
Een extra dik nummer om het jaar mee te besluiten! Een uitvoerig COR verslag mèt bijlagen om u op de hoogte te brengen van de gang van zaken in onze groep. Hoe ging het toe op de tentoonstelling Europort '77. Een moeilijke puzzle voor de vrije uurtjes. Twee ADNOC reuzen te water en de eerste IHC Beaver 
8000 aan het werk. Deze personeelskrant houdt u wel even bezig, tenminste, dat hoopt Ad Interim, die u met zijn hele redaktie prettige Kerstdagen en een héél gelukkig 1978 toewenst! 

Verhoging salarissen 
per 1-1-1978 wegens 

prijscompensatie Als gevolg van de stijging van de kosten voor levensonderhoud over de periode april-oktober 1977 zullen, overeenkomstig de bepalingen van de huidige CAO, de salarissen vanaf 1 januari 1978 worden verhoogd met 1,94%. Voor medewerkers van 23 jaar en ouder en voor kostwinners jonger dan 23 jaar bedraagt deze verhoging minimaal f 29,85 per periode van vier weken. De berekening ervan zal plaatsvinden over de individuele salarissen die per 1 januari 1978 van kracht zullen zijn. 

DE IJZERVRETER .,Ik laat me rijden!" 

vierwekelijkse personeelskrant van IHC Holland - 31ste jaargang - nummer 13 - december 1977 

IHC op Europort '77
We hebben in 't vorige nummer verteld dat onze hoofdredakteur Rob Gebhard getroffen was door een hartaanval. Na een "intensieve" behandeling in twee ziekenhuizen gaat het nu gelukkig heel wat beter met hem. Hij is inmiddels weer thuis, maar 't zal nog wel even duren voordat hij weer helemaal "boven Jan" is. Wij wensen hem, namens alle Zeskrantlezers, van harte beterschap toe. Rob zou natuurlijk een beeldendverslag hebben gegeven van de Europort '77 tentoonstelling. Geluk-

kig kwam een collega van hem langs. Ad Interim nodigde hem uit om zijn indrukken weer te geven van een dagje op de IHC-stand.Hier volgt zijn verhaal: Sprenger springt in Daar sta je dan als inderhaast ingeschakeld tekstschrijver. Opdracht van IHC: zie maar hoe je het regelt, maar produceer een hele pagina voor onze Zeskrant, toegespitst op Europort '77. Zo gezegd, zo gedaan. Je neemt je tapespullen mee en je gaat aan de slag. 

Voor wie het nog niet wist: Europort '77 is een heel grote, zo niet de grootste, internationale tentoonstelling op 't gebied van scheepsbouw & randapparatuur in de ruimste zin des woords, met daarbij een sterk accent op bagger en offshore. Locatie: het RAI-komplex te Amsterdam. De grote blikvanger buiten is uw eigen IHÇ �Jllphidredge die onmiddellijk dUltlelijk maakt dat IHC Holland een (letterlijk) 
lees verder pagina 3 

HOOGSTANDJE VAN DE 
MARKETING MENSEN 

1, 
De computerclub van IHC: gefascineerd door elektronica. Foto rechtsboven: Goede gastvrouw Rina van Bloois maakt Willem Sprenger wegwijs in de doolhof van cutters, hoppers 
en offshore 



De kerstpuzzel Een .flinke kluif voor de vrije dagen! Dit jaar heeft onze vriend Vester van IHC Gusto een uitgebreide visitekaartjespuzzel samengesteld. U moet 32 beroepen raden door het omzetten van de letters van de naam op het visitekaartje. Zo: N. van der Drost = StrandvonderIng. M. Steil, Veere= Veilingmeester.Wij verwachten uw oplossingen voor of op 3 januari aanstaande. Inleveren bij uw firma redakteur of correspondent(e). Hun namen staan op de achterpagina. Onder elke vijfentwintig goede inzenders wordt een fraaie balpen verloot. De hoofdprijs is een schitterend tafelhorloge ter waarde van 
J 100,-. Onder de inzenders van een goede oplossing van IHC Smit, IHC Gusto, IHC De Klop, IHC Verschure en DMN zal de betrokken bedrijfsredakteur een set Parker balpen en potlood ter waarde van J 50,- verloten. Vrees niet, MTE, SE, Hoofdkantoor, Naval Consult en eventueel vergeten groepen, uw inzendingen worden samengevoegd. Ook daaruit rolt een winnaar van zo'n fraaie Parker set! Aan het werk, veel succes en leg maar vast een pasfoto gereed. In het tweede nummer van Zeskrant in 1978 zullen wij de prijswinnaars, mèt hun portret bekend maken. 
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Nog meer prijzen In verband met het slechte weer heeft de redaktie-commissie nog vijf prijzen van elk ongeveer J 25,- uitgl'loofd! 

heel plezierige feestdagen en een prettige jaarwisseling toegewenst! (en pas op met vuurwerk ... ) 

OPLOSSING: 
1. 10. 19. 26. 

2. ll. 20. 27. 

3. 12. 21. 28. 

4. 13. 22. 29. 

5. 14. 23. 30. 

6. 15. 24. 31. 

7. 16. 25. 32. 

8. 17. Naam: 

9. 18. Adres: 

Plaats: 

Bedrijf: 



IHC op Europort '77 
vervolg van pagina 1 centrale plaats inneemt in het hele Europort-gebeuren. Laten we wèl wezen: het deelnemen aan een tentoonstelling van dit kaliber kost natuurlijk geld. En u kunt zich natuurlijk afvragenwat dit voor zin heeft. Welnu, hetantwoord is even simpel als duidelijk: voor een bedrijf als IHC is hetvan groot belang om niet alleenvertegenwoordigd te zijn, maarbovendien zo te doen, dat alle vertrouwde èn nieuwe relaties opsnelle, plezierige en zakelijke wijzekennis kunnen nemen van hetgeen IHC haar afnemers vandaagde dag te bieden heeft. En dat isindrukwekkend veel.Noem 't gerust een stuk verkoopbevordering van de eerste orde, of,anders gezegd, het tonen van je internationale gezicht naar buiten.Hoe denkt men over ons Steeds weer kwam tijdens interviews met bezoekers van diverse pluimage naar voren, dat insiders IHC als toonaangevend ervaren op 't gebied van bagger- en offshore aktiviteiten. 

dige: ,,Noteer maar dat wij indertijd de eerste IHC Beaver 8000 hebben gekocht. Wij timmeren namelijk op baggergebied erg aan de weg en komen overal ter wereld waar baggerprojekten moeten worden uitgevoerd. Met die grote hoppers en cutters van IHC maak je een enorme indruk in het land waar je werkt. Noem het maar een stukje Public Relations dat wij voor IHC bedrijven." Later hoor ik, dat er alweer drie IHC Beavers 8000 zijn verkocht: de belangstelling ervoor neemt met de dag toe. Imponerend en gastvrij Waar je als bezoeker gevoelig voor bent, is de overzichtelijkheid van hetgeen het betreffende bedrijf je te bieden heeft. U mag het best weten: ik heb zelden zo'n goede stand gezien. Alleen al de vormgeving was een lust voor het oog en je raakt onder de indruk als je bij uw eigen IHC op foto en op schaal, ,,in levende lijve" en op film kennis kunt maken met een enorme reeks hoppers, cutters, amphidredges, splittrails, plus -niet te vergeten -Er blijkt een enorm stuk vertrouwen van uw bedrijf uit te gaan, een beeld waar u trots op kunt zijn. Twee bekende bezoekers bijvoorbeeld, de heer en mevrouw Pons, , legden mij uit, hoe sterk de jaren- 'i lange band tussen hen en IHC is. Ter verduidelijking: zij zijn de oprichters van het Baggermuseum in 

Sliedrecht, terwijl hij als wetenschappelijk hoofdmedewerker in Delft talloze jonge mensen onder zijn hoede heeft gehad, die nu als ingenieur aan IHC zijn verbonden. Maar ook eigen mensen zoals Hans Mol, (van IHC De Klop), Ton van Zutphen (van IHC Standard, specialist op het gebied van de instrumenten), Jan Berkhout (Amphidredge-deskundige) en Peter Visscher (Marktonderzoek en -planning)-om maar een greep te doen uit uw stand-team-laten je duidelijk hun eigen betrokkenheid bij een happening als deze merken plus een stuk erg positief overkomende collegialiteit. Natuurlijk praat je niet alleen met eigen mensen. Laat de klant ook maar eens aan het woord komen. Nou, dat hebben we gedaan. Wilt u een paar uitspraken horen? Van Vliet (hoofdinkoper HAM, grote klant van IHC): ,,Neem maar gerust van mij aan, dat IHC de belangrijkste leverancier van baggermateriaal ter wereld is. Je bent hier bij een ijzersterke club." Van Es (Direkteur Veritas, scheepsclassificatie-expert): ,,Zoals u waarschijnlijk wel weet, leggen wij zeer strenge normen aan, waaraan ook het materieel van IHC moet voldoen. Reken maar, dat deze mensen vakwerk leveren." Wibbelink (Van Oord-Utrecht), Area Manager en baggerdeskun-

een stuk bagger-elektronica waar ook ingewijden de vingertjes bij aflikken. En dan praat ik nog niet eens over de hefeilanden en technische randapparatuur waarmee IHC een internationale reputatie heeft opgebouwd. Hoe noem je zo'n stand? Een superetalage waar de vakjongens kijken en keuren? Een klantentrekker bij uitstek? Een ideaal ontmoetingscentrum waar 't goed toeven is, waar zaken op niveau worden gedaan, waar een prima sfeer heerst? Ik laat u graag zelf oordelen. In ieder geval hebben de gastvrouwen uit uw eigen gelederen keihard gewerkt om iedere bezoeker rijkelijk te voorzien van vocht & vastigheid: geschoold horecapersoneel had 't niet beter kunnen doen. Je maakt soms ook verrassende 

dingen mee. Naast mij zit een sympathieke jongen die eigenlijk naar de IHC-stand kwam om te kijken of men bij IHC misschien werk voor hem zou hebben. Hij bleek lasser te zijn. En had, zoals hij zei, veel gereisd. Zo'n beetje schuin tegenover ons is een Joegoslavisch zakenteam bezig met een kennelijk moeizaam gesprekje met één van de IHCmensen die logischerwijze geen Joegoslavisch spreekt. Begint me die jongen ineens in blijkbaar uitstekend Joegoslavisch tegen de teamleider: ,,Hebt u 't naar uw zin hier?" En: ,,Kan ik misschien een drankje voor u en uw mensen laten regelen?" U had die man moeten zien kijken. Hij kreeg er gewoon een kick van om zo onverwachts in z'n eigen taal te worden aangesproken. En volgens mij zijn er daarna beste zaken gedaan. Willem Sprenger Negen en negentig Tja, Willem, direct zakendoen is bij ons heel erg moeilijk. Maar ik kan je wel verklappen dat er twee mensen rondliepen die dolgraag direct wat verkocht hadden. Onze Omnibarge specialist Klaas Pander en Hans Eric Jansen van SBM uit Monaco liepen beide rond met dezelfde hoop: hun honderdste produkt te kunnen verkopen. We zullen de vlag uitsteken als het hun gelukt is. En dan was er nog Wout Karsdorp, die voor de negenennegentigste keer de dia-show van de ,,Gulf' vertoonde! Natuurlijk zijn er wel goede gesprekken gevoerd, die het afsluiten van een contract wat dichterbij hebben gebracht. Wanneer u nagaat, waarde lezer, dat de tentoonstelling ook donderdag- en vrijdagavond plus de zaterdag tot 4 uur 's middags voortgeduurd heeft, dan kunt u zich vast wel voorstellen dat heel wat collega's doodmoe thuis zijn gekomen. Maar wèl voldaan! 
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Foto's van boven naar beneden: . . .  Wim de Kan (hoofd verkoop IHC Standard) meldt zich bij 
zijn eigen secretaresse Ada van Bentum 
De heer en mevrouw Pons amuseerden zich best 
Ir. de Jooden weet nog overtuigender te _praten dan Ton Schaap 
Ton Schaap (hoofd verkoop IHC de Klop) in een franstalig onderonsje 
Foto's links van boven naar beneden: President van de Raad van Bestuur Dick Smit 
Amphidredge-specia/ist Jan Berkhout 
Hans Mol kent de Beaver ais z'n broekzak 
"VIP" Louvendi geeft z'n lijfwacht instructies 



... op 10 oktober 1977 Bij het punt ingekomen stukken is een antwoord van de COR-leden op het memorandum van de Raad van Bestuur (Rl-5563) opgesteld naar aanleiding van het in de vergadering van 23 juni 1977 uitgebrachte 13-punten advies. De Voorzitter plaatst hierbij enkele kanttekeningen. De gekozen leden van de COR zullen de kanttekeningen op hun waarde toetsen. De volledige tekst van het antwoord van de gekozen leden en de door de Raad van Bestuur geplaatste kanttekeningen vindt u elders in dit nummer. Bij het agendapunt mededelingen Raad van Bestuur vermeldt de Voorzitter in het kort de ontwikkelingen in en om de Beleidscommissie. In wcrfgroepering 1 vindt gedurende de komende weken de nadere uitwerking van het rapport van de gespreksleider plaats. Aandacht wordt besteed aan de capaciteitsreductie, herplaatsingsmogelijkheden en aan de vraag hoe het overblijvende gedeelte rendabel zou kunnen zijn. 22 November a.s. zal het uitwerkingsrapport inde Beleidscommissie aan de ordekomen.Over de voortgang in werfgroepering 3 is inmiddels door de heerLangman een brief gestuurd naarde Beleidscommissie betreffendede marktafbakeningsproblematiek. Het gaat in het bijzonder ompreferenties die zouden moetentoekomen aan werven die zich metbaggerwerk bezighouden in groepering 3.Ten aanzien van het verloop vanbesprekingen tussen IHC en vakverenigingen wordt meegedeelddat de Raad van Bestuur en vakverenigingen het in hoofdpunteneens zijn over de uitwisselingsregeling. Een principeovereenkomst hierover wordtverhinderd doordat geen overeenstemming kan worden bereiktover de overplaatsingsregeling enover de IHC salarislijn. Over ditlaatste onderwerp heeft de Raadvan Bestuur in verband met deeconomische omstandigheden
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voorgesteld een en ander volgend jaar nader te bezien. Namens de gekozen leden leest de secretaris de volgende verklaring voor: "De gekozen leden van de COR van IHC Holland spreken unaniem hun misnoegen uit over de gang van zaken in de besprekingen met de vakverenigingen. Zij verwachten dat IHC Holland welwillend het overleg weer opvat gezien de winstverwachting voor 1977". Vervolgens geeft de heer B. Schuil op verzoek van de gekozen leden een uiteenzetting over de structuur van de markt voor drijvende graanelevatoren. In deze uiterst dunne markt vervullen gespecialiseerde ingenieursbureaus een dominerende rol. Graanelevatoren vormen tegenwoordig in die markt slechts onderdelen van totale havenpakketten, met een voorkeur voor walinstallaties. Hierin ligt geen activiteit meer voor IHC. IHC moet zich concentreren op eigen sterkte en op de verdediging van eigen markt. De verliezen die genomen moeten worden op graanelevatoren kunnen beter aangewend worden voor het kopen van orders van bedrijfseigen produkten. Besloten is daarom geen versnippering in verkoop- en engineeringapparaat toe te staan en door te gaan met datgene waar IHC mee bezig is. Enkele gekozen leden vragen zich af of deze beslissing niet het risico met zich meebrengt van basisversmalling. Hierop antwoordt de heer Schuil dat graanelevatoren 

nooit een basisprodukt van IHC voor verbetering van bestaande zijn geweest. Bovendien kan de werven in combinatie met verderbasis ook te breed zijn; wanneer gaande technische automatiseeen deel niet goed gaat moet zono- ringsprocessen van het Compudig, om de resultaten te bewaken, tercentrum. dat deel worden afgestoten. Met betrekking tot de activiteiten Over de engineering deelt de heer van het Computercentrum zijn de Schuil het volgende mee. Er be- verwachtingen dat de automatisestaat een tendens dat steeds ineer ringskosten binnen IHC relatief produkten in het buitenland wor- zullen dalen en dat de overcapaciden gebouwd o.a. ter bescherming teit met winst verkocht kan worvan eigen markt en ter versterking den. van eigen industrie. De produk- Een van de gekozen leden vraagt tiekennis wordt steeds minder ex- of er voor een deel van de mensen elusief. geen werk zal zijn wanneer die In engineering ligt een mogelijk- overcapaciteit niet wordt verheid. IHC heeft een net van relaties kocht? Dit zal niet het geval zijn, en agenten die achter opdrachten de mensen zijn bezet. aan kunnen. De engineering - Wanneer de overcapaciteit wel groep van IHC Gusto is opgericht wordt verkocht zullen er meer met zo weinig mogelijk risico en hoog gekwalificeerde mensen nozal zijn levensvatbaarheid moeten dig zijn. Het verkopen van compuwaarmaken. In het begin zal er tertijd met gebruikmaking van sprake zijn van onderbezetting, terminals lijkt aantrekkelijk, maar maar na 2 à 3 jaar zal deze groep er zijn voldoende bedrijven die dit zonder verlies moeten kunnen doen. draaien. Als dat niet het geval is zal Met het verzoek van de COR-leden men de moed moeten hebben om om "inventarisatie IHC voorte stoppen. In het komende jaar schriften" op de memolijst te zetzullen er al aanwijzingen zijn over ten kan de Voorzitter niet akkoord hoe een en ander zich zal ontwik- gaan: kelen. Na enige discussie stelt-de secretaDesgevraagd wordt medegedeeld ris dat hij er zonodig nog op terug dat de samenwerking tussen zal komen. Gusto Engineering en MTE erop Over het agendapunt orderportegericht is om de meest efficiënte feuiUe vindt een levendige gedachaanpak te bewerkstelligen, o.a. tenwisseling plaats. Geïnformeerd door combinatie van procedures. wordt of al bekend is op welke Dit zou t.z.t. kunnen uitlopen op voorwaarden Staubo II zal worden een volledige fusie, dit geeft nu afgebouwd. Dit kan niet eerder nog geografische bezwaren. worden beslist dan nadat bekend Over de combinatie Navalcon- is wie Staubo II afneemt en welke sult/Computercentrum geeft de eisen de afnemer stelt. heer L. van Oosterom een toelich- Betreffende de voorgenomen verting. bouwing van de Viking Piper zijn De werkzaamheden van het corri- de gesprekken nog gaande. putercentrum bestonden uit twee De bedoeling van de klant is nog hoofdmoten: niet helemaal duidelijk. Of een a) administratief (IBM) eventuele opdracht kan worden b) technisch (ingeleende compu- aanvaard hangt ook af van de betercapaciteit) nodigde capaciteit voor Staubo IIHet bleek goedkoper beide activi- en de verdere bedrijfsbezetting.teiten op een computer in eigen Meegedeeld wordt dat er bij IHCbeheer te verwerken. Gekozen is Gusto een boei voor Nigeria zalvoor een grotere computer met worden gebouwd, Wat de baggermeer ruimte dan strikt noodzake- betreft zijn er een aantal orders gelijk. Hiervoor waren twee redenen: boekt.1) IHC kan zo niet in de situatie Over een aantal projecten is menkomen ruimte tekort te hebben; nog in bespreking. Of deze nog2) het teveel aan ruimte kan bui- voor het eind van het jaar definitieften de deur worden verkocht. zullen worden, valt niet te voorDe bestaande know-how van Na- spellen.valconsult zal worden aangewend De bouw van de emmerbaggermolens voor Polen wordt uitgesteld totdat de financiële vraagstukken zijn opgelost. 

Het vergaderschema van de CORin 1978 is als volgt vastgesteld: 15 februari 1978, 26 april 1978, 21 juni 1978, 20 september 1978, 1 november 1978 en 6 december 1978. Enige reservedata vinden de leden wel wenselijk. De Voorzitter zou dit graag even in beraad willen houden, hij geert er de voorkeur aan te improviseren wanneer datnodig mocht zijn. In de rondvraag brengt de heer Van der Drift verslag uit van de werkzaamheden van de commissie ziektekostenverzekering. Eventuele verbeteringen van polisvoorwaarden zijn besproken. Wanneer het standpunt van Enzico bekend i:. zal de kleine commissie uit de commissie ziektekostenverzekering een gesprek hebben met Hudig. Over de besprekingen betreffende de scheepsreparatie in Amsterdam wordt gezegd dat de gesprekken van IHC-zijde met de heer Nelissen kort geweest zijn en uitslujtend informatief in de fase dat de heer Nelissen zich oriënteerde. De heer Nelissen heeft aan de BS geadviseerd, eerst een mogelijke samenwerking tussen NDSM en ADM te onderzoeken. Een voordracht door de heren G. H. Doornink en H. J. Mulder over
AUTOKON wordt met grote belangstelling door de leden gevolgd.Plv.v. voorzitter secretaris 

Repliek en dupliek Antwoord van de gekozen leden van de COR van IHC Holland aan de Raad van Bestuur inzake het memorandum van de Raad van Bestuur, Rl-5563, aan de genoemde leden, naar aanleiding van het in de vergadering van 23 juni 1977 door <le COR uitgebrachte advies (13 punten). De kanttekeningen van de Raad van Bestuur van IHC Holland zijn in cursief bij de betrokken alinea's geplaatst. Het samenvatten van de 13 punten van de gekozen leden van de COR in een viertal hoofdzaken, is een hándelswijze welke tot gevolg kan hebben dat belangrijke punten achterwege blijven. Vooropgesteld kan worden geconstateerd dat u in uw memorandum, Rl-5563 de positie van IHC Holland op het gebied van de bouw van baggermaterieel in een unieke positie plaatst met een zeer groot marktaandeel. Dit is nauwelijks te vergelijken met uw conclusies omtrent de 



marktverwachting en de daarbij behorende concurrentie (zie Rl-1136 punt 3.2. en 3.3.). Er is geen sprake van een tegenstelling tussen de twee genoemde memo's. In beide gevallen is de vooraanstaande positie van IHC in de baggerbouwmarkt uiteengezet. In memo Rl-1136 is wat nadrukkelijker gesignaleerd welke extreme omstandigheden de verdediging van deze positie bemoeilijken. Dan volgen er enkele opmerkingen omtrent het samenvatten van het 13 punten tellende advies van de COR. U gaat b.v. in uw memorandum niet in op punt drie van het advies waarin gesproken wordt over het uitschakelen van financieel zwakkere concurrenten om zodoende de positie van IHC te verbeteren, terwijl uw wel ingaat op de ernstige gevolgen voor IHC wanneer er blijvend verliezen moeten worden geaccepteerd. De vraag hoe andere concerns dit dan moeten oplossen komt hierdoor onmiddellijk naar voren. Een ander concurrerend concern, te weten RSV, heeft dit al bestudeerd en heeft met de overheid overleg geopend om hun vermogenspositie op korte termijn substantieel te versterken (zie sociaal verslag RSV) terwijl dit toch het financieel beleid van de Beleidscommissie Scheepsbouw doorkruist. De wil echter om te overleven heeft RSV naar dergelijke wegen doen zoeken. Het concernbeleid van IHC kan nimmer worden gebaseerd op de verwachting, dat concurrenten wellicht uit de markt zullen verdwijnen. Eerder moet voortdurend met het tegendeel rekening worden gehouden, dit laatste mede gezien de toenemende mate van protectie en steunmaatregelen. Wat betreft punt 2.2: Het is niet efficiënt om op afstand, zich nog in een beginstadium van de ontwikkeling bevindende objecten, te engineeren. Team-work van hoog tot laag is een eerste vereiste. Het opleven van de ideeënbus van IHC Gusto is hiervan een duidelijk voorbeeld. In een zo goed als vaststaande produktie- en uitvoeringsmethoden is het wel mogelijk om op afstand te engineeren. Wat betreft punt 2.3: Na het uitkomen van het McKinsey rapport zijn de marktverwachtingen binnen ons gezichtsveld wat betreft offshore weer in beweging. 
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De volgende objecten zijn in de historische winst of verliescijfers. wij deze materie opnieuw moeten voor het jaar 1976 J 23 miljoen was; markt gesignaleerd of zijn reeds Deze zijn slechts verstrekt om het oprakelen. Het op deze manier b) dat de herziene prognose eind opdracht geworden: a) verbouw beeld te verduidelijken resp. elders lanceren van een prognose voor de 3e kwartaal 1976 J 15 miljoen was; Viking Piper; b) belangstelling genoemde winstcijfers van IHC jaren 1978, 1979 en 1980 is ook een c) dat drie maanden later tot veler voor Staubo II; c) booreiland voor Gusto in een duidelijk perspectief betreurenswaardige zaak. verbazing naar voren kwam dat de Petrobaltic (Polen); d) 3 giganti- te plaatsen. Hoe u in staat bent om per jaar winst van IHC Holland over 1 976 sche kranen voor Heerema. De Raad van Bestuur besloot een voor IHC Gusto met ± 1.000.000 f 30,4 miljoen bedroeg. De - ook elders gesignaleerde - be- booreiland, behorende tot de or- manuren een verlies te prognotise- Dit ontlokte zelfs aan een lid van scheiden opleving van de offshore derportefeuille van IHC LeTour- ren van ± 43.000.000 per jaar, wat de COR de opmerking: markt betreft vooral een grotere neau, Killgore Corpus Christie, neerkomt op verlies per manuur "Als men ziet wat men nog nooit aanwending van tot voor kort op- Texas, bij IHC Gusto te laten bou- van ± f 43,- is een regelrechte gezien heeft, gaat men denken wat gelegde booreilanden. Van een op- wen, waarbij IHC Gusto in de aantasting van de geloofwaardig- men nog nooit gedacht heeft." Leving van de nieuwbouwmarkt is grote organisatorische problemen heid. Als dit geprojecteerd wordt De vergelijking, die hier wordt echter geen sprake. De in deze ali- kwam. tegen de winstverwachtingen van gemaakt ten aanzien van de vernea gesignaleerde nieuwbouw Opgemerkt dient hierbij nog te recente datum dan rijzen ook hier wachte en werkelijke resultatenprojecten tonen juist aan, dat de worden dat tijdens de bouw van enorme twijfels over de informa- over 1976 is niet juist . De genoemde concurrentie verhevigd is en dat genoemd object geen eventuele ties welke aan de Raad van Be- bedragen ten aanzien van het verschillen ten opzichte van onze winstgevende objecten, zoals o.a. stuur zijn verschaft en de waarde winstplan voor het jaar 1976 en de kostprijzen van 35 - 45% over- boeien, konden worden aange- welke gehecht kan worden aan herziene prognose eind 3e kwarbrugd moeten worden. trokken, terwijl bovendien de los- prognoses op langere termijn. taal 1976 zijn exclusief de "bate Dat u in uw memorandum geen koppeling van SBM ook voor IHC Zoals reeds hiervoor is gesteld zijn, uit compensatie fiscaal verliesaandacht schenkt aan punt 8, is op Gusto financieel nadelig was. naar de mening van de Raad van voorgaande jaren" ad f 15 mln. zijn minst bevreemdend. Hierin is De constructie van de Maerskdrill Bestuur, de verwachtingen om- Deze bate is echter wel verwerkt insprake van een betere organisatie werd reeds in juni 1973, mede op trent de toekomst wel degelijk van het resultaat volgens het jaarveren planning waardoor er moge- verzoek van de direktie van IHC belang. Aan de hand van de na- slag 1976. De reden, dat deze bate lijkheden ontplooid kunnen wor- Gusto en met instemming van de volgende toelichting wordt aange- niet in het winstplan en in de geden om met beter aan de situatie Ondernemingsraad van IHC Gus- toond, dat een negatief orderresul- noemde herziene prognose is opgeaagepaste prijzen te kunnen ope- to, van de U.S.A. door IHC Gusto taatvanf 40,5 mln. per jaar(niet± nomen is dat op het moment, dat reren. Helaas brengt dit tevens met overgenomen. Eén van de redenen f 43 mln.) helemaal niet zo onge- deze stukken worden opgesteld hetzich mee dat u ook punt 9 buiten hiervoor was de dreigende onder- loofwaardig is. nog niet zeker was, dat deze bate inbeschouwing laat. bezetting na het gereedkomen van De prognose voor de jaren 1978, 1976 zou vallen. Eerst begin 1977,Efficiencyverbeteringen kunnen de Viking-pi per in het 2e kwartaal 1979 en 1980 is gebaseerd op toen de definitieve cijfers over 1976prijsverschillen van zeer grote om- van 1974 en de hier goed bij aan- 1.100.000 direkte manuren per konden worden vastgesteld, werdvang niet overbruggen; bovendien sluitende opleverdatum van jaar, zodat het gemiddelde verlies het duidelijk, dat het nog onverre-dient niet de illusie gewekt te wor- Maerskdrill. per direkt manuur uitkomt op kende fiscaal verlies uit 1973 en den, dat dit een mogelijkheid van Samengevat zou dit het rede- J 36,82. Bij een toegevoegde 1974 geheel kon worden gecomkostprijsverlaging is welke aan mentsverschil tussen bagger en waarde ( =bedrijfskosten) van penseerd. Derhalve kon eerst opIHC is voorbehouden. Gezien het offshore activiteiten duidelijk ver- ruim f 61,3 mln. per jaar en een dat moment deze bate aan het reondersteunende karakter van de anderen. De verliezen van dit verhouding van toegevoegde sultaat over 1976 worden toegegenoemde maatregelen is dit ad- booreiland zijn wel door de IHC waarde tot materialen en diensten voegd.viespunt niet door de Raad van aan Gusto gedeclareerd. De boete van 40:60 komt dit uit op een totale Dan suggereert u een mening van Bestuur onder de hoofdzaken ge- van 1,9 miljoen is niet door IHC kostprijs op jaarbasis van f 153,3 McKinsey omtrent het gedane rangschikt. overgenomen en derhalve is het mln. marktonderzoek. U verwijst daarWat u echter in uw memorandum verliescijfer geflatteerd in nade- Het verwachte negatieve orderre- bij naar de samenvatting blz. 7, 8, 9, wel duidelijk etaleert is de finan- lige zin. siûtaat is derhalve te berekenen op 11 en 13 en naar de schema's 12 en ciële positie van IHC Gusto ten op- Resultaten van IHC Gusto zijn niet 40,5 mln 17. Het zal ongetwijfeld de opzichte van de financiële positie van beïnvloed door de resultaten be- --- = 26,4% van de kostprijs. merkzame lezer nieuwsgierig made bij werf groepering III onderge- haald op de Maerskdrill met uit- 1,533 mln ken naar wat er op blz. 14 , 15, 1 ?, 17, brachte IHC bedrijven. zondering van de boete voor te late Dit gemiddelde percentage mag in 18 en 1 9 staat, om nog maar met_ te Zoals verwacht geeft u dit weer in levering ad f 1,9 mln. Deze boete de huidige marktsituatie, waarbij spreken over het volledige McKinde voor IHC Gusto meest nega- werd door IHC Gusto gedragen de verliezen op de grote objekten sey rapport. tieve zin en dit komt vooral tot ui- daar de te late levering een gevolg variëren van 35 tot 45% van de Het is u ongetwijfeld bekend dat ting in de opsomming van de cij- was van het te laat gereedkomen kostprijs niet irreëel worden ge- het McKinsey rapport wel degelijk fers over 1973 en 1974. Het zou eer- van de Viking-pi per. noemd. ' mogelijkheden aangeeft om met !ijker geweest zijn hierbij te ver- Ook de prognoses op blz. 3 vragen Wat is er namelijk door de Raad vereende krachten de positie op demelden dat dit negatieve beeld een nadere beschouwing. Graag van Bestuur van IHC Holland ge- markt te herwinnen. en _daarmE:e ontstaan is buiten de schuld van hadden wij willen vermijden dat publiceerd: a) dat het winstplan een stuk hoogwaardige mdustne IHC Gusto. met daarbij de werkgelegenheid te De besluitvorming ten aanzien behouden. van IHC Gusto vindt plaats op Hoe uw houding voor het behoud grond van de huidige positie en van deze industrie in Nederland en verwachtingen omtrent de toe- voor het behoud van de werkgele-komst, derhalve niet op basis van genheid bij IHC Gusto in het bijzonder, verklaard moet worden tegenover de voorlopige conclusies in het McKinsey rapport, is niet erg duidelijk. Hierin staat, wanneer het gaat om het maken van een beleidskeuze, het volgende (zie appendix D-12): "Het belang van de beleidskeuze met betrekking tot gevoelige onderwerpen (zowel financieel als sociaal) is zodanig dat een voorzichtige afweging van de belangrijkste consequenties zal moeten worden gemaakt. Bij deze overwegingen zullen zowel de industrie als de overheid betrokken dienen te zijn: de consequenties zijn van die orde dat een onafhankelijke keuzebepaling onaanvaardbaar is." Dat is tenslotte in uw eindconclusie van het memorandum aangeeft geen aanknopingspunten gevonden te hebben om van inzicht te veranderen was voor de gekozen leden van de COR geen verrassing. De genoemde COR-leden zijn dan ook na de bestudering· van uw memorandum Rl-5563 van mening hierin geen aanknopingspunten te hebben gevonden hun opvattingen omtrent het aan u uitgebrachte advies te herzien. 



Het bovenstaande figuur is het vignet van één van de grootste, internationaal l;>ekende, industriële en financiële groepen in Japan:Sumitomo Heavy Industries, afgekort SHI. Dit concern is zo'n 5 à 6 jaar licentiehouder van IHC Gusto. In nauwe samenwerking met SHI was het mogelijk de grootstekraanorder ter wereld in de wachtte slepen na een felle strijd metonze grootste concurrent:American Hoist uit Amerika. Alvorens dieper op deze order in tegaan, allereerst wat informatieover SHI. 
SumitomoSumitomo is één van de grootste,internationaal bekende groepenop industrieel en financieel gebiedin Japan. 
HistorieDe ontdekking van een kopererts afzetting in 1690 op het eiland Shikoku in de Besshi bergen was de geboorte van de Sumitomo groep.De Besshimijn is de oudste enrijkste kopermijn van Japan en 
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Kranig werk in Japan 
Deze scheepswerf bouwde sindshaar oprichting (in 1897) meer dan 900 schepen. De naam van de nieuwe maatschappij werd: Sumitomo Shipbuilding & Machinery Co. Ltd. en het hoofdkantoor werdverplaatst naar Tokio. In 1972 werd de compleet nieuwe scheepswerf in Oppama bij Yoko
�uka in gebruik genomen, ééns werelds modernste werven. In 1973 kwam er Toyo Works bij. Opgezet als offshore werf, maar door 

van een gezond directie beleiddoor in de zakelijke activiteitenhet bevorderen van een maatschappelijk welzijn te groeien samen met de maatschappij en natievoorop te stellen. Na deze, misschièn wat droge opsomming van feiten komen nu onze eigen ervaringen aan de beurt. 
Kraan projecten Omstreeks half 1976 had de afdeling Project Engineering van IHC Gusto enkele kraanprojecten onderhanden, waaronder een kraan voor Netherlands Offshore Com-
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1:1 pany te Delft (afgekort NOC) en
..• I�- twee kranen voor Heerema Engi'I' neering .Services te Scheveningen (afgekort HES). De kraan voor NOC was een copyvan de Thor, (capaciteit 200sh.tons), terwijl de kranen voorHES respectievelijk 3000 en 1000sh. tons moesten kunnen hijsen. Deze projekten waren net als zoveel andere projekten zeer "heet",
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aanbieding te maken dat zowelNOC als HES ons de opdracht gafvoor het leveren van de kranen.deze opdrachten hebben we nietzonder slag of stoot gekregen. Na felle strijd met onze concurrentAmerican Hoist uit Amerika enmede dankzij de grote inzet van de betrokken personen konden beide projekten omgezet worden in orders. HES bestelde zelfs vier kranen inplaats van twee omdat de bakkenin Japan de helft goedkoper waren dan wanneer ze in Europa gebouwd zouden worden. Dat waren dus in een klap vijf grote kranen. De bouw van deze vijf kranen werd aan SHI opgedragen volgens het ontwerp van IHC Gusto omstreeks april 1977. 

vormde de basis voor Sumitomo's �--------------' 

onafgebroken groei gedurende 300jaar. Toen, tijdens het bewind van keizer Meiji (1868-1912), Japan zijn deuren opende naar de westerse wereld en het tijdperk van industrialisatie binnen ging, breidde Sumitomo uit op een verscheidenheid van terreinen door munt te slaan uit haar rijkdom aan ervaring, verworven door de koperproduktie in de Besshimijn. In 1889 werd de afdeling Machinebouw van de Sumitomo Besshi Mine Co. opgericht als reparatie en onderhoudswerkplaats voor de mijn. In 1934 werd deze afdelinglosgekoppeld van de Besshimijnmaatschappij en ging een eigen leven leiden onder de naam Sumitomo Machinery Company Ltd. Het hoofdkantoor werd gevestigd in Niihama, een plaats aan de voet van de Besshi, dat was meegegroeid met de Besshi mijn. Een nieuwe mijlpaal werd bereikt in juni 1969 toen er een fusie plaatsvond tussen Sumitomo Machinery Co. Ltd. en Uraga Heavy Industries Ltd., een goed bekendstaande scheepswerf gevestigd inYokosuka, dicht bij Tokio. 

d.w.z. dat alleen het kontrakt nomoest worden getekend. " Voordat dit plaatsvond was er heeen en ander al gebeurd. De NOC kraan was geen copy. 
Thor meer maar leek meer op dE HES kranen die intussen 3000 sh ton en 2000 sh. ton met grotere vluchten waren geworden. Bovengenoemde kranen zouden niet op gewone schepen komen maarop gedeeltelijk afzink bare bakken,zgn. semi-submersible crane bar.ges. Daar zowel HES als NOC dezebakken, welke ook een IHC Gusto de problemen in de offshore moest ontwerp zijn, in Japan gingen aandeze nieuwe werf overschakelen vragen, werd besloten om samen op andere werkzaamheden. Eén met SRI aanbiedingen voor de van de belangrijkste werkzaam- kranen te maken. heden zijn nu drukvaten van elke grootte. Samen met SHI

Vijf offshore kranen Top Works, zo'n 30 km van Niihama, is nauw betrokken bij de bouw van de 5 offshore kranen. In 197 5 kreeg de groep haar naamzoals die nu luidt: SumitomoHeavy Industries Ltd. Sumitomo heeft geleidelijk aan leidinggevende posities ingenomen in diverse takken van de industrie en handel zoals machinebouw, chemie, ijzer- en staalfab.r;icage, non-ferrometalen, elektrische machines en uitrusting, elektronica, cement, spiegelglas, konstruktiebouw, warenhuizen, handel, bankwezen en verzekeringen. De Sumitomogroep omvat nu 16 hoofdbedrijven en een groot aantal dochtermaatschappijen welke allemaal onafhankelijk gevestigdzijn en geheel op zichzelf opereren. Een kenmerk van de Sumitomo groep is haar sterke psychologische band, ontstaan uit het voeren 

Sumitomo zou de kranen makenvolgens IHC Gusto Ontwerp.Dankzij deze samenwerking washet mogelijk een zodanig gunstige

Daar de levertijden van de bakkenin Japan zo kort waren (ongeveeréén jaar) betekende dat ultra-kortelevertijden voor de kranen. 
Wat doet IHC GustoIHC Gusto was overeengekomen .met SRI dat Gusto ontwerpteke,ingen en assistentie zou verlenen. ·anaf april tot en met september ebben de medewerkers van teenkamer kraan bouw onder oogspanning zowat dag en nacht ewerkt om de gedachten van de ntwerpers op papier uit te weren. Dat alles niet altijd van een .ien dakje ging is natuurlijk te berijpen. Onze ontwerptekeningen 1oesten worden afgestemd op iroduktiemethoden die bij SHIverden toegepast. Als zij in secties,an ongeveer 50 ton denken, dan ,rnnnen dat voor SRI 500 tons secties worden. Verder was met SHI overeengekomen dat er mensen van zowel de afdeling Project Engineering als Tekenkamer Kraanbouw naar Japan zouden gaan ter assistentie bij het verder uitwerken van onzeontwerptekeningen. Besloten werd dat de heren Kosterman, Van Ketel en De Heer despits zouden afbijten. Over hun avonturen kunt u lezen in het eerste nummer van Zeskrant in 1978. 

+ Sumitomo 
Heavy Industries, 
Japan. 



Zoals bekend hebben wij drie In Amsterdam werd bij de doop degrote cutterzuigers voor de Abu naam Al-Khatem aan het schip geDhabi National Oil Company te geven, in Schiedam was dat UmmAbu Dhabi in opdracht. Twee van Elzemoul. Volgens de wens van de deze zuigers zijn in aanbouw bij opdrachtgever waren het sobere IHC Verschure te Amsterdam, de plechtigheden. derde bij IHC Gusto te Schiedam. Natuurlijk komen wij in een later Lange tijd hebben de cutterzuige- stadium nog nader op deze schers, die in Amsterdam gebouwd pen terug. Wij volstaan er nu mee worden, gezusterlijk naast elkaar enkele technische gegevens te op de hellingen gestaan. Zelfs lan- vermelden. De cutterzuigers zijn ger dan gepland was, want met het ontworpen voor werk in de tropen,oog op het werkprogramma kwam waar een hoge graad van vochtigdat beter uit. Er lagen namelijk heid heerst. nàg twee zusterschepen aan de af- De lengte over alles is 89,00 m. bouwkade: de beide cutterzuigers De breedte 18,00 m. Holte 4,30 m.voor Gulf Cobla. Dit is voor de nieuwbouwafdeling van IHC Ver-schure een record aantal af te bouwen schepen. Op woensdag 23 november is op de werf te Amsterdam de Adnoc-tweeling gescheiden. Toen werd ,.,.�� de CO 898 tewater gelaten, terwijl t"''�<y twee dagen later op vrijdag 25 november de Adnoc-zuiger in aanbouw bij Gusto van stapel liep. Een woord van waardering voor onze medewerkers, die onder de heersende slechte weersomstandigheden op de hellingen hieraan hebben meegewerkt, is zeker opzijn plaats. Zowel in Amsterdam als in Schiedam was de doopvrouwe Mrs. Ray, echtgenote van de managing director van Abu Dhabi National OilCompany. 
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Maximale baggerdiepte 18,00 m. Zuigbuisdiameter 800 mm. Het totaal geïnstalleerd motorvermogen is 12.300 pk. Als technisch vertegenwoordiger voor de klant kunnen we op de werven de heer Sharir Mikhail aantreffen. Als toezichthouder bij de bouw is aangewezen het Bureau voor Scheepsbouw Ir. P. H.De Groot B.V., adviserende scheepsbouwingenieurs te Bloemendaal. De schepen worden gebouwd onder keur en met certificaat van Bureau Veritas. 
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Johanna Jacoba 
op de film Bij het proberen nieuwe orders te deel laat zien wat de allerlaatste verkrijgen wordt natuurlijk ge- nieuwigheden op het gebied van bruik gemaakt van allerlei hulp- de IHC sleepzuigers zijn en de middelen. Die, waarover we het nu derde film toont een complete willen hebben, is de film. Wanneer baggercyclus aan boord. wij een compleet produkt willen Ben Harrison is de regisseur. We tonen, of het nu een sleepzuiger of hebben hem kortgeleden al van aleen boorschip is, dan kunnen onze les verteld en laten zien. Medio deverkoopmensen moeilijk met dat cember worden wat opnamen op produkt onder de arm op stap de helling gemaakt. Van de bogaan. Ze kunnen natuurlijk wèl demschuiven. Dan gaat het teeen fotoboek meenemen. Of dia's kenwerk beginnen. De filmploeg vertonen. Of, wat eigenlijk het zien we pas weer terug in maart. mooiste is, een film vertonen. Als Als de film klaar is zullen we hem je die op een groot doek kunt laten aan iedereen laten zien die er bezien en je zet het geluid flink hard, langstelling voor heeft! 
Boven. ue computer voor de zuigbuisautomaat wordt gevoed met gegevens. Lekker! 
Onder: Louvendie verklaart de zuigbuisautomaat aan de regisseur, Ben Harrison 

dan is het net of je aan boord van één van onze produkten bent! 

Voortdurend bezig Elk ogenblik hoor je weer dat er ergens belangstelling is voor het boorschip CO 950. Dat is ook zo. Elk gerucht, elke mogelijkheid wordt door onze verkoopmensen bestudeerd en -als het even kan - achterna gelopen. In het weekeinde van 20 november werd Ad Interim opgebeld door de heer J. D. Bax. Hij moest 's maandags als de weerlicht naar "de overkant", waar weer een spoortjebelangstelling was. "Maar", zo zei de heer Bax, ,,ik moet dia's en foto's meenemen om 

te laten zien dat we inderdaad een boorschip in een vergevorderd bouwstadium op de helling hebben liggen". ,,Kijk eens naar buiten", mopperde Ad Interim, ,,het regent en sneeuwt tegelijk en er staat een storm, windkracht 8 ... " Hij haalde evenwel zijn schouders op en belde met onze hoffotograaf Kramer. Die zag het ook niet zo zitten. Maar, hij heeft ergere stormen over zijnen muts zien gaan. Een half uur later vond hij één van z'n jonge fotografen: Eppo Nootenboom, bereid om te gaan. 

Bijgaand is één van zijn resultaten. U en ik zouden er niets van terecht gebracht hebben. Bedankt, Eppo, mede namens J. D. Bax, die blijft reizen en zoekennaar een klant.Onze goede wensen en waarderingvergezellen ook hem!

Tot nu toe hebben wij onze filmsen na de oorlog hebben we er al 42 gemaakt - hoofdzakelijk gemaakt om de verkoop direct te ondersteunen. In 1962 hebben we eens een film gemaakt met een wat andere bedoeling. Toen was de opdracht "Maak een film van de Jo
hannes Gährs (CO 413) en laat eenszien hoe een baggercyclus verloopt". Vijftien jaar lang hebben we die film gebruikt om te laten zien hoe een sleepzuiger werkt. Wellicht is het de meest gedraaide IHC film tot nu toe. Alleen is hij dermate verouderd - en de Johan
nes Gährs óók - dat we nu een nieuwe "leerfilm" gaan maken. De hoofdrol speelt de Johanna Jaco
ba, de CO 1101, die in maart 1978 afgeleverd zal worden aan onze geëerde klant en goede vriend "Breejenbout" in Overveen. De firma Breejenbout wil zelf ook graag een film van de sleepzuiger bezitten en daarom wordt het een co-produktie. 

;Jr:t; Functiemarkt

Samen hebben we besloten de opdracht voor de film te verstrekken aan de Engelse filmgroep "Viscom". Deze keer wordt niet onze vaste relatie Bob Kommer ingeschakeld. Niet omdat die geen goede film zou maken, maar omdat de Engelsen bijzonder goed in het maken van "animaties" (tekenfilm) zijn. Zowel onze mensen alsde directie van Breejenbout waren daar erg van onder de indruk. John Spencer zal "producer" (maker) van de film worden. Hij heeftvoorgesteld de film in drie stukken te maken. In het eerste deel wordt uitgelegd hoe de sleepzuiger Jo
hanna Jacoba werkt. Het tweede 

Bedrijf IHC Verschure Personeelszaken 020-323221
Funktie Salaris-groep Technisch n.o.t.k.Consultant Calcutator id. 
Beheerder tussen- 5 magazijn El.lassers 5 Koperslagers/ pijpenbewerkers 5 

Korte omschrijving Opleidings- en ervaringseisen Aanvullende informatie Uitvoeren van projecten in de automatisering op HTS en ervaring 't gebied van techniek en besturing Plannen en voorbereiden van werk op 't gebied Bij voorkeur HTS scheepsb. van lastechniek. Calculeren van de orders in onderdelen Vooraf, vlgs bouwlijsten groeperen van Bemetel scheepsmetaalbewerken machinaal bewerkte delen, bestemd voor samengestelde constructies Laswerkzaamheden, zowel machinaal als met de hand Bewerken en verwerken van pijpen. Het monteren van pijpleidinginstall., sanitair e.d. Scheepsmetaalbew. 5 -"-'-----=------S=--amenstellen van secties en werkstukken Documentalist 5 of 6 (afd.inkoop) Werkvoorbereider 8 

Verzamelen en administreren van instructieboeken van hoofd- en hulpwerktuigen Groei in een inkoopfunctie mogelijk Het voorbereiden van de sectiebouw en staalconstructies 
Havo. 
HTS S. 

-------------------DMN personeelszaken 02523-3941 IHC Smit personeelszaken 
010-117600

Assistent(e) voor de technisch inkoper Eenvoudig inkoopwerk, reclameren leveranciers, administratie en archief documentatie bewaking Mavo-niveau met goed technisch inzicht en ervaring 
Korte samenvatting: Emballeur, sal.groep 4; Magazijnmedewerker, sal.groep 6; Expeditiemedewerker, sal.groep 7; Calculator/normateur, sal.groep 6; Carrouseldraaier, sal. groep 5/6; Centerdraaier, sal.groep 5; Centerslijper, sal.groep 5; Werkvoorbereider/Analist, n.o.t.k. 



Door de eeuwen heen was de rede van Delfzijl een gunstige ligplaats voor schepen, een natuurlijke haven. De stad dankt zijn naam aan een riviertje (de Delf), dat men rond 1300 in de monding afsloot met een sluis of zijl. De bevolking leefde van handel, visserij en kustvaart. Belangrijke stimulans voor de ontwikkeling van de havenplaats waren de verbinding via het Eemskanaal met de stad Groningen in 1876 en de aanleg van de spoorlijn in 1884. De meest spectaculaire groei van Delfzijl tot de grootste havenstad van Noord Nederland vond echter in recente tijd plaats. Bij het naburige Winschoten werd in 1951 een grote hoeveelheid zout ontdekt en in 1959 werd bij het eveneens vlakbij gelegen Slochteren een der grootste aardgas reserves ter wereld aangeboord. Beide grondstoffen verschaffen aan Delfzijl een enorme bron van activiteit, waardoor de havenfaciliteiten van de stad voor de toekomst niet meer toereikend zijn. Om de gunstige ligging van dit gebied te kunnen benutten en mede 

1 
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ter stimulering van de werkgelegenheid werd in 1966 besloten een nieuwe haven aan te leggen. Als meest gunstige plaats daarvoor werd een gebied gekozen op 15 km ten noorden van Delfzijl. De twee toegangsvaarwegen door het waddengebied zijn tot de gekozen plaats voldoende diep voor schepen tot 80.000 ton. Zo werd op 7 juni 1973 de eerste fase van de Eemhaven geopend. De haven ligt centraal voor de Skandinavische landen, voor de oostkust van Groot Britannië en voor belangrijke industrie- en woongebieden van het WestEuropese continent. De belangrijkste functie van de open Eemshaven is om te fungeren als industriehaven. Daarvoor is thans een industrieel complex beschikbaar van 800 ha. Deze kunnen deels voor algemeen goederenoverslag gebruikt worden, onder andere met roll-on roll-off en unit-load schepen en deels beschikbaar gesteld worden aan industrieën met eigen laad- en los installaties. Voor de algemene goederenoverslag is in het westelijke bassin een 

kade gebouwd met een lengte van 600 m en een roll-on roll-off steiger waar 2 schepen tegelijk kunnen lossen of laden. Een elektrische centrale aan de oostzijde van het complex heeft thans een capaciteit van 600 MW; uitbreiding tot 5.000 " MW is mogelijk. De Eemshaven heeft goede wegen spoorverbindingen. Het baggerwerk In 1970 werd begonnen met het indijken van een ongeveer 800 ha groot buitendijks gebied. Hiervoor was de bouw nodig van 15 kilometer dijk. De havenhoofden reiken tot in de 14 m diepe vaargeul naar zee. Het havencomplex omvat de havenmond, het havenkanaal, een zwaaikom en 3 havenbassins. Havenkanaal en zwaaikom zijn ontworpen voor een diepte van -14m NAP. De havenbekkenshebben een diepte van resp. - 10,-15 en -17 meter.Voor het eerste deel van het baggerwerk is 12.500.000 m3 grondverzet. Dit werd uitgevoerd dooreen combinatie van aannemersonder leiding van Dekkers , Pa-pendrecht. ,,.-
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In 1975 werd een volgend deel van het baggerwerk opgedragen aan Aannemersbedrijf Van Oord Utrecht te Odijk. Dit omvatte het verder uitdiepen van de westelijke havenbassins. een grondverzet van 4.500.000 m3• Van Oord Utrecht gebruikte hiervoor cutterzuigers, die gebouwd zijn door IHC De Klop. 

-----------_,,-.., !

De Waddenzee, de eerste IHC Beaver 3300 van de nieuwe in 1975 geïntroduceerde serie standaard cutterzuigers verzette hiervan 3,5 miljoen m3• De andere 1 miljoen was het oefen pakket voor de Zeeland II, ook al weer de eerste IHC Beaver 8000, de grootste van de serie standaard cutterzuigers. 

Nieuw· 
liidustrl�havencomplex : 
In Noord Nederland 

., In ongeveer 3 maanden werd deze hoeveelheid zand van een diepte van 12 tot 17 meter over een variërende afstand van maximaal 1700 meter verplaatst. IHC Beaver "Zeeland Il" In september 1977 werd de Zeeland II overgedragen aan Van Oord Utrecht. Het is de eerste 8000, de grootste uit de serie IHC Beaver standaard cutterzuigers. De Zeeland Il heeft een geïnstalleerd vermogen van 7.965 pk en is ontworpen voor zwaar baggerwerk. De zuiger heeft geen eigen voortstuwing en is gebouwd als mono ponton, dat wil zeggen de 
8000 is niet demonteerbaar. 
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De bouw geschiedde onder toezicht van Bureau Veritas onder Klasse I 3/3, Haute Mer, met een certificaat van de Nederlandse Scheepvaart Inspectie. De zuiger is uitgerust met een paalwagen (6 m slag), ankerbomen en een 15 tons dekkraan, die over de gehele lengte van het schip kan rijden. Een spudkantel installatie behoort tot de standaard uitrusting. De cutter wordt aangedreven door een elektromotor via een tandwielkast; beide zijn gemonteerd bovenaan de cutterladder. In de cutterladder is een onderwaterpomp met elektrische aandrijving geplaatst. Deze is van het enkelwandige-type. De twee slijtvaste baggerpompen in de Zeeland II zijn van het dubbelwandige type. Het hijsen van de spuds, alsmede het verplaatsen van de spudwagen en de aandrijving van de lieren geschiedt hydraulisch. De hydraulische pompen zijn van het schotten type. Twee tandem sets Caterpillar dieselmotoren (4x1140 pk) drijven elk een binnenboord baggerpomp en de koelwaterpompen voor de motoren aan. Een andere Caterpillar tandemset (2x863 pk) drijft de cutter-generator en de hydraulische pompen aan. Een Caterpillar dieselmotor van 1140 pk drijft de generator aan voor de onderwaterpomp. De boornet-generator wordt aangedreven door een Caterpillar van 475 pk. De havengenerator wordt aangedreven door een DAF dieselmotor van 64 pk. De glandpompen, vetsmeerpompen, compressoren en dergelijke worden elektrisch aangedreven. Vanuit de bedieningscabine heeft men een goed uitzicht naar alle kanten. Onder de cabine bevindt zich een kantoor voor de uitvoerder. De accomodatie is berekend op 4 man. De Zeeland II is uitgerust met centrale verwarming, mechanische ventilatie in machine- en pompkamer en air-conditioning van cabine en verblijven. Hoofdgegevens Lengte tussen loodlijnen 60,00 m. Breedte 15,00 m. Holte 4,25 m. Gemiddelde diepgang met volle bunkers ±3,00 m. Baggerdiepte 22 m. Diameter zuigbuis 100 mm.Diameter persleiding 750 mm.Pompvermogen(binnenboord)2x2200 pk. Onderwaterpompvermogen 1000 pk. Cuttervermogen1200 pk. Totaal vermogen 7965 pk.



DMNO Kort verslag ondernemingsraadvergadering 17.11.1977 Na de opening en het behandelen van de notulen, deelt de voorzitter mee, dat er een bedankbrief is ontvangen van B & W van Noordwijkerhout voor onze medewerking bij het bezoek van de Commissaris van de Koningin. Verder wordt meegedeeld dat is besloten om voor de draaierij, evenals voor de kotterij, een meewerkend voorman aan te stellen, die onder meer belast zal worden met het toezicht op de avondploeg. M.b.t. de vacature voor een assistent op de tekenkamerwordt nog overleg gepleegd ofdeze eventueel intern kanworden opgevuld. Ook de problemen in het magazijn ten gevolge van de ziekte van 2 medewerkers hebben de volledigeaandacht. Voorlopig zal er hulpgevonden moeten worden doortijdelijk medewerkers uit andere afdelingen te laten invallen.N.a.v. een vraag wordt bevestigd dat aan de leiding is verzocht te onderzoeken of er eenmogeljjkheid zou zijn eenproduktie-medewerker parttime (4 dagen per week) te laten werken.Vervolgens wordt er een toelichting gegeven en vond er een goede discussie plaatsm.b.t. het vertrek van de herenFerwerda en Peetoom en debenoeming van de heer Wildöer. De OR betreurt dat hetniet mogelijk is gebleken - metname m.b.t. het laatste punt -eerder op de hoogte gesteld teworden. De voorzitter zal opverzoek van de OR-leden alsnog een gesprek met een vande betrokkenen over dezekwestie hebben.Ten aanzien van de punten opde memolijst, die niet op de agenda van deze vergaderingstaan, wordt meegedeeld dathet niet is gelukt tijdig vóórdeze vergadering een voorstelklaar te hebben voor beoordelingsgesprekken. Dit zal welklaar zijn vóór de vergaderingvan eind december.Verder deelt de voorzitter nogmee, dat de kantinestoelensuccesievelijk allemaal zullenworden vervangen. Reparatieblijkt duurder dan het aanschaffen van andere stoelen. Erontstaat een discussie over dewenselijkheid van event�eeleen ander model stoel. Daarombesluit de voorzitter 3 ORleden aan te wijzen, die kunnen adviseren bij de keuze vaneen eventueel nieuw model.Vervolgens wordt het conceptvoor de nieuwe Interne Regeling Overwerk besproken aande hand van het uitvoerigecommentaar dat de OR-ledentevoren hebben ingediend. Desuggestie van de OR een overzicht achteraf van de gemaakteoveruren in de OR-vergaderingte bespreken, wordt overgenomen. De bedoeling hiervanis, na te gaan of er maatregelengenomen kunnen worden alser erg veel overgewerkt zouzijn. M.b.t. de verplichting totoverwerk kan de voorzittererin meegaan dit voor DMNniet te laten gelden voor eenzondag i.v.m. eventuele religieuze bezwaren. Ook kan devoorzitter instemmen met hetstreven overwerk tenminste 2dagen tevoren aan te kondigen,tenzij er dringende redenenzijn die dit onmogelijk maken.
Met betrekking tot het meldenvan het overwerk, blijft devoorzitter van mening dat diteen taak is van de chef van de afdeling. Deze procedurewordt in de oorspronkelijkeformulering gehandhaafd. DeOR gaat ermee akkoord dat hetoverwerk dat langer zal durendan ongeveer 1 uur, voor iedereen plaatsvindt tussen 18.00en 21.00 uur, maar op verzoekvan de OR zal er bij opgenomen worden dat elke chef de mogelijkheid heeft, iemandvoor een speciale reden toe testaan het overwerk om 17.00
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uur te beginnen. Alle medewerkers die 's avonds op het bedrijf aanwezig zijn, dus ook medewerkers op de kantoren, zullen zich om veiligheidsredenen bij de toezichthouder melden. De OR vraagt een aanvulling van de vergoeding voor medewerkers in nachtdienst die overuren moeten maken. Dit verzoek wordt voorlopig nog in beraad gehouden. De regeling van het compenseren van overuren door onbetaald vrijaf wordt volgens het voorstel gehandhaafd, met dien verstande dat het tegoed aan compensatie-uren 3 perioden i.p.v. 2 perioden kan blijven staan. Tenslotte wordt afgesproken, dat de regeling na besproken te zijn in de chefsvergadering van kracht zal worden. De behandeling van de regeling neemt erg veel tijd in beslag. De behandeling van het verslag over het 3e kwartaal en het verslag van de CORvergadering worden daarom uitgesteld naar een volgende vergadering. M.b.t. de verkiezingen voor de nieuwe OR worden de kandidatenlijsten van het CNV metde Unie BLHP en het FNVvoorgelezen. Deze lijsten zullenop 26 november worden gepubliceerd.Voor de OR-cursus in deVolkshogeschool Olaertsduynzullen ook de nieuwe kandidaten worden uitgenodigd.Met betrekking tot de veiligheidsschoenen wordt nogmeegedeeld dat er door 9 medewerkers een nieuw typeschoen zal worden geprobeerdgedurende een half jaar. Alsdeze proef positief uitvalt, kanworden bekeken of op dü typeschoen dient te worden overgegaan.
Als laatste punt wordt behandeld de vakantie en verplichtesnipperdagen in 1978. Beslotenwordt te adviseren alszomervakantie-periode 31 julitot en met 11 augustus. Alsverplichte snjpperdag wordtvastgesteld vrijdag 5 mei, de vrijdag na Hemelvaart. Omdat in diezelfde week op maandag1 mei Koninginnedag gevierdwordt, zal worden onderzochtof het mogelijk is ook de dinsdag en woensdag als verplichtesnipperdagen vast te stellen,zodat iedereen een hele weekvrij kan zijn.Hierna sluit de voorzitter devergadering en wenst ieder welthuis.P.V. Nieuws
Bowling Donderdag 3 november zijn wemet 15 personen gaan bowlen.Ondanks dat de belangst�llinggering was, is het voor degenen die er waren, toch eenleuke avond geworden. Na 3uur te hebben gestreden warende 4 beste bekend.Dames:1. Mevr. van Nobelen 372 pnt2. Mariet 348 pntHeren:1. B. v. d. Kraan 406 pnt2. H. Olde Damink 383 pnt
HerenuitgaansdagZaterdag 22 oktober hebben 32heren een bezoek gebracht aande Flevohof. Tegen 10 uur vertrokken we richting Har-:lerwijk, waar we een bezoek zouden brengen aan het Zwderzeemuseum. In Harderwijk aangekomen bleek er helemaalgeen Zuiderzee museum tezijn. Een oplossing was echtersnel gevonden. Daar Harderwijk een oud stadje is, heefthet gezelschap een korterondwandeling gemaakt. Erwerd een broodje paling enwarme vis gegeten, zodat detijd die gepland stond voor hetbezoek aan het museum opeen andere wijze leuk was gevuld.Daarna reden we naar de Flevohof, waar we gelegenheidhadden dit prachtige park tebezichtigen. Zoals was afgesproken verzamelde iedereen

zich om half 4 bij de bus om richting Leiden te gaan, waar we een Indisch restaurant bezochten om de maaltijd te gebruiken. Na ons tegoed te hebben gedaan aan al het goede vertrokken we om 20.00 uur weer richting DMN. Als met aJ een heel geslaagde dag. 
Kaarten Na 3 kaartavonden is de stand aan de kop en staart alsvolgt: Kop 1. Mevr. Hermans18914 pnt2. K. v. d. Meer18463 pnt3. Th. v. d. Wiel18448 pntStaart1. Mevr. v. d. Berg15618 pnt2. M. v. d. Nieuwendijk15712 pnt3. Mevr. Smits15724 pntDinsdag 15 november was hetdan zover: de bejaarden uitNoordwijkerhout kwamen naarDMN. Daar was een leuk programma in elkaar gedraaid. Debejaarden werden opgewachtmet een kopje koffie en mochten daarna eerst een uurtje defabriek in, waarna er om 8 uur 2 spelletjes gekiend werd. Naafloop van het kienen was hetde beurt aan de enthousiastekaarters voor een hekkie klaverjassen.Daar de opkomst van de bejaarden zo overweldigendgroot was (er waren ruim 80personen gekomen) moest eraan de DMN-ers gevraagdworden of zij bij gebrek aanruimte, huiswaarts wilden keren! Nadat dit was geregeldbegonnen de bejaarden aan

een paar gezellige uurtjes en werd er fel gekaart voor de prijzen. Om 12 uur was het dan zover: de prijzen waren uitgereikt, de borreltjes waren genuttigd en de tijd om naar huis te gaan was aangebroken. Al met al een heel geslaagde avond. Nieuw en oud nieuws Geboren: op 21.11.1977 Gerardus Adrianus, zoon van de heer en mevrouw Van Dam. St. Nicolaasmiddag Bij DMN, 26 november 1977 De St. Nicolaasmiddag bij DMN was weer een groot succes. Om 2 uur kwamen de 57 kfoderen die door St. Nicolaas waren uitgenodigd met hun ouders naar de kantine van DMN. Daar kregen de kinderen een glaasje limonade en de ouders koffie. En toen begon dan de middag met een kindertoneelvoorstelling door ,,Sprank". Een geweldig optreden dat de kinderen erg boeide. Om half 4 was het dan zover: de Sint kwam eraan met zijn Zwarte Pier, dje naar hartelust strooide. Nadat de voorzitter van de P.V., de heer Kok, St. Nicolaaswelkom had geheten, werd erbegonnen met het uitdelen vande cadeaux. De cadeautjeswerden in dank aanvaard. Om5 uur vertrok de Sint weer onder luid gezang van de kinderen.

Hieronder ziet u een deel van de 52 ladderrollen, die door DMN aan de Billiton Maatschappij werden geleverd ten 
behoeve van de door haar in Singapore bestelde tinmolen. Deze rollen zijn ontworpen door MTE, die trouwens de 
gehele engineering van de tinmolen tot haar verantwoording heeft. (Foto: R. Groenhuizen) 

Wat je als P. V. -bestuurslid al niet 
voor je gasten moet doen! 

•



IHC Verschure '· 
Ons wer-k 
Oranjewerf In opdracht van de jachtbouw-firma Cammenga is de Oranjewerf enige jaren geleden begonnen de motorkamer-, schroefassen-, stabilisatoren-, enz. inbouw te verzorgen van een 56-meter lang motorjacht. Omdat de opdrachtgever op een gegeven ogenblik in financiële problemen kwam, hebben Cammenga en de Oranjewerf de verdere afbouw stop gezet, zonder dat dit overigens voor de Oranjewerf nadelige financiële gevolgen had. Kort daarop heeft de firma Cammenga haar jachtbouwaktiviteiten gestopt. Recent heeft de Oranjewerf nu opdracht gekregen de motorkamer enz. verder af te bouwen, tot en met de proeftocht. De heren Veenstra en Van Veen hebben aan de noordoost-kust van Engeland de grootspant-maten van de te verlengen coaster "NELLY-M" opgenomen. De produktie van de secties is inmiddels begonnen. 
Scheepswerf Op het moment waarop wij dit schrijven, nl. eind november, nadert CO. 894, de cutterzuiger voor Gulf-Cobla (Private) Ltd., haar voltooiing. Wij zijn wat gehinderd door het slechte weer voor wat betreft het afwerken van het verfwerk en het werk aan dek, maar het schip is op 28 november klaar 

Wandelsportvereniging 
IHC Smit Op zaterdag 26 november jl. heeft de wandelsportvereniging met ruim 100 leden deelgenomen aan de St. Nicolaaswandeltocht te Breda. Hoewel het alweer enige tijd geleden was, dat in groepsverband werd meegedaan aan een wandeltocht, behaalden de junioren toch resp. een 2e, 3e en Ie prijs, terwijl de senioren eveneens een Ie prijs behaalden. Dit was de laatste wandeltocht van het seizoen, dat overigens zeer goed verlopen is. Er werd deelgenomen aan zo'n 20 wandeltochten in diverse delen van het land. Hoogtepunten waren het uitstapje naar Marken en het deelnemen aan de wandeltochten o.a. te Tilburg, Hattem en Wassenaar. In Tilburg en Geldermalsen wonnen we 

voor oplevering en zal op 15 december vergezeld van het zusterschip, CO. 895, naar Dubai vertrekken. Dit zusterschip CO. 895 onderging op 24 en 25 november de zogenaamde 48-uur proef (zie foto) als afsluiting van de beproevingen en zal dan verder afgewerkt worden ten einde met CO. 894 in één transport op een ponton naar Dubai te kunnen vertrekken. Van deze gelegenheid wil de direktie van IHC Verschure graag gebruik maken om haar waardering uit te spreken aan allen die bij deze krachttoer betrokken waren. CO. 898, de cutterzuiger voor ADNOC, over de tewaterlating waarvan u elders in dit blad heeft kunnen lezen, heeft ook hinder ondervonden van de slechte weersomstandigheden. Wij hebben er echter zoveel mogelijk naar toe gewerkt dat het schip dicht is zodat de installaties in ieder geval overdekt afgewerkt kunnen worden. Wij vertrouwen er dan ook op dat wij de contractuele levertijd, nl. 9 februari, en ook de datum van de beproevingen, dank zij aller inspanningen, zullen halen. Na de tewaterlating van CO. 898 kunnen wij nu het zusterschip, CO. 899, dicht maken. Vanwege de extreme breedte van deze schepen (zie foto) hebben wij dit schip op de helling aan één zijde open moeten laten. De voortgang van _CO. 

prijzen voor de "grootste vereniging". In de wintermaanden zal deelgenomen worden aan de winterserie te Alblasserdam, terwijl in februari en maart ook nog enkele verenigingsdagen gehouden zullen worden. Onze vereniging kan nog steeds nieuwe leden gebruiken. Bij ons worden junioren van 6 t/m 18 jaar opgenomen in één der groepen. Personen van 18 jaar en ouder mogen zelf kiezen of ze in groepsverband willen lopen of "individiueel" en kiezen zelf de te lopen afstand. Kinderen jonger dan 6 jaar kunnen alleen lid worden tegelijk met één van de ouders, die individueel lid is. Wij hebben reeds leden o.a. te Nieuw-Lekkerland, Kinderdijk, Alblasserdam, Papendrecht en Sliedrecht. Dit zijn tevens plaatsen, waar men, indien we 

899 is echter goed en wij hebben een aantal secties van tevoren aangekleed (de zogenaamde pre-outfit), d.w.z. dat de apparatuur in de secties is geplaatst terwijl de secties voor een deel al geschilderd zijn. Op 2 december jl. te 11.30 uur is de kiel gelegd voor de sleepzuiger voor Indonesië, CO. 1102. Voor dit schip hebben wij een enorme voorraad aan secties over het terrein verspreid liggen waardoor wij de ,,doos" zo snel mogelijk kunnen dicht maken zodat de werkomstandigheden aan boord beter worden. 
Investeringen Bij de Nieuwbouw is de afgelopen maanden hard gewerkt aan het installeren van een nieuwe numeriek bestuurde brandsnijmachine. De machine is van het merk ESAB met vier éénbrander aggregaten met poedermarkeerinrichting en waterdouche. De besturing is een CNC 600 van het merk Kongsberg en is op de brandsnijmachine geplaatst. De brandsnijmachine heeft een spoorbreedte van 8 meter en krijgt een werklengte van 29 meter. Momenteel is 15 meter loopbaan al geïnstalleerd en men is druk bezig de fundering voor het resterende deel aan te brengen (zie foto). Op dit ogenblik staan er drie brandsnijmachines achter elkaar, en wel een oude optisch gestuurde ESAB-machine, een 

wat verderaf gaan wandelen, in de bus kan stappen. Loopt u de winterserie eens met ons mee? Alle gewenste inlichtingen kan men verkrijgen bij o.a.: E. Benschop - BBF,A. Stout - MF,J. Sprong - Voorbewerkingshal - Schepenhal enC. Zwakhals - Magazijn MF.

numeriek bestuurde Messer Giesheim-machine en de nieuwe numeriek bestuurde ESAB-machine. De oude ESAB-machine zal in de nabije toekomst worden ontmanteld en de loopbaan van de Messer Giesheim-machine zal worden uitgebreid tot 39 meter. De brandsnijcapaciteit zal dan aanmerkelijk zijn toegeqpmen en het machinepark is dan aangepast aan de moderne produktiemethoden. 
Pensionering De heer A. G. J. Kroonstuiver zal op 3 januari 1978 het bedrijf gaan verlaten. Hij maakt gebruik van de nieuwe SUMregeling voor vervroegd uittreden van 63- en 64-jarigen. De heer Kroonstuiver heeft ruim 45 jaar bij IHC Verschure gewerkt als calculator. Wij wensen hem toe, dat hij nog lang en in goede gezondheid van zijn pensioentijd zal mogen genieten. 
Activiteiten in december van 
de afdeling maatschappelijk 
werk Op vrijdag 9 december heeft de jaarlijkse feestavond plaats gehad voor onze medewerkers, die dit jaar gejubileerd hebben, of van wie wij afscheid genomen hebben wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De 40-jarige jubilarissen overtroffen dit jaar de jubilarissen met 25 dienstjaren in getal. 

..... 
50 jaar in dienst J. W. Keesmaat In dienst: 24-10-1927 Geboren : 08-10-1913 Funktie : Baas Pijpenfabriek 
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Van de 40-jarigen waren er negen, van de 25-jarigen acht. Er waren acht gepensioneerden, inclusief de drie, die met vervroegd pensioen gingen. Op vrijdag 16 december wordt er weer een kien- en klaverjas;;vond georganiseerd voor de gepensioneerden met hun dames. Dit belooft weer een gezellige avond te worden met een prijzentafel, die er zijn mag. 
In memoriam Wij ontvingen bericht, dat op 16 november j.l. is overleden onze gepensioneerde medewerker, de heer J. Servaas. De heer Servaas bereikte de leeftijd van 71 jaar. Hij kwam in 1942 als timmerman in onze dienst. In een later stadium mochten wij van zijn diensten als verbandmeester gebruik maken. Wij herinneren ons de heer Servaas als een plichtsgetrouw medewerker en een goede collega. Wij wensen de nabestaanden alle kracht toe dit verlies te dragen. Op 22 november 1977 is op 76-jarige leeftijd overleden onze gepensioneerde medewerker de heer M.H. Tjerks. De heer Tjerks was bij ons werkzaam als plaatconstructiewerker. Hij genoot het vertrouwen van velen. Dit laatste leidde tot de belangenbehartiging _van zijn collega's in enkele commissies. Zij, -die 

40 jaar in dienst 
J. RoodnatIn dienst: 25-10-1937 Geboren: 26-10-1917 Funktie: Hoofdplanner Scheepsbouw 

hem gekend hebben, bewaren goede herinneringen aan de overledene. Wij wensen de nabestaanden alle kracht toe dit verlies te dragen. 
Dankbetuiging De heer J. Zijlstra dankt mede namens zijn echtgenote en de kinderen de directie, chefs, bazen en collega's voor de goede wensen en prachtige cadeaus, ontvangen bij zijn afscheid wegens vervroegde pensionering. 
Indiensttredingen J. A. Nijenhuis,7.11.77 modelmaker A. H. Krom,14.11. 77 werkvoorbereider mej. C. van Outersterp,21.11.77 typiste inkoop J. F. Commandeur,22.11.77 inbouw bankwerker 
Geboorte Doortje, dochter van de heer en mevr. van de Graaf -14.11.77 

40 jaar in dienst 
J. v. d. StaayIn dienst: 08-11-1937 Geboren : 28-12-1920 Funktie : Sous-chef Tekenkamer Machinebouw 



IHC Gusto 
Aan alle medewerkers/sters 
van ons bedrijf Het jaar 1977 is aan IHC Gusto B.V. bepaald niet ongemerktvoorbij gegaan.De voorgenomen herstrukturering van de NederlandseScheepsbouw heeft, voor zoverhet zich thans laat aanzien,voor het overgrote deel van deGusto medewerkers/sters verstrekkende gevolgen.Ondanks het feit dat definitieve beslissingen nog niet zijngenomen, is iedereen bij onsbedrijf wel doordrongen van het feit dat het jaar 1978 een groot aantal veranderingen zal brengen.Waaruit deze veranderingenprecies zullen bestaan kan opdit moment nog nauwelijksworden voorspeld.De vaak zo gemakkelijk neergeschreven of uitgesprokengedachten over hel verlorengaan van arbeidsplaatsen, herplaatsingen, omscholingen, e.d.zijn zaken, die ongetwijfeld in1978 voor een aantal medewerker/sters in de Scheepsbouwwerkelijkheid zullen worden.Het is te hopen dat wij, ook inde komende maanden ondanksalle te verwachten moeilijkhe-
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den, kans zullen zien de kommunikatie binnen het bedrijf eerlijk en open te houden. Het overleg en de samenwerking met de Ondernemingsraad en de overige overlegorganen binnen onze onderneming waren in het afgelopen jaar zodanig, dat wij op dit gebied vol vertrouwen het jaar 1978 ingaan. 
Met elkaar zullen wij ongetwijfeld in staat zijn het hoofd te bieden aan de problemen waarvoor wij geplaatst kunnen worden, zelfs als die problemen het gevolg zijn van het niet meer voortbestaan van IHC Gusto als produktie-unit. Uiterste zorg van ons allen voor alle medewerkers in alle situaties die zich kunnen voordoen zal onze belangrijkste taak zijn voor het komende jaar. Ondanks de problemen van het moment spreken wij de wens uit dat u en de uwen een gelukkig kerstfeest en een prettige jaarwisseling mogen hebben. Schiedam, december 1977 IHC Gusto De Directie 
Th. W. de K!eijn 

Bouwstand Wij schrijven eind november. De tekenkamers en ontwerpgroep zijn inmiddels al verhuisd en ze hebben hun intrek genomen in de Power-hall. Voor de aanvoer van verwarmde of gekoelde verse lucht wordt zorggedragen door de airconditioning unit, waar men hier op de foto mee bezig is om te installeren. De gehele ver- (nieuw) bouwings-operatie wordt begeleid door de heren A. van Rij en J. v. d. Windt van de Technische Dienst. Op de andere foto's de trapopgang en het aanzicht van de receptie (op 7 november). Op het moment waarop u dit leest ziet het er allemaal heel wat beter uit. Dat laten wij u een volgende keer zien. 
Dankbetuigingen Hiermede zeggen wij directie en collega's hartelijk dank voor de prachtige bloemen en enveloppe met inhoud verkregen bij de geboorte van onze dochter. 
Cees en Nel Brouwer Hierbij dank ik directie en collega's hartelijk voor de bloe-

men en cadeaus ontvangen bij mijn 25-jarig jubileum. L. ThieleVoor uw belangstelling en medeleven betoond na het overlijden van mijn lieve man, onzezorgzame vader en opa Arie
Verwaard betuigen wij onzewelgemeende dank.
J. Toutijn-Wmemstijn
en wederzijdse kinderen

Nieu wsjaarsreceptie Op Oudejaarsdag 31-12-1977 zal in de centrale cantine van 15.00 tot 17 .00 uur de nieuwjaarsreceptie gehouden worden. U bent, samen met uw echtgenote of verloofde, van harte welkom om met direktie en bedrijfsleiding het oude jaar uit te luiden en om het glas te heffen op het jaar 1978. 
de direktie 
Th. W. de Klein 

IHC De Klop 
Ons werk 
Nieuwe opdrachten Ons samenwerkingscontract met de EMAQ werf in Brazilië werpt nog steeds vruchten af. Deze dagen ontvingen we alweer opdracht voor het leveren van pakketten onderdelen voor de bouw van 2 cutterzuigers van het type IHC Beaver 700. Een Portugese klant bestelde bij ons twee cutterzuigers van het IHC Beaver 1500 type. Dit materieel zal worden ingezet voor het uitdiepen en verbreden van de verzande rivier Mondego. Het te baggeren traject strekt zich uit over een lengte van 36 kilometer. Voor dit werk worden ook twee zuigers ingezet die door één van onze Europese concurrenten gebouwd worden. U begrijpt dat we ·ditmaal extra nieuwsgierig zijnnaar de presaties van onze Beavers. Uiteraard zijn we in het geheel niet pessimistisch! Aan Tunis gaan we een complete vloot Amphidredges leveren: een schuifboot FB40, vier stuks M500, een duwboot Pl en een bak B15. Het ondiepe Meer van Tunis is sterk vervuild door waterplanten en koraal. De visstand in dit grote meer loopt daardoor sterk terug. Het Tunesische Ministerie van Visserij gaat de Amphidredge-vloot inzetten om dit probleem op te lossen. 
Afleveringen Afgeleverd werden: - de IHC Beaver 500 (02049)- het tweede deel van deAmphidredge-vloot voor de Filippijnen
Huwelijk A. R. van der Zwaan en D. van der Weiden trouwen op 30.12.1977 
Dankbetuigingen Langs deze weg willen wij directie en collega's hartelijk dankzeggen voor hun belangstelling en cadeaus op onze huwelijksdag. 
D. van Beest
J. van Beest-Bot

Medé namens mijn vrouw wil ik langs deze weg het bestuur van de Personeelsvereniging hartelijk dankzeggen voor het toekennen van het erelidmaatschap, het mooie cadeau en de bloemen t.g.v. mijn afscheid als bestuurslid van de P.V. De beste wensen voor een bloeiende vereniging vergezellen deze dankbetuiging.
J. van der WaalT.g.v. ons 25-jarig huwelijksfeest ontvingen wij vele attenties. Onze hartelijke dankdaarvoor. Wij hebben het bijzonder op prijs gesteld.
J. van der VenWij willen directie, collega's,P.V. en de Lief� en Leedpothartelijk bedanken voor hun belangstelling en cadeaus ter gelegenheid van ons huwelijk.
S. van Noorloos
A. van Noorloos-KilwingerReuze leuk dat ik zo in 't zonnetje werd gezet op de voorpagina van Zeskrant.En ook dat mijn "8000" op deEuroport mocht staan. Ik wilgraag De Klop bedanken voorde prachtige doos Lego, en namens mijn moeder hartelijkdank voor de cadeaubon voorde kapper.
Bas Oosterom.

leskrmt 
Zeskrant is de elke vier weken verschijnende personeelskrant voor de medewerkers van de bij IHC Holland behorende bedrijven. Toezending geschiedt gratis aan de huisadressen. De inhoud is beschermd krachtens de auteurswet. Correspondentie voor de centrale redactie kunt u richten aan: Postbus 6141, 
3002 AC Rotterdam. Correspondentie voor de locale nieuwsrubrieken gaarne richten aan onderstaande 11laatselijke reda<· t it--vertegen woord igers. Waarnemend hoofdredacteur: IJ. J. Jansen Redactie: G. Houwing - IIIC SmitP. W. ldema - DMNP. J. Meijer - IHC Verschurec. Mulder - me De KlopW. Vossen - IHC GustoCorrcs11ondenten: F. Schalekam1> - hoofdkantoorMevr. J. M. Schoemaker -IIIC VerschureA. Stam - me De KlopK. Veen - Smit EngineeringVormgeving en druk: Brouwer Offset - Delft 


