
Van vier naar drie 

Om aan alle onzekerheid 
daarover een eind te maken 

delen wij u mede, dat de plannen 
om de Zeskrant in plaats van 

eenmaal in de vier weken 
eer.maal in de drie weken te 
laten verschijnen binnenkort 

zullen kunnen worden 
uitgevoerd. Waarschijnlijk met 

ingang van nummer 5 of 6. Het is 
maar dat u het weet. 

In dit nummer ... 

. . . staan op de eerste bladzijde 
versch illcnde voor u interessante, 
kleine berichtjes, ... wordt uiter

aard aandacht besteed aan "de 
plannen voor morgen", ... vertel

len wij u over IHC-producten in 
Manilla op de Filippijnen, ... 

richten wij de schijnwerpers op 
de jubilerende Oranjewerf, ... 
geeft een vraaggesprek met Ir. 

Donkers van MTE uitvoerige in
formatie over de achtergronden 

van de OMO-molen voor de 
tin-ertswinning, ... brengen wij 
nieuws voor maritieme enthou

siasten en fietsliefl1ebbers, ... 
stellen wij u een Beaver met 

kunstgebit voor, ... en is er weer 
veel groot en klein nieuws van 

de werkmaatschappijen. 

DE IJZERVRETER 

,,Ik ben in de olie ... " 
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.,Onze man" in het Midden Oosten. 
Gerrit Bazuin, stuurde ons een 
paar interessante foto's over de 
aankomst van de eerste twee grote 
cutterzuigers van Gulf Cobla (Pri
vate) Ltd. Op een geweldig afzink
ponton werden deJebel Ali Bay en 
de Jnmeira Bay - gebouwd res
pectievelijk bij IHC Smit en IHC 
Verschure - naar Dubai gebracht. 
De zuigers worden daar ingezet bij 
de aanleg van de grootste haven 
van de Golf-staten: Mina Je bel Ali. 
Bedankt, Gerrit Bazuin! 

Foto rechts: Het afladen is begonnen . 
Behalve de twee zuigers bestond de 
lading van de Giant I uit een pompstation. 
werkbootjes, een luxejacht, een aantal 
sleepboten, etc. 

Kopfoto: Het ponton is afgezonken en de 
zuigers hebben kennis gemaakt met het 
water van de Golf 
Bord rechts: Zó wordt het grote werk van 
de havenaanleg aangekondigd 

Foto onder: Klaar om de cutterkoppen in 
het zand te steken . . .

Bord onder: ,, Toen ik het onderste bord in 
een flits voorbij zag schieten dacht ik dat ik 
verdwaald was", aldus schreef Gerrit 
Bazuin b1ï deze foto! . .

IHC Voetbaltoernooi 

Het jaarlijkse IHC Voetbaltoer
nooi wordt gehouden op 5 mei a.s. 
in Sliedrecht. De organisatie is in 
handen van IHC De Klop en IHC 
Gusto Staalbouw gezamenlijk. 
Noteer de datum in uw agenda! 
Supporters en goed weer zijn van 
harte welkom. 

39 cent werd 40 cent 

Op basis van de gemiddelde cata
logusprijs van zes standaard auto's 
wordt voor hantering van de 
ANWB-tarieven 1978 t.b.v. de al
gemene km-vergoedingsregeling 
uitgegaan van een auto in de prijs
klasse f 11.000,- - f 12.000,-

Rekening houdend met 20.000 km 
per jaar en een gebruiksduur van 4 
jaar is de vergoeding voor het ge
bruik van eigen auto voor zake
lijke reizen m.i.v. 1 april 1978 vast
gesteld op f 0,40 per km. 

Postcode ... komt in orde! 

Vele lezers en lezeressen van de 
Zeskrant sturen het adresbandje 
terug om daarmee hun postcode 
aan ons mede te delen. Dat is erg 
vriendelijk, maar het hoeft niet. 

, Door het Computercentrum, waar 
· alle adressen zijn "opgeborgen"

wordt dit centraal geregeld. U zult
het heel binnenkort wel op uw ad
resstrookje zien.

Sleepzuiger "Jawa"
te water

" .... "-� Het Directoraat Generaal voor de ·· 
Zeeverbindingen van de Repu blik 
Indonesia, verstrekte ons verleden 
jaar de opdracht voor de levering 
van een sleepzuiger met een laad
ruiminhoud van 2.900 m3

. Het 
schip, dat de naam "JAWA" 
draagt, is op 7 april bij IHC Ver
schure in Amsterdam-Noord te 
water gelaten. De doopplechtig
heid is verricht door mevrouw Su
topo Yuwono, echtgenote van 
Zijne Excellentie de Ambassadeur 
voor de Republiek Indonesië in 
ons land. Een verslag hierover in 
het volgende nummer. 
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Terugblik op 
de actualiteit 
Voor de redactie van een perso
neelskrant is het soms onverm ij
del ij k  dat bepaplde berichten nèl 
n ie t  meer kunnen worden opge
nomen.  Zo was het d rukken van 
hel  vorige nu mmer net begonnen, 
toen het ook voor ons concern bL·
langrij ke nieuws bekend werd 
over de beleidsvoornemens van d(• 
reger i ng ten aanz ien van de her
st rucl u rL· r ings p lannen voor de 
sch(•epsbouw. Om n iemand in het 
ongew isse te !ah.'n on:r de mede
del i ngen van de M i n isters van 
�conom ische Zaken en Soc iale 
Zaken is t oen bL·s lo ten om dL· br iL• f  
\·an deze bew inds l iedl'n in  z'n gL·
heel ler kennis van onze mede
werkers te brl'ngen door de u it
gi llc van eL•n <.•xt ra Zeskra nt. Om
dal \·erzending per post met het 
oog t>P de.· Paasdagen pro b lemen 
zou geven. is d i t  nummer op de 
bcdrij\·en "aan de poort' ' u i tgc
dc(• ld .  D i t was de snelste manier 
om u van "het n ieuws van 20 
maart" op de hoogte te brenge n !  

Gesprek met 
vakverenigingen 
V ia de aa np lakborden werd ver
volgens op 2!:J maart j l .  het vol
g<.:nde bek<.: nd gemaakt: 
Op 28 maart jl . vond een gesprek 
plaats tu ssen de raad \·an bestu ur  
L'n bcstu u rdL•rs van de I ndustrie
bonden NVV,  NKV. C N V  en U n ie 
BLHP .  
De.· bestuu rders \'an de vakvereni 
g i ngen deelden aan de raad van 
bestuur  h u n  u it gangspu nten m<.:dc 
d iL• z ij a ls  voorwaard<.:n zagen voor 
een goed overleg over het bL•houd 
van zovee l mogL· l ijk werkgelegen
h e id. De v .v . -besluu rders vroegc·n 
de bere idh<.: id \' ,rn dL· raad \ ·an be
stu u r  om het uehoud \·an zo\·cel 
mogel ij k  werkgelegenheid o.a. 
met de vo lgende m iddelen na te 
s t r<.:ven :  

geen gcdwongc.·n ontslagen 
- aanv u l l i ng van hel nat uurl ijk
verloop

andere verde l i ng van besc.: h ik
bare arbeid door \·<.:rkorl ing van de 

R 
GAD 

. . .  op 2 1  maart 1 978 

Deze vergader ing is belegd o p  ver
zoek van de raad van bestuur. Aan 
de orde is één agendapunt:  infor
matie over o ntwikkelingen in het 
kader van het Beleidsplan. 
De voorzitter opent de vergade
ring en brengt verslag uit van het 
bezoek van de leden van de raad 
van bestuur aan de Ministers van 
Econo mische Zaken en Sociale 
Zaken. 
In aanvul l ing op hetgeen reeds 
schriftel ijk  aan al onze medewer
kers ter kennis is gebracht, deelt 
de voorzitter mee, dat de regering  
a l s  aanvullende voorwaarden 
heeft gesteld dat er twee commis
sarissen en een waarnemer door de 
regering zullen worden benoemd. 
De waarnemer wordt bevoegd om 
waar hij dat nodig acht besluiten 
van de raad van commissarissen 
één maand te blokkeren . 

dagel ijkse arbeidst ijd, u itbreid ing 
van de regel i ng vervroegd u i ttre
den en andere ploegendiensten .  
Voorts verlangden d e  v .v . -be
stuurders een meer continue over
legs ituatie om de operationele 
p lannen. de orderposi t ie  en de re
su ltaten per divis ie  en werkmaat
sc hap p ij te bespreken en de moge
l ijkhe id om de managements- en 
organ isat iestructuur aan een kr it i 
sche beschouwing te onderwer
pen. Het gesprek over deze punten 
zou naar h u n  men i ng d ienen te 
worden omgezet i n  afspraken van 
langere duur  (3 jaar) .  
De raad van bestuur  heeft op  ver
sch i l lende van deze punten nadere 
toe l ich t ing gekregen. De  door de 
v .v . -bestu u rders gestelde voor
waarden hebben een zodan ige
draagwijdte dat nader beraad door
de raad van bestuur  nodig is ten
e inde de door de vakverenigingen
gestelde algemene u itgangspu n
ten te toetsen aan de concrete si
tuatie van het IHC concern .
I n  de bes prek ing met de v.v .-be
stu urders werd in het b ijzonder
aandacht  besteed aan de pro ble
matiek van de gedwongen ontsla
gen .  De raad van bestuur  heeft
daarover gesteld dat, gezien de s i 
tuatie in het concern, gedwongen
ontslagen onvermijdbaar zul len
z ijn ,  maar dat getracht zal worden
deze in  goed overleg met de vak
veren igi ngen zoveel mogel ijk te
beperken.  Aans lu it ing zal w orden
gezocht  bij de benader ingsw ijze
zoals in h et bele idsplan van de
sc.:heepsbouw i s  aangegeven.
De raad van bestu ur heeft de be
re idhe id u i tges proken om op  korte
term ijn h et overleg voort te zetten
en het heeft daartoe de v.v.- be
stuu rders u i tgenodigd voor een
volgende bespreking op 5 of6 apr i l
a.s.

Raad van Bestuur. 

De voorzitter stelt de gekozen le
den van de COR, ingevolge artikel 
4 van het reglement, in de gele
genheid advies uit te brengen over 
het rapport van de heer Langman. 
De raad van bestuur vraagt zich af 
of de COR zich staande de verga
dering kan uitspreken. De secreta
ris verzoekt echter de voorzitter 
om zij n mededeling te vervolgen. 
Het tweede deel van de medede
lingen van de ministers heeft be
trekking op de offshore. Aan de 
orde zijn geweest de aanbevelin
gen gedaan in het rapport van 
werfgroepering 1 en in het bijzon
der IHC Gusto. De ministers deel
den de raad van bestuur mee dat: 
- geen verder verliesparticipaties
voor orders bij IHC Gusto zal wor
den gegeven ;
- dat werk uit de baggersector,
conform het beleidsplan,  voorbe-

. . .  en de plannen van morgen 

Brief aan medewerkers 
Op 6 april schreef de raad van bestuur 
in een brief aan alle medewerkers het 
volgende: 
De raad van bestuur van IHC Holland 
heeft de vakbonden op 5 april 1978 ge
ïnformeerd over een voorgenomen 
herstructurering van het concern. die 
voor het Nederlandse gedeelte van het 
concern aanslu it  b ij de ontwik kel ing 
van de besprek ingen in de Beleids
comm issie Scheepsbouw. 
De raad van bestuur heeft desgevraagd 
haar bereidheid u itgesproken over al
ternatieven voor de productie-afdel in
gen van Gusto te spreken binnen het 
kader van de Beleidscommissie 
Scheepsbouw. De ministers van So
ciale Zaken en Econom ische Zaken 
hebben o.a. gesteld dat het overleg 
over alternatieven voór 1 mei 1 978 af
gerond d ient te zijn zodat dan de ar
beidsbemiddel ing voor hen van w ie  de 
arbeidsplaats vervalt ter hand kan 
worden genomen. 
De raad van bestuur  zal voorts b innen 
het door de Min isters van Sociale Za
ken en Economische Zaken aangege
ven raam streven naar het zoveel moge
lij k  voorkomen van gedwongen ont
slagen .  

De voorgenomen herstructurering zal 
ook i n  de vergaderingen van de Cen
trale Ondernemingsraad en de Onder
nemingsraden worden besproken. 
Er is over dit onderwerp een u i tvoerige 
nota, gedateerd 3 apri l  1 978, geschre
ven, die voor ieder personeelsl id bij de 
personeelsdienst van zij n maatschap
pij verkrijgbaar i s .  

De nota van 3 apri l

De pla nnen 
tot herstructurering 

Samenvatting 
De act iv i teiten van JHC Holland N.V .  
v inden plaats in  een bagger d iv is ie, een 
o ffshore d ivis ie en een deelnemingen 
divis ie. 
De problemen , d ie in de Nederlandse 
produktiebedrijven van d(é eerste twee 
d ivisi es worden ondervonden, z ijn on
derwerp van studie in de Beleidscom
missie Scheepsbouw. Voor de bagger 
d iv is ie heeft dit geleid tot aanbevelin
gen aan de Beleidscomm issie 
Scheepsbouw tot de vorming met 
staatsdeelneming van een hecht sa
menwerkende groep. Mede gezien het 

standpunt van de Min isters van Eco, 
nomische en Sociale Zaken te dien 
aanzien, neemt IHC Ho lland N .V .  deze 
aanbevelingen over. 
Voor de offshore divisie hebben het 
meerderheidsadvies van de Beleids
commissie Scheepsbouw en het 
daarop volgende standpunt van de M i
nisters IHC H olland doen besluiten de 
produktie b ij IHC G usto B .V .  te beëi n
digen en de engi neering activiteiten 
voort te zetten. 
De uitbouw van de goed renderende 
deelnemingen d iv is ie met haar onder
nem ingen in het bu i tenland zal worden 
voortgezet. 
Aan de moeilijkheden, d ie in het Ne
derlandse deel van de groep worden 
ondervonden. zal grotendeels het 
hoofd kunnen worden geboden dank 
zij aanzienl ij ke door de overheid  toe
gezegde steun. Door IHC H olland N.V. 
zal h ierin worden bijgedragen door het 
inbrengen van m iddelen vanuit de 
deelnemingen div isie. De omvang van 
deze m iddelen d ie aan het bu itenland 
kunnen worden onttrokken , is u iter
aard aan beperkingen onderhevig, 
daar de continuïteit van dat gedeelte 
van het concern niet in gevaar mag 
worden gebracht. 
Voortvloeiende uit het bovenstaande 
wordt in deze nota voorgesteld om 
enerzijds over te gaan tol opricht ing 
van een baggerbou wgroep en ander
zijds de deelnem ingen d ivis ie van IHC  
Hol land N .V. zel fstandig te maken. 

Uitgangspunten 
De werkmaatschappijen, die zich b i n
nen IHC Hol land N .V. hebben gespe
cialiseerd op het bouwen van bagger
materieel, hebben reële toekomstmo
gelijk heden, m its: 
- versterk ing van het voor deze be
dr ijven beschikbare eigen vermogen
wordt bere ikt. zodat de verwachte ver
l iezen in de komende jaren kunnen
worden opgevangen:
- omvangrij ke investeringen worden
verricht, die op basis van achterge
stelde leningen worden gefinanc ierd;
- een capacite i tsreductie bij IHC 
Gusto Staalbouw B.V. wordt doorge
voerd-. -
De Beleidscomm issie Scheepsbouw is 
betreffende werfgroepering I in meer
derheid tot de  conclusie gekomen, dat 
de produktie-activitci ten bij IHC  
Gusto B .V .  d ienen te worden beëin
digd. Ook de Min ister van Economi
sche Zaken gaat in zijn brief van 2 1
maart 1 978 aan de Voorzitter van de

houden is aan de werven die deel
nemen in de n ieuwe baggerbouw 
N.V. ;
- dat de overheid geen financiële 
steun zal verlenen bij de beëindi
ging van de produktie van IHC 
Gusto anders dan het in het be
leidsplan genoemde deel van 15% 
van de afvloeiingskosten.
Vervolgens deelt de voorzitter mee
dat de raad van bestuur goede nota
heeft genomen van het standpunt
van de gekozen leden inzake de 
conclusies van het rapport van 
werfgroepering 1, zoals vervat in
de hieromtrent met hen gevoerde 
briefwisseling. Tegen de achter
grond van de mededeling van de 
overheid ziet de raad van bestuur
in dit standpunt van de gekozen
leden geen aanleiding terug te
komen op de voorgenomen slui
ting van de produktie van IHC
Gusto. Dit mede gezien de be
perktheid van de financiële mid
delen die toereikend zijn voor de
afbouw volgens de regels van het
beleidsplan.

commissarissen. Zolang het ge
noemde gesprek nog niet heeft 
plaatsgevonden, zij n de gekozen 
leden van de COR van mening niet 
in te kunnen gaan op uw verzoek 
over het door u naar voren ge
brachte onderwerp te discussiëren 
voordat genoemd gesprek met de 
raad van commissarissen heeft 
p laatsgevonden". 

De vergadering verzoekt om een
schorsing.
Na de schorsing legt de secretaris
namens de gekozen leden de vol
gende verklaring af:
, , In de laatstgehouden COR
vergadering is de afspraak ge
maakt om naar aanleiding van
punt 7 van de daar geldende age
nda, een gesprek te arrangeren
tussen de gekozen leden van de
COR en de voltallige raad van

De voorzitter deelt mee dat don
derdag aanstaande de eerste gele
genheid is dat de raad van com
missarissen voltallig bijeen is. Het 
verzoek van de gekozen leden 
staat op de agenda. Niets meer aan 
de orde zijnde, sluit de voorzitter 
vervolgens de vergaderi ng. 

De voorzitter De secretaris 

Tweede Kamer der Staten-Generaal 
van slu iting van deze werf uit. De Raad 
van Bestuur is het met deze conclusie 
eens. Vervangende produktie
activ i teiten voor IHC Gusto B .V .  zijn 
n iet beschikbaar. 
Het boorsch ip CO 950 zal na tewater
leating n iet worden afgebouwd, daar 
de financiering zonder opdrachtgeven , 
een te zware last is voor de vennoot
schap. De Staal heeft haar financie
ringsgarantie teruggevraagd. 
Gezien de opgebouwde know-how en 
de gespec ialiseerde vakbekwaamheid 
van de betrokken medewerkers is be
sloten de engineering activi teiten van 
IHC Gusto B.V. als zelfstandige een
heid voort te zetten. 
De bu itenlandse acti viteiten van IHC 
Holland N.V. ,  gebundeld in  de Zw i t
serse houdstermaatschappij IHC Ine. 
S .A. .  vertonen over de afgelopen jaren
goede resu ltaten. Verder groei en ver
bred ing van deze activiteiten zijn af
hankel ijk van een vo ldoende ris icod
ragend vermogen. Er d ient voor te
worden zorggedragen. dat in de toe
komst door deze groep een zel fstandig
beroep op  de kapitaa lmarkt kan wor
den gedaan om de verdere ui tbouw van
haar activi teiten zeker te kunnen stel
len.
De h ierna beschreven plannen tot her- ·
structurer ing van de IHC Hol land
groep zijn  gebaseerd op de u itgang
spunten, zoals h iervoor genoemd.
Hierbij is ernaar gestreefd een even
wicht te berei ken tussen de versch i l
lende belangen b innen onze groep.

Herstructurering 
Oprichting 
IHC Baggerbouw N.V. 
De voorstel len van de heer Langman 
inzake werf groepering 3 s lu i ten aan b ij 
de bovengenoemde uitgangspunten. 
De brief d.d. 21 maa rt 1 978 van de Min
ster van Economische Zaken aan de 
Voorzitter van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal schept de financiële 
mogelij kheid voor opr ichting van IHC 
Baggerbouw N .V . .  een nieuwe ven
nootschap waarin de Nederlandse 
overheid (via De Nationa le Investe
r ingsbank), IHC Holland N.V. en Werf 
Van Rees B.V.  zullen deel nemen in een 
geschatte aandelenverhouding van 48 : 
48 : 4 .  IHC Holland N.V. zal de navol
gende bedrijven in brengen : 
• IHC Smit  B .V . te K inderd ijk
• M ineraal Technologisch I nstituut
B.V. te K inderd ij k
• Smit Engineering B .V. te Kinderdijk
• IHC Verschure B.V. te Amsterdam
• Oranjewerf B.V. te Amsterdam
• IHC De Klop B.V. te S l iedrecht
• IHC Gusto Staa l bouw B.V.  te Sl i k
kerveer
• De Machinefabriek Noordwij ker
hout B.V.  te Noordwijkerhout
• N aval consu l t-Ho l land B.V. te Rot
terdam. 
De overheid zal in  het aandelenkapi
taal deelnemen met eC'n bedrag van 
.f 67,5 mi ljoen . Daarnaast. worden ach
tergestelde leningen en invester ings
subs idies tol I 1 50 mi ljoen in het voor
u i tzicht gesteld in verband met de in 
het rapport Langman voorgestelde in
vesteringsplan nt'n .  
De Raad van Commissarissen en d0 
Raad van Bestuur van I HC Bagger
bouw N.V . zullen in overleg met de 
beide andere aandeelhouders worden 
samengesteld en benoemd. Daarnaast 
zal een regeringswaarnemer worden 
aangesteld. 
Voorwaarde voor bovengenoemde 
deelnem ing van dl• Staat i n  het aande
len kapi taal en de daarbij behorende fi
nanc ieringsregel ing is .  dat IH C  Hol
land N.V. naast haar i nbreng in de 
vorm van dochterondernemingen een 
bijdrage van f 1 5  m i ljoen bij opri cht ing 
ter besch ikk ing stel t .  Onder bepaalde 
omstandigheden verpl ichten de Staat 
en THC Holland N .V. zic.:h ieder nog 
eens .f 15 mi ljoen ter besch ikk ing te 
stel len i n  de komende jaren . 

Beëindiging van de produktie
activiteiten van IHC Gusto B.V. 
Gezien de genoemde uitgangspunten 
zal op korte termijn een beg in  moeten 
worden gemaakt met de afbouw van de  
produktie-activi teiten van IHC Gusto 
B.V.  De bouw van het boorsch i p  zal,
zoals ook in eerder genoemde brief van 
de Minister van Economische Zaken 
vermeld,  na tewaterlating worden 
stopgezet in afwachting van eventuele 
afbouw, nadat een koper voor dit sch ip  
za l  zijn gevonden. De  k osten, gepaard 
gaande met de onvermijdelijke af
vloeii ng van personeel en kapitaa lsver
liezen. k omen naeenoee eeheel ten l 



laste van IHC Gusto B.V. De bij IHC 
Holland N.V. gevormde voorziening 
voor _herstructurering ad f 25 miljoen 
zal hiertoe, voorzover nodig, aan IHC 
Gusto B.V. ter beschikking worden ge
steld. 
De staatsgarantie voor financiering 
van het boorschip moet worden terug
gegeven. Dit betekent, dat dit schip 
geheel uit eigen middelen zal worden 
gefinancierd. Als gevolg van nog te 
verrichten investeringen ad f 25 mil-
joen zal dit bedrag bij de tewaterlating 
Z!Jn opgelopen tot f 35 miljoen. 

Oprichting 
IHC Gusto Engineering B.V. 
Voor de _ voortzetting van de enginee
nng act1v1te1ten zal een zelfstandige 
vennootschap worden opgericht onder 

Huidig organisatieschema 
IHC Holland N.V. 
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de naa_m IHC Gusto Engineering B.V. \ Bagger Divisie J 
H1erb1J _wordt ervan uitgegaan, dat een '-..., _______________________________ / 
derge!JJke zelfstandige eenheid de 
beste ontplooiingskansen heeft. wan
neer de klant de bouwplaats kan kie
zen. 
Bereidheid van de zijde van IHC Hol
land N.V. bestaat om door middel van 
licentieverlening en/of projectgewijze 
samenwerking met andere Neder
landse bedrijven waar mogelijk de 
produktie, voortvloeiende uit deze en
gineering activiteiten, in Nederland te 
doen plaatsvinden. 

Verzelfstandiging van IHC Ine. S.A. 
De herstructurering van het Neder
landse deel van de lHC Holland groep 
vergt liquide middelen, welke niet 
meer in voldoende mate in dat deel van 
de concern aanwezig zijn. In het bij
zonder dient hier te worden gewezen 
op de door de overheid verlangde in
breng in liquide middelen ad f 15 mil
joen bij oprichting van lHC Bagger
bouw N.V. en de wellicht in de toe
komst noodzakelijke aanvullende ka
pitaalinjectie van f 15 miljoen; voor de 
financiering van het boorschip zullen 
evenmin voldoende middelen in Ne
derland beschikbaar zijn. 
lHC Holland N.V. is bereid de in dit 
verband benodigde fondsen te putten 
uit de in het buitenland verdiende 
middelen. mits de verdere uitbouw van 
de desbetreffende in het buitenland 
gevestigde bedrijven hiermede niet 
w_ordt bedreigd. Dit is belangrijk voor 
die groep bedrijven en het daarbij be
trokken personeel. doch het is even
zeer een voorwaarde om uiteindelijk 
een belangnJk bedrag aan middelen 
naar het Nederlandse deel van IHC 
Holland N.V. te doen toevloeien. Bo
vendien is bij overdracht van eigen 
vermogen uit IHC Ine. S.A. een voor
waarde, dat dit vermogen in de toe
komst door een beroep op de kapi
taalmarkt weer kan worden aangevuld. 
Hiertoe 1s een voldoende zelfstandig
heid van deze groep een vereiste. 

Aan het samenstel van bovenge
noemde uitgangspunten en overwe
gingen kan het beste worden voldaan 
door de navolgende reorganisatie van 
het buitenlandse deel van ons concern 
door te voeren: 
Om te voorzien in een directe behoefte 
aan middelen in Nederland, zal IHC 
Ine. S.A. een dividenduitkering doen 
van f 25 miljoen aan IHC Holland N.V. 
Daarna zal IHC Holland N.V. 60% van 
haar aandelenbezit in IHC Ine. S.A. 
overdragen aan een nieuw op te richten 
Nederlandse houdstermaatschappij 
IHC Inter N.V. De waarde van de over 
te dragen aandelen is vastgesteld op 
60% van de balanswaarde van het eigen 
vermogen op de datum van over
dracht. zijnde f 36.174.000. Betaling 
hiervan door lHC Inter N.V. zal als 
volgt geschieden: bij overdracht een 
eerste termijn ad .f 1.174.000 uit het ge
storte kapitaal in IHC Inter N.V. 
(f 3.196.000); het restant ad .f 35.000.000 
in tien gelijke jaarlijkse bedragen van 
.f 5.216.032 voor aflossing en rente. De 
rentevoet bedraagt 8'¼,. 
Vervolgens zal aan de in mei te houden 
algemene vergadering van aandeel
houders van IHC Holland N.V. worden 
voorgesteld ten laste van de netto 
winst over 1977. die .f 15.896.000 be
draagt. het gehele geplaatste aande
lenkapitaal van IHC Inter N.V., zijnde 
f 3.196.000, in de vorm van certificaten 
als dividend over het jaar 1977 aan aan
deelhouders van IHC Holland N.V. uit 
te keren. Dit komt overeen met een di
vidend van 10%. Hiermede wordt de 
eerdergenoemde noodzakelijke zelf
standigheid van IHC Ine. S.A. bereikt. 
Bovendienkrijgen hierdoor de aan
deelhouders van IHC Holland N.V. een 
rechtstreeks belang in de buitenlandse 
acti_viteiten van de groep. De te betalen
d1v1dendbelasting zal door de ven
nootschap worden gedragen. 

Sociale gevolgen 
In deze paragraaf wordt nader inge
gaan op de sociale gevolgen van de be
schreven herstructurering van IHC 
Holland N.V. 

IHC Gusto B.V. 
De Beleidscommissie Scheepsbouw 
besloot in meerderheid om overeen
komstig het herstructureringsplan van 
werfgroepering 1 te adviseren tot 
beëindiging van de produktie
activiteiten van IHC Gusto B.V. 
De huidige personeelsbezetting be
draagt ca. 820 man, zodat rekening 
houdend met het veronderstelde be
houd_ van de Gusto engineering
act1v1te1ten, sprake is van het verloren 
gaan van ca. 720 arbeidsplaatsen. 
Verwacht wordt, dat het grootste ge
deelte van de werknemers die deze ar
beidsplaatsen bezetten, weer in andere 
bedrijven in het Waterweggebied werk 
kunnen vinden. Dit betreft vooral de 
direct produktieve medewerkers. In 
het rapport van werf groepering I werd 
een cijfermatige analyse gegeven van 
de personeelsoverschotten en 
tekorten in de tot deze groep beho
rende werven. 
Het is van groot belang, dat de werven. 
de vakbonden en de gewestelijke ar
beidsbureaus (samenwerkend in de 
Sociale Begeleidingscommissies) op 
zo kort mogelijke termijn de herplaat
sing van werknemers gaan bevorde
ren. Alle krachten zullen worden inge
spannen om onvrijwillig ontslag zoveel 
nogelijk te beperken. Waar onvrijwillig 
ontslag niet te vermijden zal zijn, zul
len de regelingen zoals omschreven in 
de sociale paragraaf van het beleids
plan, worden toegepast. 

Offshore engineering 
Zoals uit de vorige paragraaf reeds 
blijkt, wordt de personeelssterkte van 
IHC Gusto Engineering B.V. geschat 

Organisatieschema na de plannen tot herstructurering IHC Holland N.V. 
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op ca. 100 medewerkers, die voorname
lijk gerecruteerd zullen worden uit het 
IHC Gusto personeelsbestand. 
De arbeidsvoorwaarden van de perso
neelsleden afkomstig van IHC Gusto 
B.V. zullen door IHC Gusto Enginee
nng B.V. worden overgenomen. 

IHC Baggerbouw N.V. 
Uitvoering van de in het herstructure
ringsplan van de werfgroepering 3 ge
dane aanbevelingen houdt in. dat de 
werven IHC Smit. IHC Verschure en 
IHC De Klop. voorzover dit nu kan 
worden voorzien. op hun huidige pro
duktieniveau kunnen worden ge
handhaafd. 
Voor IHC Gusto Staalbouw B.V. is in 
het rapport een reductie van de perso
neelssterkte voorzien met 145 perso
nen. Deze vermindering is reeds voor 
een deel gerealiseerd. Door natuurlijk 
verloop en interne overplaatsing bin
nen het concern is na 1 december 1977 
reeds een personeelsvermindering van 
60 personen opgetreden. Verwacht 
wordt, dat een belangrijk deel van de 
nog te realiseren personeelsverminde
ring gerealiseerd kan worden zonder 
gedwongen ontslagen. 
De overige door IHC Holland N.V. in 
de JHC Baggerbouw N.V. in te brengen 
bednJven zullen in hun huidige om
vang kunnen worden ingebracht. Voor 
de werknemers in dienst van de be
drijven die deel uitmaken van de 
nieuwe N.V. heeft dit geen sociale ge-

Financiële gevolgen 

volgen omdat hun dienstverband blijft 
gehandhaafd. 
Het ligt in de bedoeling om vanuit de 
ondernemingsraden een centrale on
dernemingsraad samen te stellen. 

· Het voornemen bestaat om ter assis
tentie van liet bestuur van de nieuwe 
N.V., nadat dit ten genoege van de 
Staat zal zijn samengesteld, een aantal 
stafdiensten te vormen, die van hel 
hoofdkantoor van IHC Holland N.V. 
worden afgesplitst. Dit betreft ca. 20 
personeelsleden. Aan hen zal dan een 
dienstverband in de lHC Baggerbouw 
N.V. kunnen worden aangeboden.
waarbij de bestaande arbeidsvoor
waarden zullen worden overgenomen. 
Het ligt in de bedoeling, dat het be
stuur en de stafdiensten van de nieuwe 
N.V. kantoorruimte betrekken die ge
scheiden is van die van IHC Holland 
N.V. Gedacht wordt aan een gemakke
lijk bereikbare plaats in Rotterdam.

IHC Inter N.V. en IHC Ine. S.A. 
Ten behoeve van het bestuur van IHC 
Inter N.V. en van IHC Ine. S.A. zullen 
door de stafdiensten van IHC Holland 
N.V. werkzaamheden worden verricht
naast de taken die overblijven ten 
dienste van die Nederlandse werk
maatschappijen. die niet behoren lot 
de IHC Baggerbouw N.V. 
Alle personeelsleden van de tot IHC 
Ine. S.A. behorende ondernemingen 
zijn in het buitenland werkzaam. 

Stafdiensten IHC Holland N.V. 
Na afsplitsing van de stafdiensten 
t.b.v. IHC Baggerbouw N.V. zullen nog
ca. 25 medewerkers werkzaam zijn bij 
IHC Holland N.V. 
Deze werknemers zullen belast zijn 
met de genoemde taken voor lH C Inter 
N.V. en lHC Ine. S.A. De afbouw van
IHC Gusto B.V. zal gedurende geruime 
tijd nog aandacht vragen. Daarnaast 
zal, al naar de ontwikkeling in de toe
komst van IHC Inter N.V. en IHC Ine. 
S.A.. mogelijk sprake zijn van uitbrei
ding van bestaande taken of ontstaan 
van nieuwe taken. 
Er wordt de voorkeur aan gegeven om
in de nieuwe constellatie de controle 
geheel door de externe accountant te 
laten verrichten. Hierdoor komt de in
terne accountantsdienst te ven·allen. 
Dit betreft zes personeelsleden voor 
wie de arbeidsplaats echter niet verlo
ren gaat omdat onze externe accoun
tant, Klynveld Kraayenhof & Co. be
reid is gevonden deze personeelsleden 
een dienstverband aan te bieden. 
waarbij geen achteruitgang in het to
taal van arbeidsvoorwaarden zal op
treden. 

De hiervoor voorgestelde herstructurering. waarvoor aanzienlijke financiële 
middelen noodzakelijk zijn. wordt als volgt bereikt: 

- De Nederlandse overheid brengt
financieringsmiddelen in tot een 
totaal bedrag van 
- IHC Holland N.V. draagt bij:
• een bedrag uit het buitenlandse
deel van het concern ad 
• aanwending van de voorziening voor
herstructuering ad 

Totaal 

Dit totaal zal als volgt worden aangewend: 

J 55.000.000 

.f 25.000.000 

a) In verband met de vorming van lHC Baggerbouw N.V.
Versterking eigen vermogen 
door de Staat 
door IHC Holland N.V. 

f 67.500.000 
f 15.000.000 

Investeringsleningen en subsidies 
door de Staat 
Aanvullende kapitaalinjecties 
door de Staat 
door lHC Holland N.V. 

J 15.000.000 
I 15.000.000 

J 82.500.000 

I 150.000.000 

f 30.000.000 

b) In verband met de afbouw van IHC Gusto B.V.
Investeringen in boorschip voor eigen 

f 25.000.000 
f 25.000.000 

rekening door IHC Holland N.V. 
Sluitings- en afvloeiingskosten 

.f 2:32.500.000 

J 80.000.000 

f 312.500.000 

./ 262.500.000

f 50.000.000 

./ 312.500.000

Door het bove_nstaande wordt bereikt. dat de Nederlandse bedrij,·en zoals sa
mengebracht ll1 cle op te richten baggerbouwgroep. een gezonde financiële 
startpos1t1e verknJgen. Het eigen vermogen zal .f 155 miljoen bedragen. Daaren
boven_ 1s onder bepaald_e omstandigheden aanvullend risicodragend kapitaal
beschikbaar tot.f 30 milJoen. De verliesparticipatieregeling van het beleidsplan 
scheep_sbouw blijft onverminderd van kracht. De aan IHC Gusto B.V. ter be
schikking te stellen middelen staan een ordelijke afbouw van de produktie toe. 
mits deze gelJJke tred houdt met de afloop van het beschikbare werk. 



Afscheid ... 

Om gezondheidsredenen heeft de 
heer P.J. Meijer onlangs, na bijna 
veertig dienstjaren, JHC Ver
schure de rug moeten toekeren. 
Dit betekent, dat er ook een einde 
kwam aan zijn werkzaamheden als 
lid van de redactie van ons blad. 
Wij moesten ver terugbladeren in 
oude jaargangen om zijn benoe
ming tot redactiemedewerker te
rug te vinden. Per l januari H/67 
werd de heer R. Lafèbre als 
Verschure-correspondcnt opge
volgd door de heer P. J. Meijer. 
Ruim elf jaar heeft hij dus deel uit
gemaakt van het redactieteam. In 
zijn arscheidsbricf aan de redactie 
schreef hij o.m.: ,,Ik zal nog vaak

aan mijn werk in de redactie en de 
mensen, die daarbij betrokken wa
ren, terugdenken en wens jullie 
met de krant veel succes voor de 
toekomst." Ook de redactie wil op 
haar beurt de heer Meijer danken 
voor de prettige en collegiale wijze 
waarop met hem in de redactie kon 
worden samengewerkt. Bedankt 
ook voor de ,.Mokumse inspraak"! 
Het ga je goed. 

... en welkom 
In plaats van de heer Meijer is door 
IJIC Vcrschure als lid van de re
dactie benoemd de heer J. J. Be
steman. Hij werkt op de afdeling 
Personeelszaken. Graag roept de 
redactie collega Besteman een 
hartelijk welkom toe. Wij zijn er 
van overtuigd, dat hij goed zorg zal 
dragen voor de "Versc:hure-stem" 
in deze kolommen. 

Benoemingen 
Met ingang van I juni a.s. zal Ir. W. 
A.G. de Vries in dienst treden van 
de N.V. IHC Holland. aldus deelde 
de raad van bestuur op 16 maart 
mede. 
De heer de Vries, aan wie de per
soonlijke titel van directeur zal 
worden toegekend, zal worden be
last met de leiding en de verzelf� 
standiging van de IHC offshore 
enginocring aktivitciten. Na de 
verzelfstandiging zal de heer de 
Vries tot direc.:teur van deze 
nieuwe werkmaatschappij wor
den benoemd. 
Op l l april deelde de raad van be
stuur mede, dat zij het voornemen 

'hadden om met ingang van 15 april 
de heer A. F. Beversen, directeur 
van IHC Smit in Kinderdijk, te be
noemen tot directeur van IHC 
Verschure in Amsterdam. In het 
volgende nummer komen wij hier 
op terug. 
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Estero's, mevrouw Marcos, en nog wat 

Samen met Indonesië, vormden 
de Filippijnen in geologisch, bio
logisch en klimatologisch opzicht 
de overgang tussen Azië en Aus
tralië. De ontdekkingsreiziger Ma
gelhäen ontdekte dit eilandenrijk 
in 1521. Het land werd genoemd 
naar de Spaanse vorst die toen aan 
het bewind was: Filips Il, voor de 
Nederlanden geen onbekende! De 
Spaanse heerschappij over de Fi
lippijnen duurde tot 1898. Daarna 
kwamen ze onder Amerikaans ge
zag, totdat in 1946 de onaihanke
lijke Republiek der Filippijnen 
werd afgekondigd. De meer dan 
7.000 eilanden en eilandjes die de 
Filippijnen vormen, worden ver
deeld in drie hoofdgroepen: Lu
zon, de Visayas en Mindanao. De 
hoofdstad is Quezon City, maar 
Manilla is de belangrijkste stad. In 
het stedelijke gebied Groot Manil-
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la, dat behalve Quezon City en Ma
nilla ook nog andere steden omvat, 
wonen 4,5 miljoen van de 42 mil
joen Filippino's. 

Het probleem van Manilla 
Manilla kampt, evenals veel an
dere Aziatische steden, met een 
specifiek probleem: hoe raak je in 
de moessontijd met z'n enorme re
genval al dat water kwijt? 
Rond en in Manilla is een uitge
breid net van "estero's", kreken 
van verschillende breedte en diep
te, die hun water via pompstations 
op een grote rivier lozen. In de loop
van de jaren zijn de "estero's" in
hoge mate vervuild en dichtge
slibd. Het gevolg is, dat deze kre
ken tijdens het regenseizoen bui
ten hun oevers treden, zodat hele 
wijken blank komen te staan. 
In het droge seizoen zijn de "este
ro's", waarin massa's huisvuil 
worden gedeponeerd, een bron 
van stank. Bovendien een heerlijk 
domein voor muskieten, die de 
kans op ziekten zoals malaria sterk 
doen toenemen. 

Mevrouw Marcos waagt zich aan boord 

Begin 1976 bracht IHC-
Amphidredge specialist Jan 
Berkhout een bezoek aan Manilla 
om het probleem zelf in ogen
schouw te nemen. Eén ding was 
hem onmiddellijk duidelijk: een 
cutterzuiger is hier niet te gebrui
ken, omdat veel kreken hiervoor 
niet breed en/of diep genoeg zijn 
danwel omdat de pomp ieder 
ogenblik verstopt zou raken door 
het huisvuil. Baggeren vanaf de 
wal is evenmin mogelijk. De tal

rijke huizen staan namelijk direct 
aan de waterkant. 
IHC-Amphidredges bleken de 
enige oplossing te zijn. Het Filip
pijnse Ministerie van Publieke 
Werken, Transport en Verbindin
gen heeft dan ook niet geaarzeld 
om -na nog enkele bezoeken door 
onze verkoopstaf- een aantal 
IHC-Amphidredges te bestellen. 

De vloot bestaat uit H-types, 
M-types en duwbootjes.
Het materieel is eind 1977 ver
scheept. Toen het in Manilla aan
gekomen was, is de heer Berkhout
er nogmaals heengereisd. Deze
keer voor toezicht op de montage
en opleiding van het personeel dat
met de machines gaat werken.

De bemanning in Beaver T-shirt met in het 

midden dhr. Berkhout (,,John" voor de 

Filippino's) 

van de president van dit eilanden
rijk. Bovendien heeft zij een be
langrijke bestuurstaak. Alles wat 
te maken heeft met de ontwikke
ling van Manilla en omstreken, Filips Il 

Mevrouw Marcos 
Op een mooie dag in februari, toen 
Nederland nog volop onder de 
sneeuw en het ijs lag, heerste er 
een opgewonden stemming onder 
de bemanning. Berkhout had ge
zegd: ,,Jongens, morgen allemaal 
je Beaver T-shirt aan". Mevrouw 
Marcos zou komen! En dàt wil wat 
zeggen op de Filippijnen. Me
vrouw Marcos is de echtgenote 

valt onder haar verantwoordelijk
heid. Zij is het ook, die ervoor ge
zorgd heeft, dat het problemen van 
de "estero's" met voortvarendheid 
is aangepakt. 
In het presidentiële paleis, waar
achter onze Amphidredges lagen, 
hield mevrouw Marcos een lange 
toespraak, in het bijzijn van tien
tallen regeringsvertegenwoordi
gers en aannemers. Over diverse 
tot dan toe onbekende regerings
plannen gaf zij opening van zaken. 
Daarna is het materieel door een 

:; Rooms-Katholieke geestelijke in
gezegend. Het gezelschap kon het 

� materieel toen bezichtigen en 
kijken hoe het werkt. 

Tenslotte 
Berkhout vertelde ons nog een in
teressant voorval. De plechtigheid 
was afgelopen, een ieder ging zijns 
weegs. Toen hij omkeek, zag hij 
echter dat een man op het balkon 
van het paleis zich alsnog uitvoerig 
liet voorlichten over dit veelzijdige 
baggermaterieel. Het was de pre
sident zélf! 
We behoeven dus niet bang te zijn 
dat de IHC-Amphidredges daar 
geen aandacht krijgen. 

j� Functiemarkt

IHC Smit 

Smit 

. Engineering 
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Hoofdkantoor■ 

Bij IHC SMIT in Kinderdijk zijn plaatsingsmogelijkheden voor onderstaande func
ties. 
Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij en sollicitaties kunnen worden gericht tot: IHC 
SMIT, Hoofd Personeelszaken, Postbus 1, Kinderdijk. Telefoon 010 - l l.76.00. 

Emballeur - Magazijnmedewerker - Medewerker Expeditie-Planner-Werkvoorbe
reider/ a rb. analist- Kalkulator/normateur- Orderbegeleider-Allround elektr. las
ser- Centerslijper- Centerdraaiers- Korveeër/transporteur-Transporteur- chauf
feur - Lassers-Brander-Instrumentmonteur-Kunststofverwerker-Sector perso
neelschef- Assistent projektleider - Werktuigbouwkundig ir. - Scheepsbouwkundig 
ir.-Archivaris-Medewerker Postkamer-Kraandrijver-Sorteerder-Magazijnbe
diende - K waliteitskontroleur - Werkvoorbereiders - I Jzerwerkers - Schetsers - Bui
gers-Bankwerkers-Groepsleider metingen-Tanken persers-Hakkm"-Aankomend 
kodeur- Machinebrander - Modelbouwer -

Bij SMIT ENGINEERING in Kinderdijk kan geplaatst worden een scheepsbouw
kundig Ir. als chef techniek. Taak: het samen en in overleg met Hoofd orderbegelei
ding besturen en leiden van de afd. techniek. (excl. afd. Omnibarges). Draagt verant
woordelijkheid voor technische uitvoering en kwaliteit van te leveren documenten 
met betrekking tot samenwerkingscontracten, waarbij tevens vervaardiging van 
ontwerpen onder zijn supervisie tot stand komt. Het techn. begeleiden en stimuleren 
van projectleider is hierbij van groot belang. Ervaring op gebied van baggermateriaal 
is gewenst. 
Sollicitaties te richten aan: 
SMIT ENGINEERING B.V., Postbus 2, (postcode 2960 AA), Molenstraat 24, 2961 AL 
Kinderdijk. Tel. 01859-3866. 

IHC HOOFDKANTOOR zoekt gegadigde voor de functie van assistent-manager 
voor het kantoor in Rio de Janeiro; opleiding minimaal HTS, bij voorkeur 
Latijns-Amerikaanse ervaring. 
Inlichtingen K. Toxopeus, IHC Holland, Marconistraat 2, Rotterdam. Telefoon 010-
765055. 
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Oranjewerf 25 jaar 
De tot IHC Verschure behorende 
"Oranjewerr· bestond op 23 maart 
vijfentwintig jaar. In werkelijk
heid is het bedrijf toch wel iets ou
der. 
Op initiatief van een aantal Am
sterdamse bedrijven, waaronder � 
Verschure, werd de werf al in april 
1951 opgericht als een onaihanke
lijk scheepsreparatiebedrijf 
hoofdzakelijk gericht op de bin
nenvaart. 
Een jaar later werd het niet goed 
renderende bedrijf door Ver
schure overgenomen. Begonnen 
werd met een grondige wijziging 
van de helling. waarbij o.a. de hel
linghaven afgedamd en leegge
pompt moest \Vorden. Na het 
plaatsen van een hellingkraan 
werd het bedrijf op 23 maart 1953 
als reparatie-afdeling van Ver
schure geopend. 
De werf bestond toen practisch al
leen uit een dwarshelling met 
kraan. De voor een reparatie be
nodigde onderdelen moesten van 
Verschure komen. 
Op 23 maart 1953 werd het eerste 
sc.:hip, het m.s. Kerkwijk van de 
N.R.M. gehellingd. 

Sterke toename 
Na een moeizame start en dankzij 
de inzet en een stuk pioniersgeest 
van "de werkers van het eerste 
uur" kwam er al snel een sterke 
toename van het aantal jaarlijks 
gehellingde schepen. 
In 1953 (3/4 jaar) waren het er 169: 
in 1957: 270; 
in 1960: 339. 
In 1957 werden een ijzerwerk
plaats en een magazijn ingericht, 
waardoor het mogelijk werd de 
huidreparaties zelfstandig uit te 
voeren. 
Aangezien het in 1958/1959 regel
matig voorkwam, dat de helling
capaciteit achterbleef bij het aan
bod, werd in 1960 de outillage uit
gebreid met het van de nieuw
bouwwerf afkomstige dok. Tevens 
werd een afbouwkade met toren
kraan in gebruik genomen. 

Een volgende grote wijziging vond 
plaats in januari 1970. 
De in verouderde gebouwen aan 
de Meeuwenlaan ondergebrachte 
machinefabriek werd in gesa
neerde en gemoderniseerde vorm 
naar de "Oranjewerr' overge
plaatst en aldaar in een moderne 
hal ondergebracht. 
Het personeelsbestand bestond 
uit 275 man t.o.v. 14 man op 23 
maart 1953. 
Het aantal drooggezette schepen -
helling en dok samen - bleef 
groeien, tot gemiddeld 400 per 
jaar. In 1971/1972 trad er een neer
gang op tot 225 schepen. 

1 
De neergang had diverse oorza
ken, o.a. terugval van de Neder
landse coastervloot en de achter
uitgang van het aantal in Amster
dam binnenkomende schepen. In 
het algemeen gezegd: het begon de 
klanten van de "Oranjewerf' 
steeds slechter te gaan. Voor het 
eerst in z'n bestaan kwam het be
drijf in de rode cijfers. 

Sanering 
In 1973 vond een sanering plaats, 

waarbij het aantal medewerkers 
teruggebracht werd tot 200. De fi
nanciële resultaten herstelden 
zich snel, zodat 1974 weer positief 
kon worden afgesloten. 
Als sluitstuk van de sanering werd 
op 4 maart 1976 het aan de nieuw
bouwwerf liggende 4000 tons dok 
bij de "Oranjewerf' in bedrijf ge
steld. Het oude dok werd afge
voerd. Hierdoor was de droogzet
capaciteit beter in overeenstem
ming met het personeelsbestand. 
In de afgelopen 25 jaar zijn er aan 
de "Oranjewerf' in totaal 7626 
schepen gehellingd, resp. gedokt. 
Mede hierdoor is de naam "Oran-
jewerf' in binnen- en buitenland 
een begrip geworden. 
Dit is vooral ook bereikt door de 
medewerking van het personeel, 
dat bewezen heeft zich te willen 
inzetten voor het vaak fascine
rende reparatiegebeuren. 
De toekomst zal er beslist niet ge
makkelijker op worden. Er op re
kenend, dat onze medewerkers 
zich in de toekomst zo zullen 
blijven inzetten als zij in de afgelo
pen jaren hebben getoond te wil
len doen, zien wij met ons modern 
geoutilleerd bedrijf de toekomst 
vol vertrouwen tegemoet. 
De bij een jubileum gebruikelijke 
receptie is in verband met het 
overlijden van onze direkteur, de 
heer G. Fluit, tot een latere datum 
uitgesteld. 

Hier�oven: Het eerste schip op de helling; 
het 1s 23 maart 1953 
Geheel links.· Zomer 1977: interieur van 
de nieuwe machinefabriek op de Oranje
werf 
Links onder: En zo ziet de Oranjewerf er
nu uit. Hopen/ijk ligt de werf vaak vol in de 
jaren die komen gaan! (KLM Aerocarto) 

Bij de foto's: 
Foto links boven: 14 maart 1962: de vlag

gen uit voor het 2500 ste schip op de hel
ling 
Daaronder: November 1954 het eerste

Townsendschip, de Halladale op de helling
Foto rechts boven: De "oude" Oranjewerf,
vanuit de lucht gekiekt door de KLM in
maart 1952 

Links: Juni 1960: het dok In gebruik ge
nomen 
Hierboven: Winter, februari 1953: in de 
leeggepompte haven wordt gewerkt aan 
de nieuwe helling. De kraan staat er ne/1 
Rechtsonder: De verlenging van het ms

Michigan was een grote klus in het najaar 
van 1958 
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Het verhaal v 
(een interview met Ir. J. Donkers van MTE). 

Hoe bent 11 er ac//ter gekomen dat 
men in Thailmtd behoefte //ad aan 
een erts-emmerbaggennolen'! 
We wisten al lang dat de regering 
in Thailand aan het proberen was 

0M0 molen 

een beten.• greep tt: krijgen op het -------•t=============================:J• ..... -----helc.• tin-gebeuren, met name.• op 
dat deel. wat zich buitengaats 
(offshore) afspc.•clt. Ec.·n van de bied van de mijnbouw heeft ge
lnl·er trieste gevolgen daarvan was daan. Kortom, ik heb mijn verhaal 
hd intrekken \"éln de concessies geconcentreerd op de relatie IHC
\'an de Billiton Maatschappij. Mijnbouw - Thailand en op de 
Maar de direc:tc.· aanleiding voor voordelen van een turnkeycon
onze aktivitl•iten was een artikel in trac:t in dit geval. 
ec.•n \'an on;,:L• vakbladc.•n 1,1,aarin ze.• Daarna waren er tal van vragen. 
\'l•rll'lden dat ze.• planm·n hadden Daar is toen vrij uitvoerig over ge
om een moll'n te kopen. discussieerd. Ik heb het gesprek 
\-h· hebben toen onmiddellijk onze.• plezierig ervaren. Dat vond de 
agent in Bangkok. Yip in Tsoi. er bankier trouwens ook. 
op af' gestuurd. Toevallig was ook Dit was onze eerste echte, formele 
net onze man uit Singapore, de verkooppoging. Achteraf bleek 
hec.•r Verwey in de buurt. Zij ht:b- het net op tijd te zijn!Toen iknadat 
ben samen het eerste: contact ge- het contract getekend was op een 
legd. Toen bleek, dat OMO (de congres m'n concurrent ontmoet
Offshore Mining Organizationl al te, vroeg hij mij of ik die order te 
in vrij ver gevordc.•rde onderhande- pakken had gekregen. Toen ik 
lingen was met een andere leve- daar ja op zei, antwoordde hij: 
rancier. We spreken nu over de- ,.weet je dat ik vorig jaar februari 
cem ber 1!:i76. Vrij kort daarna was daar geweest bty'l-8R-Q.a,l,..,i�.t.G<.m,-Lle...=Qd.i:ak.eli.µ!(.e..JJ.a.adt.wlJJil.2Q.e�ilUJj:de,ll.j..D.lál-l.���lliq:jl� 
c.·r een congres (SE.ATEC) in Sin- naar huis gcstu�LI;-rffi,1-LJ.J.JJ.L.Jc:.t:.1���----------,
gaporc, waarvoor wij enkele heren contrac:t te make
\·an OMO hadden uitgenodigd. Ik kreeg ik een br
mc:rktc toen dat de Thailanders t•r meer nodig was.'
gel'n notie \'an hadden hoc.• je aan
zo·n molc.·n mol'st komen. 

pore. Wc zullen zoveel mogelijk 
onderdelen uit Nederland leveren 
en natuurlijk alle ontwerp- en te
kenwerkzaamheden hier verrich
ten. 
Het contract is afgesloten, mede 
om het risic:o voor koersversc:hil
len te elimineren, voor een deel in 
guldens en voor een deel in Singa
p0 dollars. Daarmee kan ik de 

Singapore betalen èn m'n 
eig n mensen! 

rw Thailand niet meer zou
nen o.{ willen betalen? 
risic:o is gedekt door de Neder
se Crcdietverzekerings Maat
ppij. De NCM wordt op zijn 
·t weer door de Nederlandse

0ring gedekt. Daar moet MTE 
ur\ijk een premie voor beta
IMt:i! 1�iM g�W'bt!�'ttkt•Mjke 

,ékeri ngstra n saeti e. 
ie sfcer zïn er dus ecn risic:o's 

c ze ···e1 •� 

dol-

lloe komt liet dat ::e eerder met een 
con<·11rrent aan dl' praat waren 
geraakt dan met &Y1'1;� !<:Hide.�-'z� 
(J'IIS'lliet'! 

MTE heeft du 
draclit gekreg 
den 1•an een c 
.. turnkey · · 

[] 

Ze.· kenden ons wc.·L maar z�n: 
\'ia allerlei tussen) · · -� a,y. 

praat geraakt e ngelse 
concurrent. Die had ze a' eraden 
dat ze alleen maar een " sign". 
l'en ontwerp, hoefden te ko ·n. Z 
moc.-,liifll1 �ji1 1?dw.1:htrP1 
latenî3öü vt�I -zuil't::; mede- t · · 

e 
al 
,_ 

d -

st. ..___ 
er 

\ 

n ict. Wij streven l'r naar 
compleet pakket te lc.•ver 
coropl<'C'l wnkJ11ig · 

or betalen, natuur
brachten we dat 

kket mee wat 

werking van de ;Nedcrland�e MidJ to ge ver , dens.t,ands�bé_!nk ondervond�n. Een' H9ewel wc ,.engJ necring" be- � 
wa1 iît�ëw1kl<èlae COl'lstructie, o.a. t'I:,,·� dnijven er men wel eens denkt dat 

Goed, wij praatten duS"'IFC't hen in 
Singapore en toen ondckten Wt

! 

dat ze er eigenlijk gc.·en notie van 
hadden wat de andere mogelijk
heden waren. [k heb toen gc.•
vraagd ofîwt niet mogelijk was om 
een \·erhaal te komen afsteken 
voor de complete raad van bestuur 
van de OMO. Onze agent heeft dat 
toen, vooral door zijn pc.•r::;oonlijke 
relaties, op korte tc:rmijn voor el
kaar gekrcgc.•n. 
Intussen waren wij bezig geweest 
om na te gaan in hoeverre we een 
fïnanciering voor dat sc:hip kon
den verzorgen. Wc hebben name
lijk gehoord dat ze die nodig zou
den hebben. OMO is een begin
nende organisatie met nog maar 
weinig inkomsten. We zijn toen in 

gesprek geraakt met een verte
genwoordiger van een groep ban
ken,�!'lh..eM� ook de 
Nederlandse Middensta� k 
in zit. Die groep was bereid een 1-

nanciering op te tuigen. 
Daarna zijn we, vanuit Singapore, 
naar Bangkok vertrokken. De 
bankier ging ook mee. Wc hebben 
er eerst een hele avond met grote 
vellen papier i n het hotel over de 
vloer gelegen, om daarop een pre
sentatie te improviseren. Wij 
brac:htcn de presentatie namens 
het MTE en die bankier heeft de 

t niet kon. oor manc1enng vanu1 , mga- ca e �cn:rrs-latc'ïbm:rwen;-i-s-da-1: 
pore en van uit Nedcrlan cj. Maar zer bij i::h niet helemaal waar 

Kreeg Il na die rie en een halfuur het project kon voor 100% ,gefina- heel -goed ,· , 
praten de ord -,;nee? ncierd worden gedurende zeven van de pr t is MTE \igen(.ijk? 

'

Dat gaat zo mé1á--�-���.W����-�:-:-J���������r�e�e�i �e�-�k�e;1�-s�k�a�n:!.lt�. ����������g�o�u;.-4·�a"":
, �w�e;Jtgi 1111�nQ.1gc!:!rc�•n�n�i�c.t;,ti;a�a�n�d�e�_J 

ten de heren en de dame eens uit- naar een risicoloze, gladlopende markt", weg en we 1e en n1e zovee 
voerig onder elkaar vergaderen zaak. Zo gauw die lening afbetaald ncn. j om artikelen te schrijven. Goc 
om alles te bespreken wat wij naar moet worden is het schip aan het A we zijn een ingenieursbureau met
voren hadden gebracht. produceren. Dan kunnen ze uit de D1ts ne� bij de diamant? 41 medewerker::;. ,dat zich bezig 
Maar spoedig daarna kregen wij opbrengsten van de tin makkelijk Nee, daar 1s het een f'irma die de houdt met het ontwerpen en ver
het verzoek om een offerte uit te de lening af1ossen en ze houden markt controleert: De Beers. Bij kopen van werktuigen die nodig 
brengen. Een offerte voor het vrij nog wat over ook! tin is het anders èn uniek. Vraag en zijn voor de alluviale mijnbouw. In 
kleine soort werktuig dat zij eerst aanbod worden van beide kanten het verleden hebben alle werk-
van zins waren te kopen. Hoe zit die tinhandel in elkaar? Is op elkaar afgestemd tussen vele maatschappijen van IHC Holland 
Om een lang verhaal kort te ma- er weer zoveel behoefte aan tin? U producten en vele afnemers. zich daar wel mcc bezig gc'houden. 
ken: Er zijn daarna nog tal van con- hebt de laatste tijd een paar aar- Daardoor ontstaat de grootste We hebben die draad weer opgc
tacten geweest. Er is zelfs een lid dige s1tccessen geboekt op dit ge- hoeveelheid tota]e tevredenheid. pikt, nadat het vak een jaar-'àf tien
van de raad van bestuur van OMO bied. Het werkt al jaren. Gezamenlijk wat verwaarloosd was.· \
in Nederland geweest. Wij hebben De produktie in de vrije wereld is sponsort men ook het We proberen het l1clc produkt te 
in de loop van die tijd een aantal ongeveer J 85000 ton per jaar, en ontwikkelings- en speurwerk om verkopen, niet alleen maar de t"
alternatieve ideeën op tafel gelegd. voor 1978 wordt een tekort ver- de toepassing van tin te bevorde- keningen. We nemen de verant
We vertelden dat hun molen het wacht tussen de produktie en de ren. En om andere afzetgebieden woordelijkheid op ons voor zowel\ 
best zou doen, maar: ,,voor niet al behoefte van ongeveer 20.000 ton te vinden. Ook zoekt men voortdu- het ontwerp als de.- bouw, de orga-
te veel meer geld kunt u een molen in de vrije wereld. rend naar verbetering van de nisatie van de bouw en de oplevc-

.. cn, die meer capaciteit heeft winn ings- en scheidingsmethoden ring tot en met de beproevingen. 
en vo wat meer kun u een PrinsPyriadisvan hetMinistry oflndustry(4e van de ertsen. Onze staf' is beperkt, maar de 
molen krij,,.-,r,..,..,.... van links); dan Majoor Generaal Chakr Lak- markt is ook niet zo erg groot. Ge-
jaar kan werken o nu-,-,.-- sanaboongsong; Ir. J. M. Donkers; onze Terug naar onze opdracht. Kunt 1t lukkig zijn er ook niet zoveel con-
dighcden die voor de agent Vichai Thepgoonhanimita en naast ons vertellen om hoeveel geld het currenten. Overigens hebben we
Thailand voorkomen." hem Drs. J. M. Verwey, managing director t? daar last genot•g mee. Maar tot nu�_,,,·,napore Pte. Ltd. (ons kantoor voor gaa · Toen moesten we even het Verr en) Ik zou liever niet over absolute be- toe hebben we onze partij redelijk 

dragen praten. Dat doen we nooit. mee kunnen blazen. We horen er 
Ak5 ik�en g1Jj,s noem van dit con- weer bij, men kent ons, men vraagt 
fracft, dtirr zegt dit niets Qver wat bij ons aan. Toc:h hebben we de 

fïnancieringsconstructie uiteen' 
•tnfuiin%st�1-I'et�illfat die mo- indruk dat wc meer naar buiten

len ncierd wordt heeft nogal moeten. Ons werkterrein is de hele 
wat invloe de contractprijs. wereld. Dat kun je met twee men
Laat ik daarom u=""•--''"er de ver- sen niet aan. Daarom hebben we 
houdingen zeggen. De zal bijvoorbeeld op het ogenblik een 

gezet. Ongeveer drie en een half 
uur zijn we bezig geweest voor een 
gehoor van een man of tien en een 
vrouw. Het was ecn groep invloed
rijke lieden, samengesteld uit ver
tegenwoordigers van alle ministe
ries die op enigerlei manier bij die 
mijnbouw betrokken zijn. Ze heb- J 
ben met een intense belangstelling f 
naar ons geluisterd en ze waren 
zeer vriendelijk. Dat zijn Thai's 
trouwens altijd. 
Ik heb ze toen verteld wat IHC is 
en welke rol MTE daarin speelt, 
wat IHC tot nu toe in Thailand ge- -'-' 
daan heeft en wat MTE op het ge-

niet in Nederland gebouwd w · nge ingenieur in opleiding tot 
den om de eenvoudige reden dat ingenieur. 
het niet kàn. Wel technisch, maar 
niet econ omisch. De hoge produk
tiekosten spelen een rol maar ook 
de hoge kosten van verslepen en 
kosten van het verzekeren daar
van. Dat alleen al zou een miljoen 
of vier kosten. Om te kunnen sle
pen zou je bovendien nog - om te 
kunn en slepen - een heel wat ste
viger ponton moeten bouwen. En
fin, we gaan 'm bouwen in Singa-

U bent een echte g · tler, u bent 
veel op reis. /-foeoeel tij 
reis zijn? 
Dat is heel verschillend. Er 1.ijnl 
mensen die tac:htig procent van 
hun tijd weg kunnen zijn. Anderen 
zijn in alle staten als ze veertien 
dagen weg moeten. Dan deug je 
niet voor dit vak, natuurlijk. Al
hoewel die tachtig procent is na-



" Rotterdam 
Maritiem '78" 
Met .,Rotterdam Maritiem '78" zal 
wereldhaven-nummer-een zich op 
een spectaculaire manier gaan 
presenteren er .ii,T 1 
Nederlandse 
welke enorme betekenis de zee, de 
scheepvaart, de haven hebben 
voor onze nationale economie. De 
organisatoren achter dit mari
tieme gebeuren willen vooral de 
jeugd hierbij betrekken. 
De organisatie "Rotterdam 

er een demonstratie helicopterbe
loodsing. 
Het weekend begint op vrijdag
avond 19 mei met een concert van 
de Marinierskapel op het Stad
huisplein (20.00 uur). Dat optreden 
zal drie kwartier duren. 

v'iootschouw op 20 mei 
Zaterdag 20 mei zal varend Neder
land zich uitbundig presenteren. 
Die varende vlootschouw van zeil
en van vrijwel alle nog in ons land 
bestaande stoomschepen (16 
stuks) wordt een spektakel zoals 
de Rotterdamse haven na de oor-

woordigers van zeil- en stoomvaart 
geeft de Opsporings- en Red
dingsdienst van de Marine in sa
menwerking met boten van de 
Koninklijke Zuid-Hollandsche 
Maatschappij tot Redding van 
Schipbreukelingen, een red
dingsdemonstratie ter hoogte van 
de Parkkade. 
Het tweede deel van de vloot
schouw start om ongeveer tien 
minuten voor een, met modern 
materieel: schepen van de Rijks
havendienst, de Gemeentelijke 
Havendienst, van douane. de ri
vierpolitie, sleepdiensten en van 
Rijn vaartrederijen. 
Om ongeveer twee uur is de va
rende show voorbij. Op hetzelfde 
tijdstip beginnen op de Parkkade 
(voor de 22e maal) de Europoort 
Vorktruckwedstrijden -van de 
Stichting Vervoer- en Havenop
leidingen. 
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Geniet op de fiets . . . vrijdag 4 aug., vierde dag:
tijdens de Internationale het Land van de Maas, bosrijk,

Fietsvierdaagse, die dit jaar voor glooiend en vol panaroma's met
h d l als rustpunt natuurlijk Cuijk. de 5e maal wordt ge ou en en we Kiezen kunt u uit 3 afstanden. n.l.op de eerste dagen in augustus.

Verleden jaar deden er ruim 5000 5o km, 75 km en 100 km.
grote en kleine, jonge en oudere Ook 's avonds zijn er gezellige bij

eenkomsten fietsers mee. Dit jaar ook u (weer)? 
Voor inschrijving en informatie: - de bekende contact-avond op
Stichting Internationale Fiets- dinsdag l augustus met een praa
vierdaagse, Postbus 1266 in Nij- tje en een plaatje 
megen. En voor wie direct wil bel- - de internationale dansavond op
len: VVV Nijmegen 080 _ 22 54 40. woensdag 2 augustus voor deel
Een greep uit de programmafol- nemers boven de 16 jaar 
der: - de altijd drukbezochte bingo-
Nijmegen en wijde omgeving Ie- borrelavond op donderdag 3 au
nen zich bij uitstek voor een leuke gustus met leuke en vooral vele
fietsvakantie. Fietsen is goed voor prijzen 
uw hart- en bloedvaten, voor spie- - het vorig jaar enorm geslaagde
ren en slanke lijn, en voor uw ont- lekke-banden bal op de sluitings
spanning; kortom voor uw licha- avond vrijdag 4 augustus. 
melijke en geestelijke gezondheid. Dit alles wordt voorafgegaan door
En niet alleen voor u alleen; want de openingsshow op maandag
dit is nog steeds ons streven: een avond 31 juli op de Wedren in Nij-
- ntie voor het hele gezin megen. 

vorderen van onderlinge Over bezienswaardighed_en la�gs 
rnationale contacten. de routes wordt _ u volled1g_e mfor
daagse tochten verkent of matie gegeven in de tou_ns_t1sche
u op: brochure, die u na mschr1Jvmg en 
1 aug., eerste dag: betaling ontvangt u/terlJJk m de
e met een vlak landschap maanden mei/Juni 1978 .. 

n van de Waal de harta- En ... wanneer u de vier dagen
!bracht, ontvangt u de zo

medaiU�

./ 

Ik vind zo'n emmermolen helemaal 
niet mooi. 
Ja, het zijn gebruiksvoorwerpen. 
werkschepen. De buitenkant is he
lemaal van gegalvaniseerde golf
plaat. Je ziet dus eigenlijk alleen 
maar een ponton drijven met een 
fabrieksloods er op. 
Maar om door te gaan: omdat h{c't 
schip op zee werkt is er een eigen 
dieselcentrale aan boord. Het ap
paraat is diesel-elektrisch, de lie
ren zijn hydraulisch. Die lieren zijn 
zoveel mogelijk de standaard lie
ren uit het Beaver programma. 

Dat was een lang gesprek. meneer 
Donkers. bedankt voor de tijd die 11 
aan de Zeskrant gaf. l'eel sHc:c:es 
verder! 

Bijlage OMO molen 

Van net totale unverbrwk gaat 
41 % in conservenblikjes en ander blik; 

4 % in koperdraad; 
25 % in soldeer; 

5% in legeringen; 
5% in chemicaliën en andere zaken. 

In de hele wereld werd in 1977 232.000 ton 
tin gebruikt. Dat zal per jaar met 1,7% toe
nemen. 
In de hele wereld zal in 2000 393.000 ton tin 
nodig z1ïn. 
Een groeiende markt. waar MTE midden in 
zit! 
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Van boven naar beneden 
1 De Beaver 1500 met graafwiel in plaats 
van cutter 
2 De eerste hapjes op de Lek 
3 Er bleef veel in de emmert1es zitten 
4 Uitgebreide meetapparatuur van het 
MTI 

eaver met kunstgebit 
5 "Kri1gsraad" bt/ het proefdraaien in 
mergel 

brachten we in Beigië op een bol
der. We hadden gelijk veel bekijks 
van die Belgen. Het andere anker 
werd in Limburg aan wal ge
bracht, maar de grond is daar zo 
hard dat je het anker daar niet in 
vast trekt. Zodoende moesten we 
een gat hakken, maar daar kwa
men wij wel vies van terug. 

1 

dende grond gaat. Een emmer
baggermolen gebruiken heeft voor 

" grote diepten ook z'n bezwaren. In llj ,. , plaats van een emmerketting met
. honderden emmers is een graaf-

- wiel aan het ondereinde van de
1"1' ladder gemonteerd. De emmers 

die aan het graven zijn worden ge
lijktijdig afgezogen. Via de bag
gerpomp wordt de specie verder 
getransporteerd. Modelproeven in 
het laboratorium voor Zeemijn
bouw van de TH Delft hebben de 
levensvatbacrheid aangetoond 
van het zuiggraafwiel. Na denk-, 
teken- en constructiewerk kwam 
de praktijk. Hoe zou zo'n wiel wer
ken? Een Beaver 1500 was de best 
passende zuiger om 'm te beproe
ven. De eerste voorzichtige "hap
jes" werden gedaan op de Lek. In 
het begin vlotte het niet erg, maar 
men ging onverdroten voort. De 
bedoeling was om de beproeving 
in verschillende grondsoorten te 
houden. Het MTI had daarom op 
de Beaver een cabine vol meetap
paratuur geïnstalleerd om allerlei 
metingen aan het graaf- en bag
gerproces te kunnen verrichten. 
De registratie van de meetsignalen 
geschiedde met behulp van een 
datalogger op ponsbanden die na
derhand met de computer werden 
uitgewerkt. 

\ � Eind verleden jaar was het zo ver, 
dat het door MTE en Con rad Stork 
ontwikkelde graafwiel door het 
MTI kon worden beproefd. IHC 
De Klop stelde er een Beaver 1500 
voor ter beschikking en paste deze 
zuiger aan voor de bijzondere 
"job". Het graafwiel werd op de 
plaats van de cutter gemonteerd. 
Vandaar de kop van dit artikel, 
waarin over een kunstgebit wordt 
gesproken! ... Ir. Jack Nuyten van 
het MTI vertelde ons iets over het
"wat" en het "waarom" van zo'n
graafwiel. Het graafwiel heeft een 
diameter van 4 1 /2 meter, heeft 
twaalf emmertjes en kan tot op 
6 1 /2 meter diepte baggeren. Het 
vermogen op het wiel bedraagt 
2 x 190 pk. De produktie ermee is 
660 tot 920 m3 per uur. Het kan van 
groot nut zijn bij het baggeren in 
harde grond die van grote diepte 
moet worden opgehaald, of wan
neer het grond betreft waarin ert
sen voorkomen. Wanneer zulke 
grond door een "gewone" cutter 

J 
wordt losgesneden ontstaat er
nogal wat "mors". Dat is vooral
vervelend als het om ertshou-

Proeven doen in èchte harde 
grond zijn in ons polder- en kikker
landje echter een probleem. Beslo
ten werd de mergel in Zuid Lim-

burg daarvoor op te zoeken. Zo ge
schiedde. Joop Labee van De Klop 
was er bij en hij schreef er dit over: 
"Nadat we alle bruggen en sluizen 
gehad hadden werd er in de Maas 
vlak achter Maastricht opge
bouwd. Toen dit gebeurd was ver
trokken we naar Eijsden. Toen we 
daar aankwamen stroomde het 
daar aardig. Het leek wel een wa
terval. We zaten daar op de Neder
landse-Belgische grens. Een anker 

We hebben toen een bulldozer la
ten komen om het anker in te gra
ven, maar er werd gezegd 
,,waarom gebruiken we de bulldo
zer niet als anker". Dat was natuur
lijk een zeer slim idee. Een rijdend 
anker, dat zo vast als een huis 
stond. De bedoeling was om op 
mergel te baggeren. We lagen vlak 
bij een meet-station (RIZA) dat bij 
Kloos Kinderdijk is gebouwd. Na
dat we helemaal gesteld lagen 
konden we gaan baggeren. Het 
was daar niet diep dus de ladder 
hoefde niet ver te zakken. Toen het 
wiel een paar slagen had gedraaid 
werd de pomp gestart. Het duurde 
niet lang of de witte massa spoot er 
achter uit. Er waren heel wat witte 
wolken in het heldere water. Na 
een poosje gedraaid te hebben zat 
er een steen in de pomp. We maak
ten de pomp dus open en we zgen 
daar een paar mooie grote zware 
stenen zitten die er met veel 
moeite uit gingen. Na weer een 
poosje gedraaid te hebben klonk 
er weer ,jongens een steen in de 
pomp". We baalden natuurlijk wel 
want we dachten dat dat niet zo 
vaak voor zou komen. Dus weer 
die pomp open en ja hoor, weer een 
paar van die lievertjes voor in de 
tuin. De pomp weer dicht en er kon 
weer worden gedraaid. Hoe kon
den we nu die stenen uit de pomp 
houden. 
Daar werd het volgende op gevon
den. Wc gingen de doorlaat van de 
vijfbladswaaier vergroten door 
middel van branden. Dit was al een 
hele vooruitgang want de pomp 
hoefde maar een paar keer open 
per dag in plaats van tien keer per 
dag". De omstandigheden zaten 
overigens niet erg mee. Er bleek 
een koper te zijn voor de zuiger, 
dus moest de Beaver vlugger dan 
gedacht naar Sliedrecht terug. 
Dan was er de natuur: door veel 
,,bovenwater" werd de stroom
snelheid in dit niet bevaarbare 
deel van de Maas zo hoog. dat het 
onverantwoord werd geacht om er 
met de zuiger te blijven iggen. Na 
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IHC Custo Staalbouw 
�===== 

Hoofdkantoor al;; 
Personeelsvereniging 
Op 18 maart jl. organ iseerdc de 
PC'rsoncelsvcrcniging een ge
zellige avond ter afsluiting van 
het winterseizoen. 1 n zijn ope
ningswoord begroette de voor
zitter van de PV, de heer C. de 
Bode, alle aanwezigen. in 't 
bijzonder de direkteur en zijn 
echtgenote, de heer en me
vrouw Van Dam. De Oscar 
White Band verzorgde de mu
ziek en gezien het enthou
siasme om te dansen, vielen 
hun muzikale prestaties zeer in 
de smaak. 
Tussendoor werden er een 
paar rondjes Bingo gespeeld 
met mooie prijzen voor de 
winnaars. Het optrc,den van 
een fakir oogstte veel bijval. 
Zijn stunts met vuur werden 
door iedereen bewonderd maar 
toen de scherpe naalden aan 
het publiek getoond werden, 
wendden sommige aanwezigen 
wel eens het hoofd om. wan
neer de fakir deze naalden 
door zijn hals en wangen stak. 
Na van deze emoties te zijn 

bekomen werd het publiek 
verrast door het optreden van 
een hypnotiseur. Na een selek
tie uit ca. 20 personen, trad hij 
met twee dames en twee heren 
op. Het was frappant te zien 
hoe nauwgezet zijn opdrachten 
door zijn vrijwillige medewer
kers/sters werden uitgevoerd. 
Zijn optreden was een groot 

sukses, mede door het moe
dige medewerken van de vier 
vrijwilligers. 
Na koffie en een broodje met 
daaraan toegevoegd het ar

scheidswoordje van de voorzit
ter, konden allen terugzien op 
een geslaagde avond. 

Een personeelslid, A.V. 

Afscheid 
Op 14 maart jl. nam mejuf
frouw D. K. M. Verdonk af
scheid op het hoofdkantoor in 
verband met haar pensione
ring. Mejuffrouw Verdonk trad 
in I 960 in dienst van de toen
malige vennootschap onder 
firma IHC, waar zij op het 
hoofdkantoor in Den Haag met 
de vennootschapsboekhouding 
werd belast. 
Gedurende de laatste jaren had 
mejuffrouw Verdonk de ver
antwoordelijkheid voor het li
quiditeitsbeheer van IHC Hol
land en zorgde zij dus dat IHC 
te allen tijde over de middelen 
beschikte om aan zijn verplich
tingen te voldoen. Wij wensen 
mejuffrouw Verdonk, die nu 
een bijna 40-jarige carrière in 
het bedrijfsleven afgesloten 
heeft nog vele gelukkige jaren 
to�. 

vele hoge bezoekers en vele goede 
meetresultaten bood het krap ge
worden tijdschema nog nèt de 
mogelijkheid om de beproevingen 
voort te zetten in een grindput. 
Dus verhuisde de zuiger naar Pan
heel. Graag laten wij opnieuw 
Joop Labec aan het woord: ,,We 
kwamen daar in een mooi grind
putje te liggen bij vele grindmo
lens en een cutterzuiger die bij 
IHC De Klop gC'bouwd is. Het op
bouwen verliep geweldig dankzij 
de mensen van de cutterw iger "De 
Bosmolen ". Deze mensen deden al
les voor ons. Toen wc helemaal ge
steld lagen konden we het grind in 
twee meter diep water opbagge
ren. Na even gedraaid te hebben 
zaten er twee hele grote stenen 
klem tussen het wiel. Na veel ette
ren kwamen ze /os. Ze hadden een 
doorsnee van ca. 75 cm. Na even 
gedraaid te hebben het bekende 
geluid "jongens. steen in de 
pomp". Dus weer die pomp open 
en keien er uit. pomp dicht. Toeo 
werd er besloten om een speciaal 
ontworpen dricb/ads waaier in de 
pomp te doen. Het was een aardig 
karwei. Gelukkig waren de men

sen van MTI niet te beroerd om te 
helpen. Zodoendt• was het karwei 
in een paar uur bt·keken. Toen er 
weer gedraaid kon wordc•n hadden 
we geen last \'an stenen in de 
pomp, maar \\.Cl voor de pers flens. 
Maar dit was gt·lukkig niet zo erg 
als een steen in de pomp. Na en

kele dagen gl'draaid te hebben 
hadden wt• l'en heel eiland opge
spoten. Op de laatste dag kregen 
wc ontzettend veel bezoek van 
baggerboeren en ook veel hoog 
bezoek. De laatste dag wt•rd er af
gebroken. Dit gebeurde zeer vlug 
dankzij Pic•t Vt•rsC'hoor (van de 
firma Pa11/1t·t•/) 11,1111 di(' had alles 
geregeld''. 
Er werd met het graafwiel vooral 
in het grind een geweldige pro
duktie gehaald. aldus Ir. Nuyten. 
De boordapparatuur kon het soms 
nauwelijks b1jhuudvn! 
Natuur/ijk is het niet zo. dat dit 
graafwiel nu in de Il-IC-etalage ligt 
voor een ieder die het kopen wil. 
Eerlijk is e<:rlijk. er moet nog wel 
wat aan gedok!t-rd worden. Maar 
in \'akkringen zijn de beproevin
gen, vooral die in Panheel. niet on
opgemerkt gebll·ven. Er is inte
resse voor dit nit•uwe IHC pro
dukt. En daar b(Juwt men op voort. 



IHC Smit 

"Open huis" interne zaken
De op 1 maart gehouden "open
huisdag" mag gezien de orga
nisatie, alsmede de grote be
langstelling, een sukses wor
den genoemd. Belangstelling 
niet alleen van binnen het be
drijf, maar ook van buiten. Het 
was een voortdurend komen 
en gaan van gasten. De geno
digden lieten zich uitgebreid 
voorlichten over de werk
zaamheden. mogelijkheden 
van de diverse afdelingen, 
zoals: kopiëren, offsetdrukken, 
micro fotograveren. lichtdruk
ken en dupliceren. 
Uitvoerig werd men ook voor
gelicht over het waarom en 
hoe men overgegaan is met het 
op micro zetten van het teke
ningen en dokumentatiearchief 
en de ruimtebesparing van dit 
systeem. Ook over de moge
lijkheden van afdrukken en 
het maken van werkarchieven 
door diverse afdelingen werd 
men voorgelicht. 
Wij hopen, dat met deze "open
huisdag" voldoende informatie 
over de werkwijze en moge
lijkheden is gegeven, zodat van 
deze afdelingen een zo groot 
en nuttig mogelijk gebruik kan 
worden gemaakt. 

Bezoek aan "Vlaanderen XIX" 

Op zaterdag 28 januari bracht 
het ptrsonecl van de firma 
DeCloedt een bezoek aan de 
zelfvarende cutterzuiger 
Vlaanderen XIX.

Het gezelschap bestond uit 
zestig man en was afkomstig 
van de kantoren te Brussel, 
Zeebrugge en van de kombina
tie Zeezand. (Kombinatie Zee
zand is een samenwerkings
verband, waarin Firma De
Cloedt deelneemt). 
Als gastheren traden op: de 
heren J. J. C. M. van Doorema
len, J. M. Malschaert, P. C. 
Lunstroo, B. Piso, E. v. d. 
Bergh en bovendien was de 
proeftochtbemanning aanwezig 

om het schip te demonstreren. 
Daar men moeite had om de 
gemeentesteiger in de Euro
poort te vinden was het gezel
schap iets verlaat. 
Met een Spidoboot werd men 
naar boord gebracht. Na de 
ontvangst werd begonnen met 
het baggeren. 
Nadat het gehele programma 
afgewerkt was, vertrok het ge
zelschap naar Kinderdijk voor 
een rondleiding door de sche
penhal. 

Bij het afscheid van 
G. van Kleef
23 mei 1927 - 7 april 1978
De "last" van een en vijftig ja
ren,
De pet van "leerling eerste
jaars",
De rust in zicht, na al de baren
en golven van het moois en
naars.
De leer!ingpet moet nu be
wijzen
"ik ben het eerlijk nog niet
zat"
De haren zijn wel sterk aan 't
grijzen
Maar: in de arbeidsvreugd 
geen "klad

"
. 

Opheffing Smit nieuws 
Met de invoering vorig jaar van 
de Zeskrant zijn de berichten
bladen van de werkmaat
schappijen niet meer versche
nen, uitgezonderd het "Smit 
Nieuws." Reden hiervan was,
dat wij de berichtgeving om de 
vier weken, zoals die d.m.v. 
Zeskrant plaatsvind, aan de 
lange kant vonden. 

Omdat de verschijningsfrek
wentie van de Zeskrant met 
ingang van nummer 5 of 6 ver
hoogd wordt tot éénmaal per 
drie weken zal het "Smit 
Nieuws" in het vervolg niet
meer verschijnen. 

Dankbetuigingen 
Wij ontvingen dankbetuigin
gen van: 

Hr. J. A. v. d. Linden voor de 
fruitmand, die hij tijdens zijn 
ziekte heeft ontvangen. 

HH. C. Benschop, J. Bom en 
A. Speksnijder voor de bloe
men, die zij op hun verjaardag 
mochten ontvangen. 

HH C. de Jong, H. Bas en J. 
Roodnat voor de belangstelling 
en kado's t.g.v. hun 25-jarig ju
bileum. 

Hr. J. de Baat voor de ge
toonde belangstelling en ka
do's t.g.v. zijn 40-jarig jubi
leum. 

HH G. Janse en G. Roodnat 
voor het couvert, welke zij 
t.g.v. hun pensionering moch
ten ontvangen.

Hr. N. W. Hardenbol voor de 
ontvangen felicitaties en ka
do's t.g.v. de geboorte van 
zoon Henry. 

Mede namens mijn kinderen 
en kleinkinderen wil ik hierbij 
collega's en direktie bedanken 
voor het medeleven betoond 
tijdens de ziekte en na het 
overlijden van mijn man Arie 
Anthonie Robbe. 

Mevr. W. Robbe-Honkoop. 

ldeeënbusnieu ws. 
Sinds enige tijd worden ideeën 
uitgewisseld, die van belang 
kunnen zijn voor een ander 
IHC bedrijf. Zo'n idee krijgt 
dan een beoordeling, gelijk aan 
die, welke op het bedrijf waar 
het idee toegepast wordt, ge
bruikelijk is. 
Als het idee toegepast is, volgt 
een beloning. Het hieronder 
genoemde idee is er een. 

Idee 5-76 - Omkeerbak aan 
lichtdrukmachine. 
Alvorens een tekening, die uit 
de lichtdrukmachine kwam, 
gevouwen kon worden, moest 
de tekening eerst met de hand 
omgedraaid worden. Bij het in 
bedrijf stellen van de nieuwe 
lichtdrukmachine is een idee 
toegepast van IHC de Klop 
waar genoemde handeling niet 
meer nodig is. Aan de machine 
is een eenvoudig maar desal
niettemin doeltreffend appara
raat gemonteerd, die de teke
ning omdraait zodat hij goed 
ligt voor de vouwmachine. 
Het geheel voldoet uitstekend. 
Aan de heer J. Tijsma van IHC 

de Klop is een beloning van 
f 125,- toegekend. 

Idee 78/26 - Klemplaatje voor
negatief
In de micro-afdeling worden
van microfilms fotografische
afdrukken gemaakt (werkteke
ningen).
Tijdens het afdrukken zit het
negatief tussen 2 glasplaatjes
geklemd om het vlak te hou
den. Deze glasplaatjes moeten
goed schoon en stofvrij zijn.
Het schoonmaken op zich gaf
al problemen, daar door het
wrijven de glasplaatjes statisch
geladen worden en hierdoor
wordt stof aangetrokken. Elk
stofje dat op het glasplaatje
achterblijft wordt tijdens het
afdrukken 27 x vergroot, met
het gevolg dat een maataan
duiding of een gedeelte van de
tekening ontbrak.
Om een groot gedeelte van
deze narigheid te voorkomen,
konstrueerde T. J. van Kooten
een klemplaatje waar het nega
tief in geklemd zit zonder de
glasplaatjes. ,Het resultaat is
goed en de premie die T. J.
van Kooten mocht ontvangen
was f 375,-. Dit bedrag werd
in het bijzijn van zijn
chef/Baas door de secretaris
van de Ideeënbus overhandigd.
Afd. Interne Zaken.

Dit was de eerste keer. dat een 
premie uitgekeerd werd in het 
bijzijn van de chef of baas. Het 
nieuwe reglement, dat pas van 
kracht is geworden, schrijft dit 
voor. 

Te koop 
- Electr. orgel; Solina B 210
met o.a. Lesly Box Rithmix
110.
Te bevragen bij: T. Korteland,
Baan 10, Alblasserdam.
- 1 stel veiligheidsgordels (zelf
oprollend) voor Ford Escort of
auto van vergelijkbare grootte,
prijs J 60,-.
Te bevragen bij: C. Stam (tst.
537).
- Kinderwagen z.g.a.n. met
wandelwagenbak t.e.a.b.
Te bevragen bij: A. A. Ros,
Poolmanweg 28, Lekkerkerk
(tel. 01805--2523).

In dienst 
13.03.1978 F. A. Ringeling 
Schilder 
20.03.1978 J. Verheij Schilder 
20.03.1978 A. Goedhart Adm. 
medewerker 
01.04.1978 J. Uitt.enbogaard 
Hoofdportier 
01.04.1978 P. C. Glaser Tek. 
Konstrukteur 

Uit dienst 
24.03.1978 A. Dubbeldam 
IJzerwerker 
31.03.1978 J. C. Rabouw Teke
naar 
31.03.1978 E. Groenhagen Te
kenaar 

Geboren 
17.03.1978 Ruth Maartje Eliza
beth dochter van A. J. van 
Dam en H. Baksteen. 
21.03.1978 Christiaan Leendert 
zoon van L. C. van Beest en W. 
Verbeeth 

Met vervroegd pensioen 
31.03.1978 J. den Uijl Platen
drukker 
31.03.1978 G. Roodnat Lasser 
31.03.1978 E. Boon Werkvoor
bereider 

Met pensioen 
07.04.1978 G. van Kleef Tijd
schrijver 

In memoriam 
Op 14 maart jl. overleed onze 
gepensioneerde, de heer 
Arie Verschoor 
op de leeftijd van 70 jaar. 
Wij betuigen mevrouw Ver
schoor onze oprechte deelne
ming en wensen haar alle 
kracht en sterkte toe om dit 
verlies te kunnen dragen. 

Personeelsbibliotheek 
Boek van de maand 
Bij nacht en ontij, door Hylke 
Speerstra. 
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Een boek over slepers, bergers 
en baggeraars. 
De Nederlandse zeesleepvaart 
heeft over de gehele wereld 
een grote naam verworven. 
Hylke Speerstra laat in zijn 
boek mensen aan het woord, 
die geholpen hebben deze re
putatie op te bouwen in een 
periode, die een fase markeert 
uit de geschiedenis van onze 
scheepvaart. 
Het is de periode van de 
stoomsleepvaart, waarin het 
slepen en bergen met primi
tieve schepen nog meer mens
elijke inzet vereisten dan onze 
tijd. 
De slepers vertellen in dit boek 
hun eigen verhaal en geven 
daarmee een authentieke im
pressie van dit stoere en held
haftige bedrijf. 
Dit beeld zou echter onaf zijn, 
als niet ook de scheepsbou
wers en baggeraars aan het 
woord zouden komen. Want 
zonder schepen en baggeraars 
is er geen sleepvaart. 
Daarom heeft de auteur ook 
een aantal van deze mannen 
hun verhaal laten vertellen. 
Meeslepende verhalen van 
trotse vertegenwoordigers van 
ons land aan de zee. 
De illustraties geven een uit
stekend tijdsbeeld, uiteraard 
zijn foto's van de in de Kin
derdijk gebouwde sleepboten 
in ruime mate aanwezig. 
Dit boek is m.i.v. het nieuwe 
leesseizoen onder nummer S3 
in de bibliotheek. 

Vaartocht 
Donderdag 15 juni a.s. zal de 
jaarlijkse vaartocht gehouden 
worden voor onze gepensio
neerden en weduwen. Houdt u 
deze dag alvast vrij. 
Nadere mededelingen volgen 
nog. 

Jubileum 

A. Breedveld
In dienst: 28.02.1928
Geboren: 14.02.1914
Funktie: Platendrukker

J. Herwig
In dienst: 07.02.1938
Geboren: 08.06.1917
Funktie: Tijdschrijver

P. KLijnjan
In dienst: 28.02.1938
Geboren: 29.12.1920
Funktie: Modelmaker TK

L. Twigt
In dienst: 07.03.1938
Geboren: 19.11.1921
Funktie: Timmerman

J. den Uyl
In dienst: 07.03.1938
Geboren: 30.01.1914
Funktie: Platendrukker

J. de Baat
In dienst: 10.03.1938
Geboren: 03.07.1919
Funktie: Baas elektrische in
stallaties

H. Nobel
In dienst: 09.03.1953
Geboren: 17.05.1916
Funktie: Portier

H. Bas
In dienst: 10.03.1953
Geboren: 07.10.1937
Funktie: Voorman kwaliteits
kontroleur

In de maand mei vieren de na
volgende personen hun jubi
leum. 
2 mei 
H. P. Vlieg. 40 jaar 
A. Verschoor, 25 jaar
9 mei
A. v. d. Ham, 40 jaar
A. den Ouden, 25 jaar.



Ons werk 
V er�e11 dingen 
De• afgelopen pcriodt• hl'efï 
onze afdeling Expeditie weer 
naar alle windstreken bagger
materieel vcr1:ondcn. 

op 21 februari vertrok de 
twec•de Beaver 3300 naar Chi
na. op 16 maart de dt•rde 

t•en groot aantal Beaver
delt•n ging op de boot. die op 
20 maart naar Rio de Janeiro 
vertrok. De EMAQ-werl' in 
Brazilit'. waarmee IHC een 
samt•nwerkmgs overeenkomst 
heeft. gaat hiermee Bt•avers 
voor Braziliaanse klanten 
bouwen 

de laatste partij onderdelen 
voor 02614 ging op 23 februari 
scheep: met deze onderdelen 
bouwt een Indische wt'rf een 
Bcavcr 1500 

een Duitstalig gezelsehap 
bPzocht ons op 13 maart om de 
profiel/euttNzuiger 02074 over 
te nemen. Men besloot het 
schip. de ROLAND lil. ook 
nog maar te dopen, hoewel het 
al van de helling af w,1s Me
vrouw Meyer verrichte de 
plechtigheid "wundersehön". 
Een dag later maakte een 
sleepboot vast om de ROLAND 
111 naar zijn eerste karwei te 
sll•pen 

Foto boven. mevrouw Me11er bereidt 
zich voor op de grote worp 
Foto onder. de Roland Il/ met 
z'n bwten-model ladder 
Foto geheel onder: alweer één voor 
China. 

- Amphidredges leverden we
ook af: op 9 maart de H400-4
voor Boeroendi, op 14 maart
de vloot die het Meer van Tu
nis gaat schoonmaken

Werk aan de winkel 
Nieuw in onze portefeuille is 
de opdracht voor het leveren 
van twee Beavers 1500 voor 
Brazilië. 
De zuigers moeten worden ge
leverd met veel extra uitrus
ting, zoals ankerbomen, paal
wagen, dubbelpomp, enz. 

Verhaal uit Shanghai 
De drie Beavers 3300 voor 
China, waarvoor IllC De Klop 
in juli 1977 de opdracht kreeg, 
zijn inmiddels alle drie afgele
verd. Begin februari heeft een 
lHC service-team, bestaande 
uit de heren J. van Hof wegen, 
K. Mes en A. Vogel, de eerste
zuiger ter plaatse geassem
bleerd en in bedrijf gesteld.
Van Hofwegen was zo vriende
lijk voor de Zeskrantlezers
haarfijn uit de doeken te doen
wat onze mensen daar zoal be
leefden.
II ier volgt zijn verslag.
Woensdag, 8 februari, was het
weer zo ver: drie man van de
Il-IC club ging op pad om voor
De Klop een Beaver 3300 af te
leveren aan onze Chinese
vrienden. Na een reis waarop
het maar niet donker wilde
worden (over de Noordpool)
kwamen we 's vrijdags in
Shanghai aan.
We werden daar hartelijk ont
vangen door onze man in Pe
king. die natuurlijk ook blij
was toen hij de borrel van
Claeryn weer zag (hebben we
altijd bij ons).
Na de gebruikelijke beleefde
begroetingen door onze Chine
zen, begon de dag daarop met 
het bezichtigen van een ten
toonstelling. 's Middags had
den we de eerste werkbespre
king. in een heerlijk ver
warmde kamer: circa 4° onder
nul. Na zo'n drieëneenhalf uur
praten hoe we de Beaver 3300
na demontage weer tot een
drijvend geheel wilden maken.
verlieten we de tent, zo stijf als
een plank van de kou.
Maar niets aan de hand hoor;
door en door koud lekker naar
het warme hotel. ,,Jammer,
jongens uit Holland, maar wij
gaan pas echt stoken bij
strenge vorst". Wat doen we
dus? Goed geraden: een
gloeiend heet bad, de man

-

twee van die dingen uit de fles 
met de mooie lijn, en aan de 
bak. Nou, daar kunnen onze 
vrienden wat van. 
Je moet alleen oppassen dat je 
van alles maar een portie be
stelt, anders wordt het effe te 
veel. Maar gelukkig, onze man 
uit Peking regelde dat wel 
even (heeft op dit gebied een 
enorme ervaring). Dus wij met 
de stokken er op af. Nu was 
een van ons nog nooit op va
kantie geweest in China, dus 
dat was even tobben voor hem. 
Vooral die olienootjes, maar hij 
wilde van geen wijken weten. 
En ere wie ere toekomt, hij 
kwam goed door de vuurproef. 
't Was wel een puinhoop naast 
z'n bord, maar dat gaf niets. 
Zelfs de toffïe appels kreeg hij 
naar binnen. 
's Zondags waren we vrij en 
mochten we doen wat we wil
den. Ondergetekende dus met 
de nieuweling op stap in 
Shanghai. Hij trof het wel, 
want toevallig was iedereen 
vrij die dag en ze gingen aJle
maal daar heen waar wij ook 
heen gingen. Kunt u nagaan: 
eer dat al die tien miljoen 
mensen ons bekeken hadden, 
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• en elkaar uit stonden te leggen
hoe het nou verder moest. Dit
alles met behulp van de spea
ker. Volgens ons moeten ze dat
op De Klop gPhoord hebben.
Nou ja, na veertien dagen zat
het geval toch in elkaar en kon
er begonnen worden met het

waren er wel een paar uurtjes 
voorbij. En ze waren er echt 
alle tien hoor. Na terugkeer 
hebben we eerst ons hoofd 
eens goed geschud om te zien 
of wij ze ook alle tien nog op 
een rijtje hadden. 
Maandagmorgen en -middag 
vergaderen. 
Op de kou hadden we nu iets 
gevonden. Het hotel was wel 
wat warmer dan hun verga
derkamer, dus vroegen wij of 
zij naar ons hotel wilde komen. 
En dat lukte. Besloten werd, 
de andere dag met het voorbe
reidende werk te beginnen. 0 
ja, en of wc ook warme jassen 
bij ons hadden. Ja, we hadden 
wel wat, maar dat bleek toch 
niet voldoende te zijn. 
Onze vrienden hadden evenwel 
iets voor ons: van die echte 
ouderwetse. gestikte dekens, 
maar dan met twee mouwen 
eraan, dus lekker warm. Maar 
wel wat zwaar. 
Wij dus op pad de volgende 
dag om nu toch echt de han
den uit de mouwen te gaan 
steken, wat niet meeviel met 
deze jasjes aan. 
Aan hijsmateriaal hadden we 
geen gebrek: twee grote bok
ken van 600 ton en één van 200 
ton stonden ons ter beschik
king. Dat was kat in 't bakkie, 
dachten wij. Nou hadden die 
bokken zeker net voer gehad, 
want ze waren niet van hun 
plaats te krijgen en bleven dan 
ook gezamenlijk naast elkaar 
liggen (lekker handig om zo 
een Beaver in elkaar te zetten). 
Ook onze vrienden zagen wel 
in dat het zó een moeilijke 
zaak zou gaan worden, dus 
werd er na rijp beraad (vier 
uur praten) nog een kraan bij
gehaald. Nu was dat allemaal 
nog niet zo erg, maar elke 
kraan heeft z'n eigen voorzan
ger. 
Dat is een man die door mid
del van een speaker z'n orders 
doorgeeft aan de desbetref
fende kraan. Plus dat er nog 
zo'n man op de zuiger stond, 
wat totaal dus op vier voorzan
gers kwam. We hebben het 
zelfs meegemaakt, dat ze met 
z'n vieren op de zuiger stonden 

in bedrijf stellen. Allereerst
zouden we proberen om een
Cat motor aan de praat te
krijgen. Wie niets in de machi
nekamer te zoeken had. werd
verzocht de vetloods te verla
ten. We waren met totaal 33
man en er bleven er 31 over.
De enige die weg waren ge
gaan, waren m'n beide colle
ga's. Anders werd het te druk.
zeiden zij. Nou heb ik er al een
hekel aan als ze op m'n handen
kijken, laat staan dat ze N dan
ook nog eens echt hun voeten
op zetten. Maar goed. het lukte
toch om een hoop lawaai uit de
motor te krijgen. En toen die
gez1chtE•n van on/l' vrienden!
Men zegt wel eens: ,,Ze ver
trek ken geen spier", maar op 
zulke momenten verandert er 
toch ook op hun gezicht wel
wat.
Nadat alles aan de praat ge
bracht was, moest er toch eerst
weer een vergadering belegd
worden, want er waren nogal
wat problemen, zeiden ze.
Weer twee dagen praten over
hun problemen. Nadat we ge-
probeerd hadden om stap voor
stap die problemen op te los
sen, werd het volgende over-
eengekomen: ieder van ons
zou met een groepje mensen
aan boord alles nog eens over
doen.
We waren net schoolmeesters:
een zwart bord en krijt erbij.
en maar uitleggen, vertellen,
en vooral voordoen.
Voor onze collega die nog
nooit in China was geweest,
was dit wel een opgave, maar
net als het eten met de stok
ken, had hij ook dit onderdeel·
gauw onder de knie.
Nadat men vond dat het nu
wel genoeg was, konden de
baggerproeven beginnen.
Hierover wil ik erg kort zijn,
daar dit niet op mijn terrein
ligt.
De klant was in ieder geval te
vreden met ons produkt.
Er volgde tot besluit een ge
weldig diner, met als laatste
punt nog eens twee dagen ver
gaderen over de overgebleven
probleempjes.
J. van Hofwegen

Nieuws van de P.V. 
Bowling 

Op 10 maart zijn wij met 
ongeveer honderd van onze 
leden gaan bowlingen. Om 
zeven uur vertrokken we met 
twee bussen uit Sliedrecht 
naar Spijkenisse. Dat de 
stemming er op de heenweg al 
in zat, bewees het gezang. Wc 
hadden zes banen gehuurd en, 
om het compleet te maken, 
ook de 'SUNDOWN' drive-in 
discotheek om de wachtenden 
en danslustigen in de 
gelegenheid te stellen een 
dansje te wagen. 
Als we letten op de reacties, 

mogen wc wel vaststellen, dat 
deze avond een succes was. Er 
werd naar hartelust gegooid en 
de banen warc-n dan ook 
doorlopend bezet. Maar zoals 
aan elke gezellige avond kwam 
ook aan deze avond een eind. 
Om éen uur vertrokken we 
enigszins vc-rhit (misschien 
door andere oorzaken dan het 
bowlingen) weer richting 
Sliedrecht, met de gedachte 
dat dit wel voor herhaling 
vatbaar was. Dit opgetogen 
verslag is voor de thuisblijvers 
wellicht ct'n stimulans om een 
eventuele volgende keer ook 
mee te gaan. 

Een tcvredt>n bowlingcr 

Kienen 
Op donderdag. 20 apnl a.s., 
organiseert het bestuur weer 
zo'n gl•wlligt· kienavond in de 
bl'drijt:�kant11w. De aanvang is 
om J !J.:lO uur.NatuurlIJk z1Jn er 
weer prachtige prijzen te 
verdienen.Komt u ook??? 

Volleybal 
Dne Klop-kams hebben 
ll)l'('g(•Sp('('ld lil het
Bcdrijf'svolkybaltoernooi dat
Dl• Klop zelf had
georganiseerd op 9 maart. Van
elk team volgt hier een verslag
van dit gebeuren:

Team I 

Het Bedrijfsvolleybal-toernooi 
was sportief gezien een groot 
succes en was het hoogtepunt 
voor de volleyballers van De 
Klop. De resultaten van team 1 
waren echter niet zo geweldig, 
dit dan ten opzichte van het 
toernooi van Sliedrecht Sport 
in oktober 1977, dat door ons 
gewonnen werd. De eerste 
wedstrijd van De Klop begon 
om zeven uur, tegen S.G.V. uit 
Schelluinen. Dit team was niet 
het sterkste team van onze 
poule en dat was maar goed 
ook, want het was duidelijk te 
merken dat wij nog niet warm 
gedraaid waren. Uiteindelijk 
wonnen wij toch met totaal 
18-1 l. De tweede wedstrijd
moesten wij tegen het sterk
gcaehte Bos & Kalis. Dit was
een zeer spannende wedstrijd,
waarin we zelfs winstkansen
hebben gehad. Maar in de
laatste seconden van de
wedstrijd wist Bos & Kalis
toch nog de einduitslag ll>-15
op het scorebord te brengen. 
De laatste wedstrijd tegen de
Politie was bar en boos. Ons
lukte totaal niets en bij de
Politie lukte alles. De
einduitslag weten wij niet eens
meer exact, maar dat we ruim
verloren hebben weten we wél.
Door deze resultaten gingen
Bos & Kalis en de Politie over
naar de volgende ronde. Hierin
speelde Bos & Kalis tegen Vos
en de Politie tegen de Amro
Bank. Na deze spannende
halve finales kon de
uiteindelijke finale beginnen
tussen Bos & Kalis en de
Amro Bank. Hierin bleek dat
Bos & Kalis tegen ons toch
wel uit vorm was geweest,
want zij wonnen de finale op



hun gemak en daarmee ook 
het toernooi. 

Eentje uit Een 

Team 2 
Het begin was niet al te best, 
we verloren gelijk de eerste 
wedstrijd, hoewel het spelpeil 
duidelijk vooruitgang liet zien 
in vergelijking met eerder 
gespeelde wedstrijden. De 
tweede wedstrijd ging veel 
beter: we wonnen deze zelfs, 
tot verbazing van de spelers. 
De derde wedstrijd verloren 
wij doordat er door enkele 
spelers ongeconcentreerd 
gespeeld werd en er teveel op 
elkaar werd gescholden.De 
poule-uitslag was als volgt: le 
werd Amro, 2e Vos (door 
betere set standen) 3e en 4e 
werden Van Rees en De Klop. 
Het toernooi mocht zeer 
geslaagd genoemd worden en 
is voor herhaling vatbaar. Als 
laatste punt wilde ik nog de 
opmerking maken, dat De 
Klop in het veivolg beter met 1 
team kan uitkomen of in elk 
geval met meer dan 6 spelers 
per team, daar het anders 
spaak loopt. 
Een speler van het 2e team. 

Team 3 ( gemengd) 
Met nog vers in ons geheugen 
het toernooi van oktober 1977, 
waarbij we met totaal 2 punten 
uit de bus kwamen, zijn we dit 
toernooi gestart met de 
gedachte dat er ook een team 
moest zijn dat O punten ging 
halen. En zo begonnen we de 
eerste wedstrijd tegen de 
Merwebolder. We dat zijn: Piet, 
Joris Nel, Gerrie, Dicky en 
Teuny. Aangezien de eerste 
wedstrijd vaak even moeilijk 
is, (zenuwen die een rol spelen 
en wennen aan de opstelling 
van het team) wonnen we deze 
wedstrijd met ongeveer 8 
punten--:--Opgemerkt moet nog 
worden, dat wij soms tegen 5 
heren en 1 dame moesten 
spelen; als we letten op de 
eindstand, dan heeft dit echter 
toch niet zo'n grote invloed 
gehad. Overgelukkig begonnen 
we de tweede wedstrijd, tegen 
Van Rees. Veel is hierover niet 
te vertellen, alleen dat wij ook 
deze hebben gewonnen.En zo 
ging het ook met de derde en 
vierde wedstrijd, resp. tegen 
Bos & Kalis en de Amro Bank. 
En zo stonden we opeens met 
8 punten bovenaan, terwijl we 
nog maar een wedstrijd te 
spelen hadden, tegen S.G.V. 
uit Schelluinen. Deze wedstrijd 
speelden we allemaal met veel 
zenuwen, vooral toen we op 
een gegeven ogenblik achter 
stonden. Maar met veel 
enthousiasme en grote inzet 
van het hele team waren we 
deze achterstand weer gauw te 
boven. Het is te begrijpen, dat 
we na 15 minuten, toen de 
wedstrijd afgef1oten werd, vol 
vreugde dit volleybaltoernooi 
hebben afgesloten. Tien 
punten . .. dat had nooit 
iemand gedacht. 
Een lid 1'an het gemengde 
team. 

25 jaar in dienst 
Donderdag 2 februari 1-978 was 
de dag, waarop de heer 
J.Loeve 25 jaar als elektrisch
lasser in dienst was. Dit
heuglijke feit is gevierd met
een ontvangst van de jubilaris,
zijn echtgenote en gezinsleden
door de bedrijfsleiding. Bij de
toespraak is de gehele
loopbaan van de jubilaris, tot

op het punt waarop hij nu 
beland is, de revue gepasseerd. 
Als herinnering werd de heer 
Loeve een horloge met 
inscriptie aangeboden plus het 
Vererend Getuigschrift. Na de 
felicitaties werden de 
koffiekopjes door kleine en 
grotere glaasjes veivangen en 
werd gezellig nagekaart. Ook 
vanaf deze plaats nog onze 
gelukwensen en voor de 
komende jaren veel voorspoed 
en geluk voor het gehele gezin. 

Afscheid 
Aan alle oud-collega's: 
Nog één keer verbinding met 
uw vorige telefoniste . . .  
Ik wil bij dezen graag afscheid 
nemen van allen die ik niet 
persoonlijk de hand heb 
kunnen drukken. Hartelijk 
bedankt voor de prettige 
samenwerking en het beste 
voor de toekomst! 
Rehana de Groot 

In dienst 
27.02.1978 A. Koppelaar. 
ijzerwerk er 
27.02.1978 S. Krauwel, 
lassers baas 
01.03.1978 A. van den 
Bos-Verweerd, 
adm.medewerkster 
06.03.1978 Y. Kalaysi, brander 
20.03.1978 Ir. J. Asselbergs, 
chef afd. Ontwikkeling 
27.03.1978 I. Nederhand, adm. 
medewerkster 
01.04.1978 C.H. Prins, adm. 
medewerkster 
17.04.1978 M.A.C. Tieman, 
recepti on i ste/telefon i ste 

Benoeming 
01.04.1978 B.G. Tammes Ing., 
chef afd. Reseivedelen 

Huwelijk 
14.04.1978 H.J. van der Lugt en 
L. de Bruijn

Geboorte 
14.03.1978 Elisa, dochter van L. 
de Deugd en R. de 
Deugd-Hoogendoorn 

Bedankjes 
Namens mijn vrouw en 
dochter hartelijk dank voor de 
attenties bij de geboorte van 
onze dochter Elisa. 
L. de Deugd

Voor de ontvangen 
belangstelling en attenties in 
de vorm van fruit- en 
zuivelmandjes tijdens ziekte of 
bij thuiskomst uit het 
ziekenhuis zeggen wij onze 
collega's, P.V., Lief en Leedpot 
en P.Z. hartelijk dank: 
J.C. van Genderen, T.C.
Petersen, C. Klein, F. de Raad
en D. de Ruiter

In memoriam 
Op 20 februari jl. overleed onze 
gepensioneerde medewerker, 
de heer DANIEL VERWOERD, 
op de leeftijd van 77 jaar. De 
heer Verwoerd was werkzaam 
als smid. Wij betuigen zijn 
vrouw en kinderen onze 
oprechte deelneming. 

Op 28 februari jl. overleed onze 
gepensioneerde medewerker, 
de heer WILLEM VAN DEN 
HERIK, op de leeftijd van 73 
jaar. De heer Van den Herik 
was als bankwerker/elektriciën 
bij ons werkzaam. Onze 
deelneming gaat uit naar zijn 
vrouw en kinderen. 

Op 17 maart jl. overleed, 
geheel onverwacht, onze 
gepensioneerde medewerker, 
de BASTIAAN VAN 
GENDEREN, op de leeftijd van 
66 jaar. De heer Van Genderen 
was tot aan zijn pensionering 
als elektrisch lasser bij ons 
werkzaam. Wij wensen zijn 
vrouw, kinderen en 
familieleden sterkte om dit 
verlies te dragen. 

IHC Verschure 
Scheepswerf 
CO.898, de cutterzuiger voor 
Adnoc, is volledig afgewerkt 
en lag eind maart te wachten 
in de haven op transport naar 
Abu Dhabi. De afbouw van 
CO. 899, eveneens voor Adnoc, 
verloopt voorspoedig. De wal
beproevingen zullen iets eerder 
dan gepland was, starten zodat 
ook de baggerproeven in IJ
muiden enkele dagen eerder 
zullen plaatsvinden. 
De tewaterlating van de sleep
zuiger voor Indonesië JAWA 
heeft op vrijdag 7 april jl. 
plaatsgevonden in aanwezig
heid van een aantal genodig
den o.a. van de zijde van de 
klant. De doopplechtigheid 
werd verricht door mevrouw 
Sutopo Yuwono, echtgenote 
van Zijne Excellentie de heer 
Sutopo Yuwono, Ambassadeur 
van Indonesië in Nederland. 
De voortgang van dit schip 
vordert goed; wij hebben de 
eigen produktie alsmede de 
toeleveringen van buitenaf 
goed in de hand. De produktie 
van de sleepzuiger voor Trini
dad, CO. 1109, is inmiddels ge
start. Uiterlijk 10 april zal de 
kiel gelegd worden. 

Investeringen: De verlenging 
van het magazijn en van hal II 
vordert, na enige opgelopen 
vertraging door de vorstperio
de, goed. Het beton voor de 
beide verlengingen is gestort 
en de vloer van het magazijn 
werd op 24 maart jl. gestort. 
De staalconstructie is gedeelte
lijk aangevoerd. Tevens is be
gonnen met de verplaatsing 
van het bazenkantoor. De ba
zen zijn tijdelijk gehuisvest in 
twee portacabins. 

Oudste gepensioneerde 
,,De man die u hier op de foto, 
zo overtuigend reklame ziet 
maken voor zijn favoriete 
sigarenmerk, is de 96-jarige uit 
Bolsward afkomstige heer 
Hielke Kuipers. Op zich 
eigenlijk niets bijzonders was 

Jubilarissen 
De maand mei geeft voor IHC 
Verschure BV een zeer 
feestelijk tintje. Tot 4 x toe zal 
in deze maand de vlag worden 
gehesen voor onze 40-jarige 
jubilarissen. 
Op 8 mei opent de heer W. F. 
Verschraagen als eerste in deze 
maand de rij feestelingen. 
De heer Verschraagen, die 
groepsleider/werkvoorbereider 
afd. Inbouw is bij de 
Nieuwbouw, is geen 
onbekende voor de meesten 
onder ons. Ook bij de 
jubilea-vieringen is hij meestal 
de man, die voor de 
cadeau-aankopen heeft 
gezorgd. 

Op 16 mei volgt onze heer F. 
Kok. 
De heer Kok, in de 
wandelgang meer bekend als 
Frans Kok, is werkmeester van 
de afd. Casco-montage op de 
Nieuwbouw. Ook hij viert zijn 
40-jarig jubileum op de
Scheepswerf.

Vrijdag, 19 mei a.s., gaan we 
dan voor de 40-jarigen naar de 
Oranjewerf, waar de heer P. 
Advokaat gehuldigd zal 
worden. 
De heer Advokaat is werkzaam 
als machinebankwerker in de 
Mechanische afdeling. 

Op 30 mei a.s. wordt dan weer 
op de Scheepswerf het 40-jarig 
jubileum van de heer S. W. 
Baints gevierd. De heer Baints, 
van beroep bankwerker, was 
de laatste jaren werkzaam in 
het gereedschapsmagazijn. 

Al met al een hele reeks 
trouwe medewerkers, die wij 
nu reeds van harte proficiat 
toewensen met hun jubileum. 

· Pensionering
Onze heer C. J. de Casparis,
van beroep electriciën, zal op 3
april a.s. afscheid nemen van
ons bedrijf. De heer De
Casparis maakt van de
mogelijkheid gebruik om met
vervroegd pensioen te gaan
.Wij wensen hem en zijn vrouw
nog vele gelukkige en gezonde
jaren toe.

't niet, dat deze heer Kuipers al � 
vanaf zijn 16de levensjaar een 
trouwe lezer van Bolswards 
Nieuwsblad is. Tachtig jaren 
achtereen viel bij hem het 
Bolswards Nieuwsblad door de 
bus. Eerst in Bolsward, later in 
Amsterdam waar hij al 
gedurende vele jaren 
woonachtig is. De heer 
Kuipers was toen hij nog in de 
hanzestad woonde (op de 
Hoogstraat) handelaar van 
beroep. Ondanks zijn 
gevorderde leeftijd blijkt 
Hielke Kuipers op feestjes en 
partijen nog steeds de grote 
gangmaker. Deze informatie 
kregen wij van een oomzegger 
van Kuipers, Mevr. Kuipers uit 
de derde Hollandiastraat. 
Vanwege het toch wel 
bijzondere feit dat iemand 80 
jaar abonnee is op onze krant 
kreeg Kuipers gisteren van de 
redaktie van het Bolswards 
Nieuwsblad een aardige 
attentie toegestuurd." 
Waarom wij dit berichtje uit 
het Bolswards Nieuwsblad van 
27 januari jl. in deze kolom 
overnemen? Wel, de heer 
Kuipers is ook Verschure's 
oudste gepensioneerde! 
En dat mag wel eens in ons 
Zeskrant. 
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Opleiding 
De foto van twee lassende 
moeders van onze leerlingen 
werd genomen tijdens de ou
deravond van de leerschool 
welke gehouden werd op 
woensdag 22 februari jl. en 
waarover wij in de vorige Zes
krant al berichtten. 

In Memoriam 
Op 24 februari is op 75-jarige 
leeftijd overleden de heer H. 

M. de Buyzer.
De heer De Buyzer was bij ons 
werkzaam als portier van onze 
werf aan de Zamenhofstraat 

Op 25 februari is op 86-jarige 
leeftijd overleden de heer 
J. J. van de Zande. 
De heer Van de Zande was bij 
ons werkzaam als hoorder in 
de ketelmakerij aan de 
Meeuwenlaan. Wij bewaren 
aan de overledenen de meest 
goede herinneringen en hopen 
dat de achterblijvenden mede 
hierin de kracht mogen vinden 
dit verlies te dragen. 

Dankbetuigingen 
werden ontvangen van: 
de kinderen en kleinkinderen 
van Mevr. Broggel-Visser voor 
de blijken van deelneming 
ondervonden bij het overleden 
van mevr. Broggel-Visser; 
de heer S. Tol die mede 
namens zijn vrouw zijn chefs. 
mevrouw Dankelman, bazen 
en collega's hartelijk bedankt 
voor de belangstelling en 
cadeaus bij zijn 25-jarig 
jubileum; 

mevrouw Van de Zanden voor 
het medeleven ondeivonden 
bij het overlijden van de heer 
J.J. van de Zanden, wat voor 
haar een grote steun is 
geweest. 

Indiensttredingen 
N.Soy- 27.02.78 el. lasser
P.A. Scholts - 20.02.78
pijpenmonteur
H. Mercan - 13.03.78 el. lasser
A.S. Cüce - 20.03.78 el. lasser

Huwelijk 
Op 3 maart zijn in het huwelijk 
getreden Wilfred Petrus en 
Milva de Wind. 

Geboorten 
2 maart 1978: Mirjam Leontien, 
dochter van de heer en mevr. 
Tamminga 

Winstdelingsspaarregeling 
Deelnemers aan de 
winstdelingsspaarregeling 
willen wij er opmerkzaam op 
maken, dat gelden gestort tot 
en met 1972. indien gewenst, 
kunnen worden opgenomen. 
Diegenen die een bewijs van 
inleg hebben, dienen echter 
wel te letten op de 
vervaldatum. Over het in J 973 
gestorte deel kan eerst in 198] 
worden beschikt. Inleveren 
van de boekjes uiterlijk op 28 
april 1978 bij de heer J. 
Besteman, die u ook nadere 
inlichtingen kan verschaffen. 

Oranje werf 
De bij de Oranjewerf verlengde 
Engelse coaster Nellie-M is in
middels alweer vertrokken. De 
foto toont het schip vlak vóór 
vertrek van de O.W. 
Van Mercandia werd in con
currentie met Deense en N e
derlandse weiven opdracht 
geboekt voor reparatie van een 
grote bodemschade aan het 
m.s. Mercandian Atlantic. Na
een verblijf van ± 2 1/2 weken 
in het dok en na veel nacht- en 
weekend-werk is ook dü schip 
weer vertrokken. In concurren
tie met Engelse en Neder
landse weiven werd opdracht 
geboekt voor diverse reparaties 

.,. aan de Engelse supplyboot 
Stirling Oak. Voor de gezon
ken Duitse coaster m.s. Tilla 
Doris is uiteindel,ijk toch nog 
opdracht ontvangen voor repa
ratie van een gedeelte van de 
schade. 
Op de overzichtsfoto ziet u de 
verschillende schepen liggen. 

,, 



IHC Ciusto 
Dankbetuigingen 
Namens mevrouw Van 

Alphen-Goddijn en verdere 
familie wil ik allen hartelijk 
dankzeggen voor de 
belangstelling en het 
medeleven betoond bij het 
ziekzijn en het overlijden van 
de heer Van Alphen. 
De grote delegatie en de wijze 
waarop men een laatste groet 
heeft gebracht bij de crematie 
op 8 maart j.l. zullen wij niet 
vergeten. 

A. Immerzeel

Mede namens mijn vrouw 
bedank ik hierbij de direktie, 
chef, baas en collega's voor de 
bloemen en fruit die ik mocht 
ontvangen tijdens mijn verblijf 
in en thuiskomst uit het 
ziekenhuis. 
J. Leeuwens

Mede, namens mijn vrouw wil 
ik de directie, de OR, de COR, 
het bestuur Pensioenfonds 
IHC Holland, collega's en allen 
die hebben bijgedragen om 
mijn 40-jarig jubileum tot een 
buitengewoon aangename ge
beurtenis te maken, hartelijk 
danken. De feestelijke ontvan-
1-(sten, de grote belangstelling 
op de receptie, de toespraken 
en talrijke geschenken hebben 
op mijn een diepe indruk ge
maakt. 
J. v. d. Drift 

Langs deze weg willen wij di
rektie, bazen en collega's harte
lijk danken voor de belangstel
ling bij mijn pensionering.
D. Zwarts en echtgenote

DMNO 
Verslag OR-vergadering 
22 maart 
Na opening en goedkeuring 
van de notulen wordt meege
deeld, dat medewerkers zijn 
aangetrokken voor de afdeling 
draaierij en correspondentie en 
dat een medewerker uit de 
kotterij werd overgeplaatst 
naar de tekenkamer als assis
tent. 
De aktie voor het werven van 
leerlingen is in volle gang. De 
bijeenkomst die door DMN 
werd georganiseerd voor do
centen van LTS en MTS, voor 
vertegenwoordigers van Beme
tel en Arbeidsbureau, is erg 
positief verlopen. De discussie 
over de problemen met be
trekking tot de afstemming 
tussen de verschillende 
schoolprogramma's en de ver
langens vanuit het bedrijf met 
betrekking tot de vooroplei
dingseisen voor leerlingen van 
LTS en MTS verlopen goed. 
Ook de enquète die onder deze 
leerlingen wordt gehouden le
vert aardige reakties op. 
Voorts wordt meegedeeld dat 
de lHC kilometer-vergoeding 
per I april verhoogd wordt tot 
f 0,40. 
Tenslotte wordt meegedeeld 
dat er een bedrag ad J 166,
netto openstaat aan niet opge
haalde bonus. Er wordt beslo
ten dit bedrag te storten in het 
Sociaal Fonds. 
Bij de bespreking van het 
OR-budget van 1977 wordt 
vastgesteld, dat het is gelukt . 
met de totale kosten binnen dit 
geraamde budget te blijven, 
waarover de vergadering zijn 
vreugde uitspreekt. Het budget 
voor 1978, dat door de vorige 
OR reeds was geaccepteerd, 
wordt nu ook goedgekeurd 
door de nieuwe OR. 
Bij de gebruikelijke behande
ling van het Jaarverslag over 

Mede namens mijn vrouw wil 
ik mijn chefs en collega's har
telijk bedanken voor hun be
langstelling bij ons zilveren 
huwelijksfeest. 
P. W. Slavenburg 

Hierbij dank ik, mede namens 
mijn echtgenote, direktie en 
collega's voor de bloemen en 
cadeaus, ontvangen bij mijn 
25-jarig jubileum.
P.A. Verweij

Mede namens mijn vrouw, 
dank ik direktie, personeelsza
ken, bijzonder fonds, bazen en 
collega's voor de bloemen de 
kado's die ik mocht ontvangen 
bij mijn 25-jarig jubileum. 
H. J. Borsboom 
C. Borsboom-Grims

Jubilea 
J. van der Drift (40 j) 
08-02-1938
normalisator

1977 en de orderportefeuille 
zegt de voorzitter niet al te 
pessimistisch te zijn voor 1978, 
waarin wellicht het tweede 
halfjaar nog iets beter zal kun
nen zijn dan het eerste halfjaar. 
Voorts wordt behandeld het 
voorstel van personeelszaken 
om te komen tot individuele 
funktioneringsgesprekken tus
sen medewerker en chef. Op 
basis van de gedurende de 
laatste twee jaren gehouden 
discussies binnen OR en mid
denkader werd als uitgangs
punt gekozen het individuele 
gesprek, tenminste éénmaal 
per jaar, om daarmee een beter 
begrip, een betere verstand
houding en een betere com
municatie te bevorderen. 

Aan de hand van de bijge
werkte f'unktiebeschrijving en 
een aantal door de medewer
ker en de chef van tevoren op 
te geven onderwerp, wordt 
voorgesteld een dergelijk ge
sprek te laten plaatsvinden op 
een door beide gesprekspart
ners vast te stellen ogenblik. 
Het is de bedoeling dat in zo'n 
gesprek vooral naar de toe
komst gekeken wordt en af
spraken gemaakt worden over 
zaken waarbvan beiden menen 
dat deze reëel en belangrijk 
zijn. Om ervaring op te doen 
wordt voorgesteld om met 
deze gesprekken te beginnen 
bij de directie, algemeen be
drijfsleider, produktie leider, 
een werkmeester en een aantal 
medewerkers van de beide 
laatsten. Tussendoor is dan 
steeds de gelegenheid om bij 
te sturen en bij te schaven, als 
blijkt dat daar behoefte aan is. 
Daarnaast kan personeelszaken 
optreden als begeleider en een 
en ander coördineren en be
waken. 
Op een desbetreffende vraag 
wordt gezegd dat het niet de 

D. van der Blom (40 j)
24-02-1938
baas ijzerwerkers

D. de Grave (40 j) 
31-01-1938
voorman techn. dienst
gas/lucht

bedoeling is, dat de gegevens 
die uit een dergelijk gesprek 
naar voren komen worden 
vastgelegd. Wel is het de be
doeling om de afspraken die 
gemaakt worden vast te leggen 
bij personeelszaken en verder 
om vast te leggen, dat en wan
neer het gesprek heeft plaats
gevonden. Als er zich een si
tuatie voordoet dat een derge
lijk tweegesprek niet lukt of 
niet kan, omdat er door een 
van de twee onoverkomenlijke 
bezwaren naar voren worden 
gebracht, is het mogelijk om 
personeelszaken in te schake
len om te bezien of er uitge
komen kan worden in een 
driegesprek of anderszins. 
Ook door de OR-leden wordt 
onderstreept dat het voeren 
van zulke gesprekken niet 
eenvoudig zal zijn en dat er 
uitgegaan moet worden van 
een stukje vertrouwen in el
kaar. Verder vraagt de OR ex
tra aandacht voor het duidelijk 
maken van de bedoeling van 
deze gesprekken. Daarover 
wordt afgesproken nog een 
nader voorstel uit te werken. 
In ieder geval zullen allen, die 
betrokken worden bij de proef, 
tevoren uitvoerig worden inge
licht. Omdat de onderwerpen, 
die besproken kunnen worden, 
niet altijd gemakkelijk zijn zal 
steeds door personeelszaken 
de hele gang van zaken bege
leid worden, hetgeen nog eens 
door de OR wordt onder
streept. 

Aangezien er voor de mede
werker geen directe konsek
wenties zijn verbonden aan 
deze gesprekken - zoals vroe
ger salarisgevolgen bij het 
oude beoordelingssysteem - is 
er geen behoefte aan een for
mele "beroepsinstantie". Als er 
problemen rijzen, dan zullen 
deze eventueel in een gesprek 

H. J. Borsboom (25 j) 
01-02-1953 
perser sektiebouw 

met personeelszaken moeten 
kunnen worden opgelost. 
Daarnaast is er in dit verband 
een taak voor de gekozen OR
leden om als bemiddelaars op 
te treden indien nodig. Na de 
discussie over deze moeilijke 
materie stemt de OR met het 
voorstel in. 
Vervolgens wordt de heer 
ldema herbenoemd als afge
vaardigde van DMN in de 
Raad van Deelnemers voor het 
IHC Pensioenfonds. 
Met betrekking tot de nabe
schouwing van de trainings
cursus op Olaertsduyn in aan
wezigheid van de cursuslei
ders, wordt de elfde april defi
nitief vastgesteld. Het voorstel 
om dan eerst een vergadering 
te houden en daarna uitslui
tend de nabespreking met de 
cursusleiders, zal met de laat
sten opgenomen worden. De 
bedoeling van dit voorstel is, 
om de cursusleiders van 
Olaertsduyn de gelegenheid te 
geven te bekijken wat de ge
kozen leden van het gespro
kene in Olaertsduyn in de 
praktijk kunnen brengen. 
Voor een volgende cursus 
wordt in principe de week van 
2 tot 6 oktober 1978 gereser
veerd. 
De notulen en laatste vergade
ring van de COR, worden door 
de secretaris toegelicht. Hij 
deelt mee, dat er nog geen de
finitieve datum is voor de ge
plande vergadering met de 
Raad van Commissarissen. Met 
betrekking tot de huidige gang 
van zaken werd door de COR 
een verklaring uitgegeven die 
inmiddels reeds werd gepubli
ceerd. 
Tijdens de rondvraag wordt 
het verzoek gedaan de Karwei
regeling zodanig aan te passen, 
dat reisuren voor de chauffeur 
als gewerkte uren worden be-

Singing in the bucket 
Op z'n rondgang door het 
bedrijf ontdekte 
Gusto-fotograaf Paardekam dit 
vrolijke tafereeltje en klik zei 
de sluiter. Op de baggermolen 
Polen die bij IHC Gusto wordt 
gebouwd worden 45 van deze 

schouwd. Aangezien dit in te
genstelling is met hetgeen bij 
de andere IHC bedrijven ge
daan wordt en in de CAO is 
vastgesteld, wordt dit voorstel 
van de hand gewezen. Wel 
wordt toegezegd dat de Kar
wei regeling zal worden beke
ken en waar nodig met betrek
king tot de hoogte van een 
aantal vergoedingen zal wor
den aangepast. Een voorstel 
daartoe zal voor de volgende 
vergadering worden ingediend. 
Voorts stelt de voorzitter naar 
aanleiding van een desbetref
fende vraag voor om samen 
met de vragensteller in de zo
mer het uitzicht bij de uitrit 
van het DMN-terrein te zullen 
beoordelen op de verkeersvei
ligheid. 
Op de vraag of de kwestie in
zake de vergeten 12 1 /2 jarige 
jubilarissen inmiddels is recht
getrokken, antwoordt de voor
zitter bevestigend. Zijn excu
ses zijn door betrokkenen aan
vaard. 
Hierna sluit de voorzitter de 
vergadering en wenst iedereen 
wel thuis. 

Nieuws en oud nieuws 
In dienst 
13.3.1978 Mevrouw D. M. M. 
Homan-Immerzeel, 
afd. correspondentie 
10.4.1978 P. H. Boting, 
Draaierij 

12 1/2 jarige jubilea
9.2.1978 - W. van Vliegen 
6.3.1978 - B. v. d. Kraan 
6.3.1978 - C. Jansen. 

,,badkuipen" geïnstalleerd. 
Alle mogelijkhedt•n voor een 
verfrissend bad dus! . .. 

leskrcnt 
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 de 
plaatselijke 
redactie-vertegenwoordigers. 
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