,,Beste vriend, vanmiddag eten we bladzijde 
twaalf en vanavond bladzijde zeventien." Toen wij naar huis 
gingen hebben wij hem gediplomeerd met een diploma met 
mooie krulletters. 
Naar men zegt werkt hij nu in één van de beste hotels. Hoe kan 
het ook anders, na zo'n IHC opleiding ...... ! 

©Mees Boer 
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