


BIJ DE VOORPLAAT 

IHC De Klop, vrijdagmiddag 15 april, zes uur 's middags: in afwachting tot het scheepvaartverkeer op de Merwede is stilgelegd. 
Méér over de doop en de tewaterlating van de voor Zaïre bestemde sleepzuiger Kasai op blz. 57. 

NIEUW LID VAN DE RAAD VAN BESTUUR 

Per 1 mei 1976 is tot vierde lid van de raad van bestuur van ons 
concern benoemd Drs. L. M. W. van Oosterom. 
Binnen de raad van bestuur zal hij zich in het bijzonder gaan 
bezighouden met financieel-economische aangelegenheden. De 
heer Van Oosterom is 39 jaar oud en sinds 1963 in dienst van 
IHC. Sinds 1974 behandelt hij de financiële zaken van de ver
koopactiviteiten in de groep. Op het Hoofdkantoor bekleedde hij 
de post van hoofd van de afdeling Marketing. 
Tot hoofd van de afdeling Marketing is per 3 mei 1976 benoemd 
Mr. K. Toxopeus, die in zijn nieuwe functie ook de commerciële 
begeleiding van de minderheidsdeelnemingen zal blijven behar
tigen. 
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OPDRACHT VOOR HEFEILAND 
Opnieuw werd de opdracht ontvangen voor de bouw van een 
standaard hefeiland met vier poten voor het uitvoeren van boor
en heiwerk ten behoeve van de bouw van steigers voor bijvoor
beeld tankers. 
De opdracht is gegeven door een combinatie van Philipp Holz
mann A.G. te Frankfurt en Stevin Construction, Beverwijk. 
De afmetingen zijn 10,60 m breed en 23,90 m lang. De palen heb
ben ieder een lengte van 38 meter; de laadcapaciteit bedraagt 
400 ton. 
De opdracht zal worden uitgevoerd door IHC Gusto Staalbouw. 
De constructie van de vijzels en de mechanische bewerking van 
de hefinrichting wordt uitgevoerd door IHC Gusto, zoals meestal 
bij dit type eilanden. In "Schiedam" draagt men tevens zorg voor 
het plaatsen van bestellingen en het uitvoeren van het nodige 
reken- en tekenwerk. 

"Door een van een cursus meegebracht 
lijken met een stripverhaal in gaatjes) zag 
gelijkheden voor de eerste numerieke boo 
In de loop van de jaren volgden nog en e e 
chines die kortweg met NC worden aang 
boor/freesbank en een grote frees/kotterb 
Ende, bedrijfsleider Machinefabriek IHC 
maanden is in onze Machinefabriek de G
een carrouselbank, fabrikaat Dörries." 

Deze bank heeft de volgende kenmerken: 

maximum draaidiameter 
tafeldiameter 
maximum te draaien hoogte 
vermogen 
aantal gereedschappen 
contourbesturing 

1800 
1400 
1080 
75 P 
16 
Gene 

"KIJKEN DOOR D 
IS DE 

TOEKOMST PROGR. 

De nieuwe carrouselbank bij IHC Smit. 

"Het is niet zó maar een NC carrousel 
Ende, ,,maar één met een automatisc e e 
Van tevoren in het gereedschapsmagazij 
ken, die daarna in de trommel van de -
worden stuk voor stuk via de ponsband 
middel van een geprogrammeerde "robo 
chine geplaatst. Dit alles onder he 
werk doen." 
,,De gereedschapsbewegingen zijn ·· 
rechtlijnig. Bij déze is een beweging -
lijnen of een combinatie daarvan oge 
draaien" zonder mallen en/of speci 
,,Hoe komt men aan de ponsband?", · 
,,De ponsband voor de Dörries carro..,._..:...,,:a. 



VOOR HEFEILAND 
ontvangen voor de bouw van een 

·er poten voor het uitvoeren van boor
de bouw van steigers voor bijvoor-

oor een combinatie van Philipp Holz-
S evin Construction, Beverwijk. 

breed en 23,90 m lang. De palen heb-
38 meter; de laadcapaciteit bedraagt 

· gevoerd door IHC Gusto Staalbouw.
1 - •• els en de mechanische bewerking van 

· e oerd door IHC Gusto, zoals meestal
iedam" draagt men tevens zorg voor 

e en het uitvoeren van het nodige 

,,Door een van een cursus meegebracht ponsbandje {te verge
lijken met een stripverhaal in gaatjes) zagen wij in 1966 de mo
gelijkheden voor de eerste numerieke boormachine wel zitten. 
In de loop van de jaren volgden nog enkele van dit soort ma
chines die kortweg met NC worden aangeduid. Het waren een 
boor/freesbank en een grote frees/kotterbank." Aldus Ing. A. v.d. 
Ende, bedrijfsleider Machinefabriek IHC Smit. ,,Sinds enkele 
maanden is in onze Machinefabriek de NC-familie uitgebreid met 
een carrouselbank, fabrikaat Dörries." 

Deze bank heeft de volgende kenmerken: 
maximum draaidiameter 
tafeldiameter 
maximum te draaien hoogte 
vermogen 
aantal gereedschappen 
contourbesturing 

1800 mm 
1400 mm 
1080 mm 
75 PK 
16 
General Electric 550 TX 

"KIJKEN DOOR DE PONSBAND 
l IS DE 
TOEKOMST PROGRAMMEREN" 

De nieuwe carrouselbank bij IHC Smit. 

,,Het is niet zó maar een NC carrouselbank" vertelt de heer V.d. 
Ende, ,,maar één met een automatische gereedschapswisseling. 
Van tevoren in het gereedschapsmagazijn ingest�lde beitelblok
ken, die daarna in de trommel van de machine zijn opgeborgen, 
worden stuk voor stuk via de ponsband "opgeroepen" en door
middel van een geprogrammeerde "robot" in de ram van de ma
chine geplaatst. Dit alles onder het motto "Laat de machine het 
werk doen.'.' 
,,De gereedschapsbewegingen zijn bij andere "NC machines" 
rechtlijnig. Bij déze is een beweging langs cirkels en rechte 
lijnen of een combinatie daarvan mogelijk. Nu is pas "rond
draaien" zonder mallen en/of speciaal gereedschap mogelijk." 
,,Hoe komt men aan de ponsband?", is onze vraag. 
"De ponsband voor de Dörries carrouselbank wordt met behulp 
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van een computer gemaakt. Immers het rekenen met cirkels en 
daaraan ergens rakende lijnen is erg gecompliceerd. De com
puter wordt via een taal - in ons geval MINIAPT - toegespro
ken en de ponsband met een tekening van de beitelbewegingen 
{plot) is, simplistisch gesproken, het resultaat. Dat programme
ren in MINIAPT vindt op het Bedrijfsbureau Fabriek plaats, terwijl 
de IBM computer bij VMF - FDO in Amsterdam staat. Uiteindelijk 
willen wij echter dezelfde computer {UNIVAC) inschakelen waar
mee de banden voor de NC-brandmachine op IHC Smit Werf 
gemaakt worden". 
.,Betekent dit wat je noemt het einde?" 

De trommel-robot voor de beitels. 

De besturlngskast van de 
nieuwe bank. 

"Welnee, naarmate er meer informatie in de ponsband komt
{meer gaatjes), waardoor deze band meer karakter{s) krijgt, moet 
de toekomst nog beter te overzien zijn. Wij zien dan ook een 
verdere uitbreiding van NC in het verschiet. Maar het recht
vaardigen van een investering in die richting zal moeilijker wor
den, omdat zo'n NC-machine meer werk kan afleveren {déze 
carrousel bijvoorbeeld ca. 30%) tegen een gelijkblijvende of iets 
lagere prijs per werkstuk dan op de conventionele manier. Met 
andere woorden, ,,NC" gaat een grote hoeveelheid werk niet uit 
de weg, maar een kleine hoeveelheid werk staat wel de "NC" 
in de weg!" 

In elk geval heeft de Machinefabriek in Kinderdijk er een uiterst 
modern stuk gereedschap bijgekregen. 



De maand april gaf een record aantal tewaterlatingen te zien. 
Van de zes sleepzuigers, die Irak ons in opdracht gaf, gingen de 
vierde en de vijfde te water, respectievelijk bij IHC Verschure en 
IHC Smit. Nummer vier, een 3000 ml sleepzuiger, heet voortaan 
Palestine en koos op 2 april het IJwater. Op 23 april volgde de 
Alsumood, een van de·twee schepen die een laadruiminhoud van 
4500 ml hebben. Zoals bij eerdere schepen uit deze order ge
schiedden de tewaterlatingen zonder enige ceremonieel. Die bij 
IHC Smit werd echter bijgewoond door de zaakgelastigde van 
Irak in ons land, Zijne Excellentie de heer AI-Khadi, en enkele 
Iraakse functionarissen. 

·DRIE SLEEPZUIGERS
GINGEN
TE WATER

Wèl met ceremonieel - een eeuwenoud ceremonieel zelfs -
verliep op 15 april de tewaterlating van de Kasaï bij IHC De 
Klop. 
Het is de tweede sleepzuiger voor de Republiek Zaïre. De doop
plechtigheid werd verricht door mevrouw Bangula Dituku Dibi die, 
zoals het oude gebruik dat voorschrijft, twee maal çolanoten en 
palmwijn tegen de boeg van het schip spuwde. Evenals de doop
vrouwe van de andere sleepzuiger, de Tshuapa, bekleedt ook 
rhevrouw Bangula een hoge politieke functie in de Republiek 
Zaïre. 
Vele Klop-pers, familieleden en andere belangstellenden kwamen 

De tewaterlating van de "Palestlne" blJ IHC Verschure 
werd verricht door de heer C. M. Ophulzen, baas 
scheepswerf. Vóór hlJ het touw doorsneed was er de 
gebrulkellJke "cent-ceremonie." ,,Eerst een cent en 
dan het mes!" "Ik heb geen cent, maar hier Is de betaling In de 

vorm van een bankcheque." 

IHC Verschure's directeur de heer G, Fluit "verrlJkt" 
met de één-cents-chequel .... , , En nou eens klJken of het lukt. . .... 
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De tewaterlating In KlnderdlJk werd ook blJgewoond 
door enkele schoolklassen. Toen het wat lang duurde 
- de stevige wind hield het opkomende hoogwater 
tegen - zongen ze In koor: ,,hela, hola, komt er nog 
wat vani", 

De "Palestlne" glijdt het IJ tegemoet. 

die zonnige namiddag een kijkje neme 
gebeurt het niet zo vaak meer, dat er bij 1 
schip" te water glijdt. De vorige was de 
al weer zo'n twee jaar geleden. Het was , 
schouwers dat het fraaie weer het bezoe 
een "uitje" maakte. 
Een tewaterlating is niet compleet zo 
achteraf. De cantine van De Klop stond 
alle kijkers open. De officiële genodigde 
ingescheept op de salonboot Stad Ro e 
met-omwegen naar Rotterdam. 

De fles Is stuk, het schip kan gaan. 

De zon tegemoet. 



- een eeuwenoud ceremonieel zelfs -
e aterlating van de Kasai bij IHC De

·=� ... ,�er voor de Republiek Zaïre. De doop
oor mevrouw Bangula Dituku Dibi die, 
voorschrijft, twee maal colanoten en 

an het schip spuwde. Evenals de doop
eepzuiger, de Tshuapa, bekleedt ook 

noge politieke functie in de Republiek 

- - e en andere belangstellenden kwamen

a1erlating In Kinderdijk werd ook bijgewoond 
- • e ele schoolklassen. Toen het wat lang duurde 

e stevige wind hield het opkomende hoogwater 
- zongen ze In koor: ,,hela, hola, komt er nog 
:ir•. 

die zonnige namiddag een kijkje nemen. Per slot van rekening 
gebeurt het niet zo vaak meer, dat er bij IHC De Klop een "echt 
schip" te water glijdt. De vorige was de Ivan Babuskin en dat is 
al weer zo'n twee jaar geleden. Het was plezierig voor de toe
schouwers dat het fraaie weer het bezoek aan de werf echt tot 
een "uitje" maakte. 
Een tewaterlating is niet compleet zonder drankje en hapje 
achteraf. De cantine van De Klop stond daarvoor gastvrij voor 
alle kijkers open. De officiële genodigden hadden zich intussen 
ingescheept op de salonboot Stad Rotterdam voor een vaart
met-omwegen naar Rotterdam. 

Aan boord heerste al gauw een ongedwongen sfeer. In de toe
spraken werden oprechte, vriendelijke woorden gewisseld. Van 
de kant van de opdrachtgever, de "Dienst voor de Waterwegen", 
werd nog eens de nadruk gelegd op het grote belang van de 
aanschaf van de Tshuapa en de Kasai voor het onderhoud van 
de scheepvaartroute op de brede Zaïre-rivier van de haven 
Matadi naar de Atlantische Oceaan. 
De bouw van beide 1500 m3 sleepzuigers - één bij Vuijk en één 
bij De Klop - vordert intussen goed. De proefvaarten èn de 
overdrachten volgen nog deze zomer. Het Zeskant zal u op de 
hoogte houden! 

Mevrouw Bangula ontvangt bloemen van IHC De Klop 
directeur Ir. T. P. de Jooden. 

De doop van de "Kasal" op voor Zaîre oeroude wijze. 

De fles Is stuk, het schip kan gaan. 

De zon tegemoet. 
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Op weg de Merwede In. 



WIima Brons bood de doopvrouwe bloemen aan en ze deed dat In onberispelijk 
Frans! Onze redacteur kon zich daarvan tijdens de "generale repetitie" overtuigen. 
Bravo WIima! 

In afwachting van het grote moment. Naast mevrouw 
Pierre Germes, IHC Gusto directeur Dr. Ir. L. A. van 
Gunsteren. 

/ "

Alle ogen gericht op het stukslaan van de fles. 

Daar gaat 'lel 

Zoals beloofd zouden wij nog een aantal toto's publiceren van de 
tewaterlating van het dp-boorschip Pélerin bij IHC Gusto op 
27 maart jl. 

NOGMAALS DE 'PELERIN' 
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De receptie na afloop In de montagehal. 

1' 

Het door Staalbouwcollega's in Slikkerveer gebouwde 
de tewaterlating op de "Pélerin" geplaatst. 



-- nog een aantal foto's publiceren van de 
boorschip Pélerin bij IHC Gusto op 

LERIN' 

De receptie na afloop In de montagehal. 

Het door Staalbouwcollega's In Slikkerveer gebouwde dekhuls werd enige dagen na 
de tewaterlating op de "Pélerln" geplaatst. 

. /
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BOORSCHIP PETREL VERTROKKEN 
Met de Belgische vlag in top verliet het boor
schip Pétrel op 22 april ons land. Via de Golf 
van Biskaje, waar een proefboring zal worden 
verricht, gaat het boorschip richting Gabon 
aan de Afrikaanse westkust. Daar gaat de 
Pétrel aan de slag. 



De "Dnestrovskiy Liman" gebouwd bij IHC Verschure. 

Het tekenen van de overdrachtsdocumenten. 

De vlag van de USSR wordt gehesen. 

Uitwisselen van geschenken ..... . 

OVERDRACHT 

De "Khersones" werd gebouwd bij IHC Smit. 

De beide sleepzuigers voor de Sovjetunie zijn in de afgelopen 
weken overgedragen. Na de vlagwisseling zijn de schepen naar 
hun havens van bestemming vertrokken; de Dnestrovskiy Liman 
naar Odessa en de Khersones eerst naar Moermansk. Beide 
overdrachten werden gekenmerkt door een zeer hartelijke stem
ming. Over en weer werden vele woorden van vriendschap en 
waardering gewisseld. Wij mogen dus verwachten, dat de twee 
sleepzuigers onder een goed gesternte met hun werkzaamheden 
zullen gaan beginnen! 

Kapitein Krakovskl vraagt toestemming de vlag te laten hijsen. 

De vlag van de USSR gaat op de "Khersones" 
omhoog. 

SLEEPZUIGERS VOOR SOVJETUNIE 
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,,Omdat er zo'n kale wand was In de kapiteinshut", 
A. Bouman bij het geven van dit cadeau! 

Naarmate de gezelligheid groter werd had "ceremon' 
meester" Rafael de Jong méér moeite de aanwezige 
slllte te manen! ..... . 

TWEEDE OVERDEKTE 

Ja, u leest het goed: bij IHC Smit is onlangs s 
helling in gebruik genomen. Tijdens een 
een stuk "kippekooi" voor een sleepzuige _ 
tie-secretaresse Hilly Boonstra, die daarvoo,
koren. Zij deêd het eigenhandig! Dat kó 
...... karton was. De helling die wij bedoe e
rodam-formaat en bevindt zich - overde 
centrum in Kinderdijk. Hiermee heeft d" 
een attractie bijgekregen. Bij vele bezoe e 
vraag, hoe gaat dat nou, zo'n schip op ee-



oor de Sovjetunie zijn in de afgelopen 
a e vlagwisseling zijn de schepen naar 

ing vertrokken; de Dnestrovskiy Liman
ersones eerst naar Moermansk. Beide 

e enmerkt door een zeer hartelijke stem
erden vele woorden van vriendschap en 

1j mogen dus verwachten, dat de twee 
oed gesternte met hun werkzaamheden 

111e-.:nmlng de vlag Ie laten hijsen. 

"Omdat er zo'n kale wand was In de kapiteinshut", aldus IHC Smit directeur 
A. Bouman bij hel geven van dit cadeau! 

Naarmate de gezelligheid groter werd had "ceremonie
meester" Rafael de Jong méér moeite de aanwezigen tol 
stille te manen! ..... . 

"Al die drukte van die grote mensen, geel mij maar 
een lekker hapje", dacht Jula Techevatov. Haar vader 
was als surveyor bij de bouw van de "Khersones" 
betrokken. 

TWEEDE OVERDEKTE HELLING BIJ IHC SMIT IN GEBRUIK GENOMEN 

Ja, u leest het goed: bij IHC Smit is onlangs de tweede overdekte 
helling in gebruik genomen. Tijdens een korte plechtigheid werd 
een stuk "kippekooi" voor een sleepzuiger geplaatst door direc
tie-secretaresse Hilly Boonstra, die daarvoor bij loting was uitver
koren. Zij deed het eigenhandig! Dat kón, omdat de sectie van 
...... karton was. De helling die wij bedoelen is er een op Madu
rodam-formaat en bevindt zich - overdekt! - in het lnformatie
cenJ:rum in Kinderdijk. Hiermee heeft dit Informatiecentrum er 
een attractie bijgekregen. Bij vele bezoekers leeft namelijk de 
vraag, hoe gaat dat nou, zo'n schip op een helling samenbou-
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wen en dan téwater laten. Hoe krijgt men vóór zo'n tewaterlating 
al die vele tonnen staal op sleden die op ingevette goten rusten? 

Op een schaal 1 : 20 zijn nu secties, stophout, keggen, sleden en 
goten gemaakt. Daarmee kan nu een en ander gedemonstreerd 
worden. De modelhelling is nog niet helemaal klaar, maar er was 
toch al aanleiding voor de eerste kiellegging. Die gebeurde tij
dens de maandelijkse bijeenkomst, waarop nieuwe en kort gele
den in dienst gekomen personeelsleden van IHC Smit nader met 
het bedrijf kennismaken. 



...... op 1 april 1976 

Wegens verblijf van de heer D. L. H. Smit in het buitenland en 
ziekte van de heer B. Schuil treedt de heer D. Boterenbrood op 
als voorzitter. 

Benoeming 

Namens de raad van commissarissen deelt de raad van bestuur 
het voornemen mee om per 1 mei 1976 tot lid van de raad van 
bestuur te benoemen de heer Drs. L. M. W. van Oosterom. 
Binnen de raad van bestuur zal de heer Van Oosterom zich spe
ciaal bezighouden met financieel-economische aangelegenheden. 
De heer Van Oosterom woont korte tijd de vergadering bij om 
met de gekozen leden kennis te maken. Namens de gekozen 
leden van de COR wordt waardering geuit voor het feit dat het 
nieuwe lid van de raad van bestuur uit eigen gelederen is voort
gekomen. De heer Van Oosterom bekleedde de functie van hoofd 
marketing op het hoofdkantoor. 

Staubo Il 

Met betrekking tot het boorschip Staubo Il wordt medegedeeld, 
dat de regering bereid is gebleken bij het niet doorgaan van de 
order en de voortzetting van de bouw door IHC zelf, de finan
ciering ervan door de bankiers van IHC te garanderen. 
Omtrent de voorwaarden, waaronder dit zal gebeuren, zijn nog 
geen nadere gegevens bekend. Zodra hierover bericht wordt 
ontvangen zal de Financiële Commissie worden geïnformeerd. 

Voorlopig reglement COR 

De voorstellen tot wijziging van het reglement COR, die door de 
raad van bestuur en de commissie reglementswijzigingen zijn in
gediend, vormen uitgebreid onderwerp van discussie. Artikel 
voor artikel wordt behandeld. Het merendeel van de wijzigingen 
levert geen problemen op. De overblijvende punten, waarover niet 
direct overeenstemming kan worden bereikt, worden aangehou
den voor nadere bestudering. 

Proefvaartregeling 

De gekozen leden geven een toelichting op het concept van de. 
commissie proefvaartregeling. Onder meer wordt toegelicht dat 
proefvaarten bij produkten van de bagger- en offshore divisie 
nogal in tijdsduur verschillen. In het algemeen dien.t er verschil 
te bestaan in proefvaarten van lange duur, enkele dagen of een 
dag. De raad van bestuur aanvaardt het concept als advies van 
de COR, onder dank aan de commissie voor het vele werk er aan 
besteed. Het concept zal worden gebruikt bij de eerstvolgende 
bespreking tussen de vakverenigingen en de raad van bestuur. 

Management Development 

De bespreking van dit agendapunt wordt bijgewoond door de 
heer Bosma van Concern Personeelszaken. Het onderwerp geeft 
aanleiding tot een levendige gedachtenwisseling. Verschillende 
zaken komen hierbij aan de orde, zoals de relatie tussen M. D. 
en de huidige situatie in de scheepsbouw, de wijze waarop M. D. 
kan worden gehanteerd bij interne promoties en het uitzetten van 
loopbaanplanningen, de bezwaren van de vakverenigingen tegen 
het Hay-systeem, de kwestie van functies boven CAO en binnen 
CAO. 
Hoewel er waardering bestaat voor het M. D.-proces en men het 
in grote lijnen kan ondersteunen, hebben de gekozen leden 
enige twijfels inzake enkele punten. Zij adviseren de raad van 
bestuur alsnog contact op te nemen met de vakverenigingen. 

Smit & Bolnes 

In overleg tussen de raad van bestuur en de vakverenigingen is 
besloten om de termijn waarin de adviescommissie van de OR 
van Smit & Bolnes haar advies diende gereed te hebben, met twee 
weken te verlengen en wel tot 15 april. 
Aangezien er verder geen aanleiding wordt gezien om over Smit 
& Bolnes te discussiëren, besluit men dit onderwerp te laten 
rusten tot de volgende vergadering. 

Commissie orderportefeuille 

De plaatsvervangend voorzitter deelt mede, dat de raad van be
stuur kennis heeft genomen van het verzoek tot het instellen van 
een commissie orderportefeuille, maar dat zij daartoe niet zal 
overgaan. 
De raad van bestuur is van mening dat het verdelen van werk een 
taak is van de leiding van de onderneming. Wel zal de raad van 
bestuur bevorderen dat de COR tijdig en volledig wordt ingelicht 
over de redenen en de oorzaken van het toewijzen van orders 
aan bepaalde werkmaatschappijen. 

Tijdens de rondvraag deelt de plaatsvervangend voorzitter mede, 
dat inderdaad een offerte is uitgebracht in Indonesië; dat in een 
volgende vergadering wordt teruggekomen op de kwestie van de 
werf in Maleisië; dat IHC niet is betrokken in de problemen van 
Nederhorst; en dat wordt geprobeerd om de COR te informeren 
over het eventuele gebruik van een beeldbuissysteem voor tech
nische en administratieve doeleinden. 

De plaatsvervangend voorzitter De secretaris 

Invasie van grote grijze televisie-auto's. 

IHC DE KLOP 
Grote grijze auto's met het bekende NOS 
maandag 26 april het beeld bij de cantine 
verderop prikte de straalzendermast omhooç i 
lucht. Grote hoeveelheden rode en zwa e • 
liepen van her naar der. Er werd met carne c s 
pen, statieven en wat al niet gesjouwd. Voo 
schouwer een wat chaotisch geheel. Maar 
deze televisiemannen eigen, richtten zij e 
als studio. 
Voor het laatste programma van de po 
VARA, ,,Familieportret", was gevraagd De 
mogen gebruiken. In dit programma worde 
raties in beeld gebracht die hetzelfde beroe 
was de familie P. de Groot uit Sliedrech 
de mannen "in de bagger werken". De 
programma wilden de opnamen echter nu ee 
maken, maar in een actuele omgeving. Zo 
terecht en daar werd het ja-woord gau _ 
middaguur stond alles opgesteld. Regisse � 
nier, regie-assistente Ettie Manger, NOS 
voort en Ries Moonen leidden een laatste r _ s 
nici koesterden zich in de zon. Niets wees 
een uitzending! 
's Middags ging het gebeuren. Presentatrice � 
en de deelneemsters aan het gesprek wer • 
onder handen genomen voordat ze onde 
moesten plaatsnemen. Het accordeonor , 
nam plaats op het podium. De camerarepe · · 

Het maken van de vooraankondiging van het progr 
Jeanne van Munster. 



-= - ee toelichting op het concept van de 
e g. Onder meer wordt toegelicht dat 
"' van de bagger- en offshore divisie 

•c:ce<::r-n,·11 en. In het algemeen dient er verschil
n van lange duur, enkele dagen of een 
r aanvaardt het concept als advies van 

e commissie voor het vele werk er aan 
zal worden gebruikt bij de eerstvolgende 

a erenigingen en de raad van bestuur. 

nt 
agendapunt wordt bijgewoond door de 

.--""'••n Personeelszaken. Het onderwerp geeft 
dige gedachtenwisseling. Verschillende 

de orde, zoals de relatie tussen M. D. 
de scheepsbouw, de wijze waarop M. D. 
bij interne promoties en het uitzetten van 

e bezwaren van de vakverenigingen tegen 
:.e estie van functies boven CAO en binnen 

_ bestaat voor het M. D.-proces en men het 
dersteunen, hebben de gekozen leden 

ele punten. Zij adviseren de raad van 
op te nemen met de vakverenigingen. 

d van bestuur en de vakverenigingen is 
aarin de adviescommissie van de OR 

vies diende gereed te hebben, met twee 
el tot 15 april. 

-ee aanleiding wordt gezien om over Smit
ê en, besluit men dit onderwerp te laten

=e ergadering.

.,.oorzitter deelt mede, dat de raad van be
en van het verzoek tot het instellen van 

=� efeuille, maar dat zij daartoe niet zal 

- van mening dat het verdelen van werk een
• - rcm de onderneming. Wel zal de raad van

e COR tijdig en volledig wordt ingelicht 
oorzaken van het toewijzen van orders 

......_=>..,._,. appijen. 

de plaatsvervangend voorzitter mede, 
is uitgebracht in Indonesië; dat in een 
t teruggekomen op de kwestie van de 

niet is betrokken in de problemen van 
geprobeerd om de COR te informeren 

i van een beeldbuissysteem voór tech
- _ e doeleinden. 

- 'VOOrzitter De secretaris 

Invasie van grote grijze televlsle-auto's. De opnamen In "Studio De Klop" In volle gang. 

IHC DE KLOP CANTINE WAS EEN DAG TV-STUDIO 
Grote grijze auto's met het bekende NOS embleem beheersten 
maandag 26 april het beeld bij de cantine van IHC De Klop. Even 
verderop prikte de straalzendermast omhoog in de Sliedrechtse 
lucht. Grote hoeveelheden rode en zwarte kabels en snoeren 
liepen van her naar der. Er werd met camera's, microfoons, lam
pen, statieven en wat al niet gesjouwd. Voor de argeloze toe
schouwer een wat chaotisch geheel. Maar met een gemak, al 
deze televisiemannen eigen, richtten zij de bedrijfscantine in 
als studio. 
Voor het laatste programma van de populaire serie van de 
VARA, ,,Familieportret", was gevraagd De Klop als "decor" te 
mogen gebruiken. In dit programma worden telkens drie gene
raties in beeld gebracht die hetzelfde beroep uitoefenen. Ditmaal 
was de familie P. de Groot uit Sliedrecht uitgekozen, waarvan 
de mannen "in de bagger werken". De samenstellers van het 
programma wilden de opnamen echter nu eens niet in de studio 
maken, maar in een actuele omgeving. Zo kwam men bij De Klop 
terecht en daar werd het ja-woord gauw gegeven. Tegen het 
middaguur stond alles opgesteld. Regisseuse Germaine Groe
nier, regie-assistente Ettie Manger, NOS opnameleider Ab Re
voort en Ries Moonen leidden een laatste regiebespreking. Tech
nici koesterden zich in de zon. Niets wees op de spanning voor 
een uitzending! 
's Middags ging het gebeuren. Presentatrice Jeanne van Munster 
en de deelneemsters aan het gesprek werden door de grimeur 
onder handen genomen voordat ze onder het felle lamplicht 
moesten plaatsnemen. Het accordeonorkest "Alte Kameraden" 
nam plaats op het podium. De camerarepetitie begon. Op aan-

Het maken van de vooraankondiging van het programma door presentatrice 
Jeanne van Munster . 
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wijzingen uit de regiewagen werd er nog het een en ander aan 
de opstelling veranderd. De slagwerker moest verplaatst worden, 
een van de deelneemsters anders gaan zitten, een plant verwij
derd en al dat soort details. Hierna was er een pauze waarin 
iedereen graag een koele dronk nam. In die tijd werden met de 
handcamera op de werf een aantal opnamen gemaakt, die straks 
ook als "tussenshots" op uw beeldbuis te zien zullen zijn. 
Deze opnamen werden meteen via de zendmast naar Hilversum 
"gestraald" en daar op de Ampex (beeldband) gezet. Toen brak 
het uur U aan en begon de eigenlijke uitzending. Jeanne van 
Munster praatte met de familie De Groot. De gesprekken werden 
afgewisseld met het optreden van "Alte Kameraden". Wie zo'n 
opname als toeschouwer bekijkt, realiseert zich nauwelijks wat 
een geweldige portie voorbereidingswerk aan zo'n programma 
vastzit! En dan moet op het beslissende moment ook de gecom
pliceerde techniek niet falen. Maar alles liep op rolletjes. Eerder 
dan was voorzien stond het er op. iedereen was dik tevreden. 
Van NOS en VARA kreeg IHC De Klop een grote pluim. Wij van 
onze kant willen daar graag nog een pluimpje aan toevoegen. 
Op de medewerkers van De Klop was een beroep gedaan mee 
te helpen een en ander zo goed en ongedwongen mogelijk te 
laten verlopen. Dus geen overbodige "nieuwsgierigheid" en zo, 
tijdens de opnamen. Nou, ook dat was dik in orde. Bedankt, 
Klop -pers! 
En dan nu wat dit programma "Familieportret" betreft: het wordt 
uitgezonden op zaterdag 22 mei aanstaande om 16.15 uur over 
de zender Nederland 1. 
Noteer het en zeg andere afspraken voor die middag af! ..... . 

Even uitblazen! V.l.n.r. Ries Moonen, regisseuse Germaine Groenler, regie
assistente Ettle Manger, presentatrice Jeanne van Munster en IHC collega 
Josje van Aken van Personeelszaken IHC De Klop, die als coördinerend 
organisatrice optrad. 



40JAAR BIJ 
IHCDEKLOP 

In een intieme, zeer gezellige 
sfeer vond bij IHC De Klop op 
vrijdag 2 april de huldiging plaats 
van onze medewerker A. Bakker. 
Op deze dag was het 40 jaar ge
leden dat hij als elektrisch lasser 
in ons bedrijf kwam. In aanwezig
heid van zijn echtgenote en 
dochter Anneke werd de jubila
ris toegesproken door de heer 
Ir. T. P. de Jooden, die in zijn 
speech een aantal markante pun
ten memoreerde, zoals de benoe
ming op nog slechts 25-jarige 
leeftijd tot lassersbaas. 
Het is te begrijpen, dat in deze 
bijeenkomst de ontwikkeling van 
de lastechniek gedurende een 
periode van 40 jaar nog eens 
beknopt, maar wel indringend, 
besproken werd. De heer De 
Jooden liet zijn wensen verge
zeld gaan van de gebruikelijke 
gratificatie en het vererend ge
tuigschrift. 
Naast zijn taak bij ons bedrijf is 
de jubilaris vanaf 1941 leraar 
aan de Avondschool, in welke 
kwaliteit hij zeer velen het vak 
van elektrisch lassen heeft ge
leerd. 
Loco-burgemeester, de heer 
R. C. de Bruyn, verraste de heer
Bakker met de gouden ere
medaille behorende bij de orde
van Oranje-Nassau, terwijl na
mens de bedrijfsleiding de jubi
laris een passend geschenk 
werd aangeboden door de heer 
J. van Andel.
Wij feliciteren de heer Bakker 
nogmaals van harte met zijn ju
bileum en hopen dat IHC De 
Klop nog jaren van zijn gewel
dige vakkennis gebruik zal kun
nen maken. 

40JAARBIJ 
IHC VERSCHURE 

Op maandag 5 april 1976 is het 
40-jarig jubileum gevierd van de
heer W. Maarschall, niet op het 
bedrijf maar bij de jubilaris thuis.
De heer Maarschall is namelijk
reeds geruime tijd met ziekte
verlof. 

Desondanks was het een heel 
gezellige en feestelijke gebeurte
nis ten huize van de familie 
Maarschall, waar een deputatie 
van IHC Verschure zich verza
meld had om de jubilaris en zijn 
echtgenote te complimenteren. 

De heer Maarschall is na de 
schooltijd altijd in de houtbe
werking geweest. Zijn vakman
schap en andere goede eigen
schappen brachten hem in juni 
1957 tot de positie van werk
meester in de timmerwinkel. 

W. MAARSCHALL 
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Wij feliciteren de jubilaris en 
zijn echtgenote ook vanaf deze 
plaats van harte met het bereikte 
jubileum en wensen hen nog vele 
goede jaren voor de toekomst. 

40en25JAAR 
BIJ IHCSMIT 

P. v.d. HAM 

Op 13 april ging de vlag met het 
cijfer 40 in de mast voor de heer 
P. van der Ham en die met het
cijfer 25 voor de heer A. de 
Vreede.
Beide heren werden ter gelegen
heid van hun jubileum met hun
naaste familieleden door de di
rectie in de Daktuin ontvangen.
De heer Van der Ham trad in
1936 als 15-jarige jongen in
dienst in de Ketelmakerij bij
J. & K. Smit om daar opgeleid te
worden tot ketelmaker. Dit be
roep heeft hij circa 6 jaar uitge
oefend. Toen werd de heer Van 
der Ham in de gelegenheid ge
steld om lassen te gaan leren
en sindsdien is hij steeds als
elektrisch lasser werkzaam ge
weest.
De heer De Vreede trad op 15-
jarige leeftijd in dienst van de 
leerschool Machinefabriek om 
daar te worden opgeleid tot ma
chinebankwerker. Na het diplo
ma behaald te hebben werd de 
heer De Vreede overgeplaatst 
naar de Machinefabriek. Hier 
heeft hij circa 15 jaar gewerkt 
onder leiding van zijn vader, die 
van zijn zoon een bekwaam 
vakman wist te maken. 

A. DE VREEDE 

Wij feliciteren beide heren van 
harte met hun jubileum en wen
sen hen met hun familie nog 
vele jaren toe in een goede ge
zondheid. 

25JAAR BIJ 
IHCSMIT 

Op dinsdag 16 maart hesen wij 
de vlag met het cijfer 25 in de 
mast voor de heren J. Gort, 
T. v. d. Lustgraaf en P. Mouthaan.
De heer Gort startte zijn loop
baan in 1951 bij "LSZ" op de 
afdeling correspondentie, waar 
hij de zorg kreeg over het re
clameren en inklaren. Op de af
deling correspondentie heeft de 
heer Gort enkele jaren gewerkt, 
totdat deze afdeling een andere 
opzet kreeg. Het reclameren en 
inklaren ging over naar de afde
ling Inkoop en zo ook de heer 
Gort. In de loop der jaren werd 
de functie van de heer Gort 
steeds omvangrijker en sinds on
geveer een jaar is hij naast zijn 
functie op de afdeling Inkoop 
secretaris van de IHC Inkoop
commissie. 

Na zijn militaire dienstplicht ver
vuld te hebben trad de heer Van 
de Lustgraaf in dienst bij "LSZ" 
in de Kopergieterij in de functie 
van handvormer. Toen de Koper
gieterij overging naar de afde
ling Lagergieterij werd ook de 
heer Van de Lustgraaf overge
plaatst. De kennis, die nodig was 
om het beroep van lagergieter 
uit te kunnen oefenen, heeft hij 
zich in de praktijk eigen weten 
te maken. Sinds 1 januari 1973 
heeft hij het beheer over het 
Magazijn van de Lagergieterij. 

De heer Mouthaan is tweemaal 
in dienst getreden. De eerste 
maal was dat in 1937 bij "LSZ", 
waar hij tewerkgesteld werd als 

J. GORT 

T. v.d. LUSTGRAAF 

ijzerwerker. Dit was echter maar 
voor korte duur. In 1939 verliet 
hij het bedrijf om elders zijn 
geluk te gaan beproeven. Maar in 
1952 toen J. & K. Smit een 
werkvoorbereider vroeg, tot wel
ke functie de heer Mouthaan in
middels uitgegroeid was, keerde 
hij op ons bedrijf terug en tot de 
dag van vandaag oefent hij nog 
steeds de functie van werkvoor
bereider uit. 

P. MOUTHAAN 

Wij feliciteren de jubilarissen van 
harte met hun jubileum en wen
sen hen met hun gezinnen nog 
heel veel goede jaren toe in een 
goede gezondheid. 

Op 6 april jl. ging de vlag in top 
voor de heren W. Brandwijk en 
M. v.d. Voorden, die op die dag 
het feit herdachten, dat zij 25 
jaar geleden in dienst traden bij 
J. & K. Smit.
Beide jubilarissen werden op die 
dag met hun echtgenotes en kin
deren ontvangen in de Daktuin, 
alwaar zij onder het genot van 
een kop koffie en een borrel 
werden toegesproken door de 
heer Bouman. 
In zijn toespraak memoreerde de 
heer Bouman, dat de heer Brand
wijk na het behalen van zijn Be
meteldiploma Bankwerken, werd 
overgeplaatst naar de Tekenka
mer alwaar hij zijn carrière be
gon als leerling tekenaar. In de 
daarop volgende jaren presteer
de de heer Brandwijk het om uit 
te groeien tot zijn huidige func
tie, die van sous-chef Teken
kamer Fabriek. 
Wij feliciteren de jubilaris van 
harte met dit feit en wensen hem 
en zijn gezin nog vele goede en 
gezonde jaren. 
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Wij feliciteren beide heren van 
harte met hun jubileum en wen
sen hen met hun familie nog 
vele jaren toe in een goede ge
zondheid. 

25JAAR BIJ 
IHCSMIT 

Op dinsdag 16 maart hesen wij 
de vlag met het cijfer 25 in de 
mast voor de heren J. Gort, 
T. v. d. Lustgraaf en P. Mouthaan.

De heer Gort startte zijn loop
baan in 1951 bij "LSZ" op de 
afdeling correspondentie, waar 
hij de zorg kreeg over het re
clameren en inklaren. Op de af
deling correspondentie heeft de 
heer Gort enkele jaren gewerkt, 
totdat deze afdeling een andere 
opzet kreeg. Het reclameren en 
inklaren ging over naar de afde
ling Inkoop en zo ook de heer 
Gort. In de loop der jaren werd 
de functie van de heer Gort 
steeds omvangrijker en sinds on
geveer een jaar is hij naast zijn 
functie op de afdeling Inkoop 
secretaris van de IHC Inkoop
commissie. 

Na zijn militaire dienstplicht ver
vuld te hebben trad de heer Van 
de Lustgraaf in dienst bij "LSZ" 
in de Kopergieterij in de functie 
van handvormer. Toen de Koper
gieterij overging naar de afde
ling Lagergieterij werd ook de 
heer Van de Lustgraaf overge
plaatst. De kennis, die nodig was 
om het beroep van lagergieter 
uit te kunnen oefenen, heeft hij 
zich in de praktijk eigen weten 
te maken. Sinds 1 januari 1973 
heeft hij het beheer over het 
Magazijn van de Lagergieterij. 

De heer Mouthaan is tweemaal 
in dienst getreden. De eerste 
maal was dat in 1937 bij "LSZ", 
waar hij tewerkgesteld werd als 

J. GORT 

T. v.d. LUSTGRAAF 

ijzerwerker. Dit was echter maar 
voor korte duur. In 1939 verliet 
hij het bedrijf om elders zijn 
geluk te gaan beproeven. Maar in 
1952 toen J. & K. Smit een 
werkvoorbereider vroeg, tot wel
ke functie de heer Mouthaan in
middels uitgegroeid was, keerde 
hij op ons bedrijf terug en tot de 
dag van vandaag oefent hij nog 
steeds de functie van werkvoor
bereider uit. 

P. MOUTHAAN 

Wij feliciteren de jubilarissen van 
harte met hun jubileum en wen
sen hen met hun gezinnen nog 
heel veel goede jaren toe in een 
goede gezondheid. 

Op 6 april jl. ging de vlag in top 
voor de heren W. Brandwijk en 
M. v.d. Voorden, die op die dag
het feit herdachten, dat zij 25
jaar geleden in dienst traden bij
J. & K. Smit. 
Beide jubilarissen werden op die 
dag met hun echtgenotes en kin
deren ontvangen in de Daktuin, 
alwaar zij onder het genot van 
een kop koffie en een borrel 
werden toegesproken door de 
heer Bouman. 

In zijn toespraak memoreerde de 
heer Bouman, dat de heer Brand
wijk na het behalen van zijn Be
meteldiploma Bankwerken, werd 
overgeplaatst naar de Tekenka
mer alwaar hij zijn carrière be
gon als leerling tekenaar. In de 
daarop volgende jaren presteer
de de heer Brandwijk het om uit 
te groeien tot zijn huidige func
tie, die van sous-chef Teken
kamer Fabriek. 
Wij feliciteren de jubilaris van 
harte met dit feit en wensen hem 
en zijn gezin nog vele goede en 
gezonde jaren. 

W. BRANDWIJK 

M. v.d. VOORDEN 

Ook de heer Van der Voorden 
begon zijn loopbaan in de Be
drijfsschool Machinefabriek. Na 
zijn opleiding werd hij overge
plaatst naar de Buitenmontage, 
alwaar hij nog steeds werkzaam 
is. In de afgelopen jaren heeft 
de heer Van der Voorden o.a. 
aan de Beavers gewerkt en is 
hij voor het verrichten van repa
ratiewerkzaamheden diverse ma
len naar het buitenland geweest. 
Landen, die hij heeft aangedaan, 
zijn o.a. Frankrijk, België en 
China. 
In zijn vrije tijd besteedt de heer 
Van der Voorden veel tijd aan 
de EHBO-vereniging, van welke 
vereniging hij tevens penning
meester is. 
Vanaf deze plaats feliciteren wij 
de heer Van der Voorden met 
zijn jubileum en wensen wij veel 
geluk en voorspoed voor de ko
mende jaren voor het hele gezin. 

25JAAR BIJ 
IHC VERSCHURE 

Op maandag 12 april 1976 is bij 
IHC Verschure het 25-jarig ju
bileum gevierd van de heer C. 
Scheermeijer. 

De jubilaris is in zijn gehele 
loopbaan scheepsbeschieter/ 
scheepstimmerman geweest. Hij 
is nog steeds een bekwaam vak
man en een goed collega, die 
met een zekere aangeboren rust 
toch over een grote mate van 
beweeglijkheid beschikt. 

In de gouden jaren reageerde de 
jubilaris deze beweeglijkheid af 
op het voetbalveld. Nu, in het 
wat rustiger bestek, is daarvoor 
het groene laken van het biljart 
in de plaats gekomen. 
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C. SCHEERMEIJER 

Wij wensen de jubilaris van harte 
geluk met dit jubileum en wij 
hopen, dat hij nog lange tijd 
voor zijn gezin en het werk ge
spaard mag blijven. 

Iemand, die zich volledig inzet 
voor zijn baan als magazijnbe
heerder van de houtloods en in 
zijn vrije tijd voor het jeugdwerk 
in Amsterdam-Noord vele goede 
dingen doet, is de heer W. E. 
Kars, die op vrijdag 23 april de 
dag herdacht, dat hij 25 jaar bij 
IHC Verschure in dienst was. 

Een man dus met veel verant
woordelijkheid in en voor zijn 
werk en een man, die nog veel 
activiteiten ontplooit na zijn 
werk. Een man, die wij met zijn 
gezin gaarne deze gezellige ju
bileumviering hebben gegund. 

Wij feliciteren deze jubilaris als
nog vanaf deze plaats en wensen 
hem en zijn gezin nog . vele 
goede jaren. 

W. E. KARS 

25JAAR BIJ 
DMN 

Op vrijdag 16 april ging de vlag 
in top voor twee 25-jarige jubi
larissen, de heren M. Zandber
gen en J. M. Bon. 
Met echtgenotes en kinderen 
werden de jubilarissen 's mor
gens door een delegatie van het 
stafteam, de secretaris van de 
OR en hun directe chef op het 
directiekantoor ontvangen. On
der het genot van koffie en ge-

M.ZANDBERGEN 

bak, wat later vervangen door 
meer geestrijk vocht, werden de 
jubilarissen toegesproken en ge
feliciteerd en werden aan hen 
de gebruikelijke enveloppen 
overhandigd. De heer Zandber
gen kwam, na zijn Indië-tijd en 
de omscholing op de Rijkswerk
plaats, als machinebankwerker 
in dienst. Hij werkte geruime tijd 
als tijdschrijver, ging vervolgens 
een poosje naar de constructie
afdeling en werd toen voorge
dragen voor de functie van af
tekenaar/traceur wat hij nu al
weer ongeveer 15 jaar doet. Zijn 
nauwkeurigheid, zelfstandigheid 
en inzet worden in het bijzonder 
gewaardeerd door zijn directe 
chef, die hem daarvoor speciaal 
dank zegde. 
Gedurende ongeveer 4 jaar was 
de heer Zandbergen ook lid van 
de OR. 

De heer Bon kwam als elek
trisch- en autogeen lasser in 
dienst - eigenlijk meer gestuurd 
door zijn vader dan uit eigen 
wil, zo vertelde hij -. Hij heeft 
lang in de "constructie" geze
ten, ook als leermeester voor de 
Bemetel-opleiding. 
Sinds er geen grote aantallen 
constructie-leerlingen meer zijn, 
is de heer Bon werkzaam in de 
afdeling kwaliteitscontrole. Een 
verantwoordelijke, moeilijke en 
vaak ondankbare baan. Naast 
zijn werk vond de heer Bon nog 
tijd om aktief te zijn in de OR, 
waarvan hij ruim 11 jaar lid was. 
Ook zijn liefhebberij voor de 
vissport werd in de toespraken 
aangeroerd. 
Vanaf deze plaats willen wij bei
de jubilarissen nog van harte 
feliciteren en hen met hun ge
zinnen een gezonde en geluk
kige toekomst toewensen. 

J. M. BON 



NIEUWE OPZET VAN COORDINATIE AUTOMATISERING 
De coördinatie van de automatiseringsactiviteiten binnen IHC 
Holland heeft een nieuwe opzet gekregen. Het doel hiervan is te 
komen tot een gunstiger baten/lasten verhouding van onze auto
matiseringsactiviteiten. In het onderstaande schema is de nieuwe 
opzet verder verduidelijkt. 

Onder automatisering verstaan we het automatisch verwerken 
van gegevens, meestal door middel van een computer, zodanig, 
dat met de verkregen informatie kan worden bijgestuurd. 
De verwerking met een computer kan er toe leiden dat informatie 
sneller, vollediger en beter op de gebruiker afgestemd, be
schikbaar komt. Hij kan daardoor beter beslissen en handelen. 

Dit is het hoofddoel van automatisering: informatie zodanig ver
werken dat dit leidt tot beter beslissen en sneller handelen. 
Er wordt wel eens gezegd dat het bij de automatisering om 
personeelbesparing te doen zou zijn. Als dat zo is, dan zouden 
we beter met computers kunnen ophouden. Meestal neemt het 
aantal mensen namelijk toe bij automatisering van informatie
verwerking! 
Wel treedt een verschuiving op in werkzaamheden. In plaats 
van boekhouden komt bijvoorbeeld het verzorgen van de com
puter invoer. 

Een aparte sector vormen de technische toepassingen, zoals het 
gebruik van plotters {computer gestuurde tekenmachines), auto
matische brandsnijmachines, etc. 

De nieuwe opzet heeft als hoofdkenmerk dat de automatisering 
geïntegreerd wordt aangepakt; over de grenzen van de afzon
derlijke werkmaatschappijen heen. Dit levert zowel aan de baten
als aan de lastenkant tal van voordelen op. Enige voorbeelden 
aan de batenkant zijn: 

1. Een database {een in de computer opgeborgen hoeveelheid
gegevens) werpt pas vruchten af als een bepaalde volledig
heid kan worden bereikt. Stel dat wij kunnen beschikken
over een database waarin de ervaringen met onze toeleveran
ciers over de laatste vijf jaar zijn opgeborgen. Dus gegevens
over hun kwaliteit, het nakomen van levertijd, de prijs.
Door de computer deze gegevens te laten opzoeken uit die
database, zouden betere inkoopbeslissingen kunnen worden
genomen. Het is duidelijk, dat zoiets aanmerkelijk effectiever
zal zijn wanneer het voor onze hele groep wordt opgezet en 
niet voor één werkmaatschappij.

2. Een geïntegreerd planningsysteem, dat rekening houdt met
de produktiecapaciteiten van alle IHC-werven, zal kunnen lei
den tot kortere doorlooptijden {door beter uitgekiende onder
linge uitbesteding) en een betere benutting van de capaciteit.

Een geïntegreerde aanpak is evenzeer wenselijk wanneer we 
naar de kosten kijken. Een tweetal hoofdpunten: 

1. Wij kunnen dan onze automatiseringsactiviteiten beter plan
nen, bijvoorbeeld door deze vast te leggen in een automati
seri ngs-vijfjarenplan.
De aanschaf van computerapparatuur kan op het automatise-
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ringsplan worden afgestemd en worden vastgelegd in een 
hardware (computerapparatuur) plan. 
Door een evenwichtig hardware plan kunnen versnippering 
en onnodige conversie {het omzetten van bestaande pro
gramma's voor andere computerapparatuur) worden verme
den. Vooral de kosten van conversie worden veelal onder
schat. Eén grote computer bovendien is aanzienlijk goedko
per dan een aantal kleine computers die tezamen dezelfde 
capaciteit bezitten. 

2. Wanneer de werkmaatschappijen geheel afzonderlijk zouden
opereren, bestaat het gevaar van "meermalen het wiel uit
vinden". Elkaars ideeën en computerprogramma's overnemen
kan veel kosten besparen, zowel binnen het eigen bedrijf als
op het computercentrum.

De nieuwe opzet is als volgt: 
De werkmaatschappijen brengen hun automatiseringsvoorstellen 
naar voren op grond van hun behoefte als gebruiker. Dit gebeurt 
bij de functionele werkgroepen als aangegeven in het schema. 
Na uitwerking in een "feasibility study" (onderzoek naar haal-
baarheid) door de betreffende werkgroep, wordt het voorstel aan 
de stuurgroep voorgelegd ter goedkeuring. Die kijkt of het voor-
stel past in het totalél automatiseringsplan en naar de verwachte 
opbrengsten en kosten. 

Het organisatieschema is, zoals altijd, maar een hulpmiddel. Het 
gaat om de mensen. De nieuwe opzet zal slechts tot het beoogde 
doel leiden, wanneer ieder het zijne bijdraagt. Het gaat vooral 
om de inbreng van de gebruiker, en dat zijn we feitelijk allemaal. 
Slechts door de betrokkenheid van de gebruikers zullen we een 
juiste keuze kunnen doen omtrent wat we wèl en wat we niet 
over de computer laten lopen. Dan mogen we verwachten dat de 
ontwikkelde systemen het verwachte rendement zullen opleve-
ren. 
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Korte omschrijving Opleidings- en Aanvullende Inlichtingen 
ervaringseisen informatie bij: 

Zal worden belast met Technische scholing; F. A. Schale-
analyse van gegevens minimaal op HTS- kamp 
van een aantal werk- niveau. Hoofdkantoor 
maatschappijen. Zal Enige jaren ervaring 010 - 765055. 
daartoe contact onder- in bedrijfsadministra-
houden met deze werk- tieve richting vereist. 
maatschappijen ten be-
hoeve van het goed 
functioneren van het 
gehele management in-
formatie systeem. 
Zal speciaal worden be-
last met coördinatie 
met betrekking tot 
investeringen. 

Verkoop en bevordering Universitaire opleiding Personeelsza-
van de verkoop van op scheepsbouw of ken IHC Smit 
baggermateriaal in het werktuigbouwkundig 010 - 117600. 
buitenland, zulks in niveau met uitgespro-
nauw overleg met ver- ken commerciële 
koopdirectie en tech- belangstelling. 
nische staf. 

L.T.S./Bemetel c.q. Bedoeling dat Personeelsza-
M.T.S. en een lang- hij t.z.t. de ken. 
durige ervaring met huidige baas 020 - 360701. 
zelfstandig werk aan na pensione-
betimmeringen van ring op zal 
accommodaties aan kunnen volgen. 
boord van schepen. Leeftijd tot 

45 jaar. 
Leiding bij het gereed- Personeelsza-
maken van de hellin- ken. 
gen, bij tewaterlatin- Hr. B. Roelfse-
gen, en bij uitlijnen ma 
kielsecties. 010 - 260420. 

I.v.m. vacature op de Bij voorkeur opleiding Personeelsza-
afdeling casco-montage M.T.S., NIL basis- ken. 
lassen. opleiding en enige 020 - 360701 . 

jaren praktische erva-
ring in constructie, 
scheepsbouw of 
hoogwaardige pijp-
insta! laties. 

in 1968 werd hij benoemd tot lassersbaas bij de afdeling Nieuw
bouw. 
Gedurende al die jaren was de heer Van Bodengraven een 
plichtsgetrouw en vakbekwaam medewerker, die zich volledig in
zette voor het bedrijfsbelang. 

Vrijdag 2 april 1976 zijn wij opgeschrikt door het bericht van 
overlijden OR 57-jarige leeftijd van onze medewerker de heer 
P. H. van Bodengraven. 

Wij hadden Baas Van Bodengraven nog graag een aantal jaren 
in ons midden willen houden. Maar het heeft niet zo mogen zijn. 
Wij treuren met de nabestaanden om het verlies en denken daar
bij vooral aan de echtgenote van de heer Van Bodengraven, die 
wij veel kracht en sterkte toewensen. 
Wij zullen veel en met grote waardering aan hem blijven denken. De heer Van Bodengraven kwam in april 1947 als elektrisch 

lasser in onze dienst. Vier jaar later werd hij aangesteld bij de 
werkvoorbereiding van de afdeling Nieuwbouw. In 1953 volgde 
zijn benoeming tot ijzerwerkersbaas bij de afdeling Reparatie en 
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IHC Verschure 
J. A. L. Fictoor 
Chef Staalbouw 



' 
Klop Nieuws stond: ,,De cutterzuiger Mercator die bij ons be
proefd en gereviseerd is, is op 10 maart naar België vertrokken". 
Is de beproeving dan zó rigoreus geweest? ? ..... . 

Nog even terug naar Zierikzee. In het Smit-Bolnes Nieuws stond: 

"Zaalvoetballers zullen er rekening mee moeten. houden dat 
boetes, opgelopen door eigen schuld, bijvoorbeeld door het weg
blijven van wedstrijden zonder medeweten van de spelleiding of 
geldige reden, voor eigen rekening zijn". 
Boetes voor fout parkeren en te hard rijden óók! ..... . 

�IIIAl'S (l)ERF 
Bij Smit & Bolnes blijft men áárdig voor elkaar. In het Smit
Bolnes Nieuws stond onlangs op bladzijde 1: ,,Vrijdag 12 maart 
j.l. werd onder zeer slechte opkomst de jaarvergadering van de 
P.V. gehouden". 
En op bladzijde 2: ,,Niets meer aan de orde zijnde sloot de vice
voorzitter deze vergadering met een van harte beterschap aan 
de zieke voorzitter en dank voor de opkomst." 
Zeker in een persoonlijk woord van man tot man ..... . 

Over personeelsverenigingen gesproken, in "Domino" werd een 
overzicht gegeven van de activiteiten van de PV van DMN. Eén 
punt blijft onopgelost: ,,Dit jaar zijn we naar de Efteling geweest. 
Of de kinderen met begeleiders echt geweest zijn kan ik u niet 
vertellen; zelf ben ik er namelijk niet bij geweest". 
To be or not to be, u weet wel! ..... . 

Dat ze bij IHC De Klop voor geen kleintje vervaard zijn, is be
kend, maar soms maken ze het wel eens te dol. In het IHC De 

l ••••w••••• l
Vrijwel dagelijks dwarrelen circulaires, persberichten en mede
delingen op het redactiebureau. Veel daarvan is niet zo geschikt 
voor publicatie in Het Zeskant, of omdat het een tè plaatselijke 
aangelegenheid betreft, of omdat het gezien de tijd - wij heb
ben nu eenmaal een maandblad - oud nieuws zou zijn wanneer 
u het onder ogen krijgt. Toch zijn er af en toe berichten bij, die
best even de aandacht mogen hebbef\; zonder commentaar, zo
maar voor u om te weten. Vandaar deze nieuwe rubriek: Brieven
bus.

EIND MEI-BEGIN JUNI 
Nationale Inzameling 
Een bijzonder vrolijk en opgewekt olifantje vestigt de aandacht 
op de nationale inzamelingscampagne van het Nederlandse Rode 
Kruis, die van eind mei tot begin juni wordt gehouden. 
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U kent ongetwijfeld de uitdrukking: een mens lijdt het meest door 
het lijden dat hij vreest. Nou, daar weet de redactie van het IHC 
Gusto Nieuws alles van! Onder de titel "Eksamen" publiceerde 
men deze regels: ,,Een jaarlijks terugkerend verschijnsel is de
eksamenvrees. Met grote vreze vrezen C. Alders, B. Doornbos, 
J. Korpel, A. v.d. Spek voor het eksamen Metaalbewerken in de
Scheepsbouw. Niet zonder vrees zijn P. Broer, M. v. Meulen, J.
v. Kuyeren, W. Schaap voor het eksamen Uitgebreid Eksamen".
En dit vreselijke bericht eindigt met "Sukses! Wij zullen voor je
duimen!"
Nou, dát mag dan ook wel. ..... 

In het kader van het werfplan van IHC Gusto werd begonnen met 
enige nieuwbouw. Dit had gevolgen voor de rijwielstalling, zo 
lazen wij in het IHC Gusto Nieuws: ,,Met ingang van dinsdag 20 
april aanstaande zal dàt gedeelte van de rijwielstalling dat het 
dichtst gelegen is tegen het werfcomplex gesloten worden." 
Wat heb ik nou an me fiets? - zeggen ze nu bij Gusto ..... . 

,,Natuur(lijk) de Fiets" 
Onder deze titel wordt er een landelijke fotowedstrijd gehouden 
waarbij zowel de natuur als de fiets centraal staan. Organisatoren 
van deze wedstrijd zijn o.m. Stichting Op Wielen, Stichting Fiets, 
de Spaarbank voor Ede en de Streek-VVV Zuidwest Veluwe. De 
in te zenden foto's - dat is belangrijk te weten! - mogen waar 
dan ook in ons land zijn gemaakt. De wedstrijd duurt van 21 
maart tot 1 november aanstaande. Maximaal mogen drie foto's 
per deelnemer worden ingezonden. Deze mogen niet kleiner zijn 
dan 13 x 18 en niet groter dan 30 x 40 cm. De prijzen zijn niet 
mis; één alQemene hoofdprijs: een fiets met alles d'r op en d'r 
aan; en verder een aantal fikse geldprijzen. Voor verdere infor
maties en formulieren voor deelneming: Streek-VVV Zuidwest 
Veluwe, Postbus 234, Ede. 
En mocht u wèl een fiets maar géén fietsideeën hebben, bij de 
Stichting Fiets (Europaplein 2 te Amsterdam) zijn niet minder dan 
144 routebeschrijvingen voor fietsrondritten te krijgen. 
Stap dus maar op! 


