
Welkom! 
Opnieuw een welkom. Ditmaal 

voor Mevrouw T. van der Salm, 
die de redactie komt versterken 

als vertegenwoordigster van 
MTE. Mevrouw Van der Salm is 
secretaresse van de directie van 

MTE. De medewerkers daar 
weten dus waar zij met nieuws 

en nieuwtjes voor onze Zeskrant 
moeten aankloppen! 

In dit nummer ... 
wordt uiteraard aandacht besteed 

aan het Jaarverslag over 1977 
(daarom ook is dit nummer extra 

dik) ... vertellen wij over de 
tewaterlatingen bij IHC 

Verschure en IHC Smit; .. . laten 
wij u nog eens duidelijker 

kennismaken met de 
OMO-molen; ... geven wij 

belangrijke informatie voor het 
geval dat u onverhoopt tijdens de 

vakantie ziek zou worden; ... 
zijn de verslagen opgenomen van 

twee COR-vergaderingen; ... 
wordt de proefvaart van de 

Johanna Jacoba beschreven; ... 
komen de bedrijven aan bod met 
hun eigen nieuws; ... en vindt u 
op een nieuwe en vaste plaats -

de achterpagina - de rubriek 
Functiemarkt. 

DE IJZERVRETER 
.,Jaarverslag, stevige kost!" 

vierwekelijkse personeelskrant van IHC Holland - 32ste jaargang - nummer 5 - mei 1978 

Sleepzuiger 
voor 
Indonesië 
te water 

... 

Rood en wit zijn de kleuren van 
onze IHC-vlag, maar ook die van 
de vlag van de Republiek Indone
sia. Beiden wapperden op 7 april jl. 
bij IHC Verschure. De sleepzuiger 
Jawa ging die middag te water. De_ 
opdracht voor deze 2 900 m3 sleep
zuiger werd ons verleden jaar ver
strekt door het Directoraat Gene
raal voor de Zeeverbindingen van 
de Republiek Indonesia. Terwijl 
de gasten zich in de kantine ver
zamelden - de Indonesische da
mes als gebruikelijk kleurrijk ge
kleed - werden op de werf de laat
ste voorbereidingen getroffen. De 
technicus van Radio Nederland sprak Ir. J. J.C. M. van Doorema
Wereldomroep rolde kabels uit en len. 
plaatste microfoons. De gebeurte- ,,Omdat het vorige schip een II in 
nis zou deel uitmaken van het In- haar naam voerde, was de ver
donesische actualiteitenpro- wachting dat de III ditmaal in de 
gramma van RNW. De doopplech- naam terug te vinden zou zijn", al
tigheid werd verricht door me- dus de spreker. Echter, het werd 
vrouw Sutopo Yuwono, echtge- Jawa. Op zichzelf niet zo bijzon
note van Zijne Excellentie de Am- der, want het is in Indonesië de 
bassadeur van de Republik Indo- gewoonte om baggerschepen na
nesia in ons land. Nadat zij het men te geven van de eilanden. ,,Nu 
schip en opvarenden al het goeds kent de Indonesische archipel 
had toegewenst, gleed de Jawa duizenden eilanden, dus wat dat 
vlot en zonder aarzelen te water. betreft zijn er nog mogelijkheden 
De Jawa lijkt in grote trekken op te over om baggerschepen naar te 
de Sulawezi II, de drie jaar geleden vernoemen", aldus Ir. Van 
aan Indonesië geleverde sleepzui- Dooremalen. Met nadruk dankte 
ger. De goede ervaringen met dit hij de Verschure-medewerkers 
schip opgedaan vormden de basis voor hun inspanningen om bij de 
voor de opdracht voor een tweede bouw op schema te blijven. 
sleepzuiger. Het spreekt vanzelf, Ook de Indonesische Ambassa
dat op dit feit werd ingegaan in de deur gewaagde van de goede erva
toespraken achteraf. Namens IHC ringen met de Sulawesi II opge-
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, daan, o.a. bij het werken in de ha

ven van Belawan. 
In de bouw van deJawazaghij een 
bevestiging van de goede relaties 
tussen Indonesië en Nederland. 
"De Hollanders hebben het goede
gereedschap om er mee te bagge
ren in ons land", aldus de Ambas
sadeur. Natuurlijk komen wij te 
zijner tijd nog nader op dit schip 
terug. 
Voor de technisch geïnteresseer
den onder u hierbij alvast wat in
formatie. 
DeJawa heeft een lengte van 92.00 
meter en een breedte van 16.00 me
ter. In het laadruim kan maximaal 
2.900 m3 worden geladen. De 
sleepzuiger heeft twee zuigbuizen, 
waarmee tot op een diepte van 20 
meter kan worden gebaggerd. De 
twee baggerpompen in het voor
schip worden elk aangedreven 
door een Bolnes dieselmotor van 
820 pk. De voortstuwing van het 

dubbelschroefsschip geschiedt 
door twee Bolnes dieselmotoren 
van elk 1900 pk. Het totaal geïn
stalleerd vermogen bedraagt ruim 
7000 pk. Het laadruim heeft 18 bo
demkleppen om de baggerspecie 
te lossen. De lading kan ook wor
den gelost via de zelfleegzuig- en 
walpersinstallatie. Met behulp van 
twee "boompijpen" kan men agi
tatiebaggeren.
De sleepzuiger wordt voorzien van 
zeer moderne navigatie- en 
baggerapparatuur en een elek
trisch aangedreven boegschroef. 
De akkommodatie biedt plaats aan 
een bemanning van 56 personen. 

Foto links: 
Aan Tanja Bult- haar vader werkt als baas in 
"Hal Il" -viel de eer te beurt de doopvrouwe 
bloemen te mogen aanbieden 
Foto midden: 
Ir. Van Dooremalen geeft mevrouw Sutopo 
Juwono uitleg voor de doopplechtigheid 
Foto geheel links: 
De fles valt waar ie vallen moet! 
Foto boven: 
De sleepzuiger stuift het IJ m 
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Wat u moet weten over. 
Ziek zijn tijdens 
de vakantie 

afdeling Personeelszaken onder
opgave van het juiste adres waar
hij of zij wordt verpleegd of ver-
blijf houdt. 

Geen leuk idee dat geven wij direct Alleen degenen die in het buiten
toe. Maar als het nou toch onver- land vertoeven kunnen zich ook
hoopt eens gebeurt weet u dan wat telegrafisch ziek melden. 

• • 

toor, Afdeling UVS-ZW, Postbus
800, AMSTEL VEEN. 
Het orgaan van het vakantieland
zal de aanvraag om ziekengeld
doorgeven aan de bevoegde Be
drijfsvereniging en tevens een
medisch onderzoek instellen. 
Voorschriften van het orgaan vanu doen moet? Daarom graag uw Het tijdstip van aanbieding van

aandacht voor onderstaande wen- het telegram is maatgevend voor
ken en tips. Het is net als met het de ziekmeldingsdatum. Zü-:kc:nfonds in het buitenland 

het vakantieland moeten worden
opgevolgd. 
Wordt men ziek in een ander land
dan de hiervoor genoemde ver
dragslanden, dan is het voor de
aanspraak op ziekengeld van be
lang dat men zich onmiddellijk tot
een arts wendt. Men vraagt hem

meenemen van regenjas of para- Indien men buiten Nederland ver-
plu: beter méé verlegen dan om blijft dient men zich tevens in ver- TurkiJ0: S0syal Sigortalar Kurumu (S.S.K.). 
verlegen. binding te stellen met-en aan een Marokko: Laisst: Nationale: dé S0curite Sociale. 
Medewerkers, die verplicht verze- medische kontrole te onderwer- Italië: Instituto Nazionale per l'Assicurazione controle
kerd zijn ingevolge de Zieken- pen van - een in dat land door ons alattie (I.N.A.M.). 
fondswet en die met vakantie naar erkend verdragsorgaan. Het is SpanJe: Instituto Nacional de Prëvision (I.N.P.). 
het buitenland gaan, adviseren wij verder voor een vlotte afhandeling Bdgië: Gewc:stdiJke Dienst van de Hulpkas voor Ziekte- en
zich geruime tijd vóór vertrek tot van de aanvraag om ziekengeld lnvaliditeitsvtrzeh:ring, alsmedt dt
hun Ziekenfonds te wenden om noodzakelijk dat naast het ver- .. Mutualiteittn". 
daar de nodige inlichtingen te ver- pleegadres ook het adres in Neder- Dc:nemarken: Hét voor de plaats bevoegde districtsbestuur.
krijgen c.q. formulieren te halen land en de naam en het adres van Voor Kopenhagen c:n Fr<,:deriksberg 
die in geval van ziekte en ongeval IHC worden opgegeven, alsmede htt Gemeenkb0stuur. 
in het buitenland onontbeerlijk de naam van onze Bedrijfsvereni- Duitsland: Allgem0int ürtskrankenkasstn. 
zijn. ging waarbij men in Nederland E.ngtland: Dc:partmtnt of Health and Social Stcurity.
In geval van ziekte of ongeval tij- verzekerd is, te weten: FrankriJk: Laisse primaire d' Assurance Maladie.
<lens uw vakantie in binnen of bui- Bedrijfsvereniging voor de Me- ltrland: Htalth B0ard. 
tenland dient u zich op de eerste taalindustrie en de Elektrotechni- Luxemburg: Laisse Nationak d'Assurance Maladie dts ouvriers.
ziektedagen 's morgens vóór 10 sche Industrie, P/a Gemeen- Gritkenland: Idryma Koinunikon Asphaliseon (I.K.A.). 
uur telefonisch te melden bij de schappelijk Administratiekan- _P_o_r _tu_ g_al_: 

__ 
L_a_ix_a _d _t _P_re_v_i _d _e _n _c_ia _(L_.P_. _). _____

__
___ _

Nogmaals de 

Soms, beste lezers en lezeressen,
kom je tot de ontdekking dat iets
"er niet goed is uitgekomen", zoals
dat heet. Het interview met Ir. J. M.
Donkers van MTE over de OMO-

MO molen 

-- 1 

- --i-- __ 

om een verklaring waaruit blijkt
wat men mankeert, wanneer de
ziekte is ontstaan en hoe lang deze
heeft geduurd of waarschijnlijk
nog zal duren. 
Die verklaring, pc:r ke<:r voor
maximaal 10 dagen, moet zo spoe
dig mogeliJk aan d<: wc:rkgever -
afdeling P<:rsoneelszaken - wor
den totgezonden. 
Deze richtliJn<:n motten te allen
tiJde in a(;ht worden genomc:n. Na
latigh<:id bn"ngt nid alken uw
uitkering in gevaar, maar heeft ook 
gevolg0n voor het toekennen van
vervangend(• vakantiedagen.

/ 
/ 

/ 
/ 

/ / 

molen voor de winning van tinerts Nee, daar zit niet het wasserijpro
in het vorige nummer werd onder ces. Alleen de baggerhandelingen
meer geïllustreerd met een alge- worden van daaruit gecontroleerd.
meen plan van de molen dwars ..,.,,.,

.......,
,,.,.,..,�,,_,...,.,......,.,..,.,.,....,.,....,.;:;;;.��"'II/J1/Maar om door te gaan: omdat het

door de tekst heen. In ontwerp Dan zie ik een stel emmers gete
leek ons dit idee goed, in uitvoe- kend. Die hebben elk een inhoud
ring blijkt de illustratie toch te on- van 453 liter, waarmee ze tot op een
duidelijk over te komen. Vandaar diepte van 30,5 meter kunnen gra
dat wij de afbeelding van deze ven. Hoeveel emmers zitten er to
tinmolen plus de beschrijving taal aan die ketting? 
hierbij nog eens herhalen. Om een Ik dacht dat er 124 emmers op za
beter beeld ervan te geven. ten. Per minuut worden er gemid

Zullen we de plantekening nog 
eens bekijken? 
Ik zie daar op het voorschip een
soort brug. Zit daar de bagger
baas, of zetelt daar de complete di
rektie? 

deld 27,5 naar boven gebracht. Dit
kunnnen er 30 -33 worden. In te
genstelling tot bij de meeste, ge
wone, baggermolens zijn dit "close
connected" emmers. Tussen de
emmers zit geen schalm, de em
mers zitten mannetje-vrouwtje

aan elkaar. De emmers storten hier 
boven in een goot en van daar gaat
de lading naar een roterende wa
strommel. Alles wat kleiner is dan
de zeef gaten valt er doorheen, alles
wat groter is gaat met deze pijp
weer over boord. Het spul dat door
de zeef is gegaan bevat dus al het
erts. Je moet je dat erts als een
fijnkorrelig, zwaar materiaal voor
stellen met een maat tussen de mil
limeter en tien mikron (1/100 mm).
Dat komt, met 't zand dat kleiner is
dan de zeefgaten, op de primaire
jigs terecht. Van daar uit naar een

tweede en een derde serie j igs. Het 
produkt wordt steeds rijker. Na dit
drietraps "wanproces" komt het
eindprodukt in de concentraat/op
slagtank. Het zand gaat weer over
de achtersteven overboord.

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.

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.

En dan nog iets: aan het slot van
het artikel staat "bijlage OMO
molen" en dan wat getallen. Deze
regel hoort er niet bij. Het kopje
had moeten luiden: ,,Wereldtin
verbruik", om u vervolgens wat
algemene informatie te geven over
waarvoor al de tin nodig is. 
Onze excuses!
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De New Amsterdam te water 
Bij IHC Smit is op 21 april de cut
terzuiger New Amsterdam te water 
gelaten. De doopplechtigheid 
werd verricht door mevrouw M. E. 
A. A. van Campen-Smulders, 
echtgenote van een der commissa
rissen van de Ballast-N edam 
Groep. 
Wij bouwen dit schip voor de Am
sterdamse Ballast en Grond B.V., 
groepsonderneming van de Bal
last-N edam Groep N.V. te Am
sterdam. 

Forse afmetingen 
De New Amsterdam is een cutter
zuiger met de forse afemtingen 
van 71,80 m x 17,75 m x 5,40 m. De 
lengte over alles is 95,50 m. De 
baggerdiepte bedraagt 25 meter. 
De cutterzuiger is voorzien van ze
ven dieselmotoren met een totaal 
dieselvermogen van 10.600 kW 
(ruim 14.000 pk). Het vermogen op 

de cutter bedraagt 1030 kW(± 1400 
pk), dat op de onderwater bagger
pomp eveneens 1030 kW. 
In zijn toespraak na afloop van de 
tewaterlating zei werfdirecteur, de 
heer A. J. Bouman, o.m.; 
"Het grote aantal gasten dwingt 
mij mezelf een beperking op te 
leggen tot het bijzonder welkom 
heten van enkelen van u. 
Natuurlijk u mevrouw Van Cam
pen, want zonder uw hulp zou deze 
tewaterlating niet plaats hebben 
kunnen vinden. 
Ook een speciaal welkom aan dhr. 
Bosma, die het Ministerie van 
Economische Zaken hier verte
genwoordigt. Het is ons allen 
dacht ik bekend, welk een belang
rijke rol uw Ministerie en het Mi
nisterie van Verkeer en Waterstaat 
spelen bij het tot stand komen van 
een opdracht als voor deze cutter
zuiger, zowel in het belang van de 

aannemer als voor ons als werf. 
De moeilijke situatie waarin de 
scheepsbouw verkeert en vooral 
voor die delen ervan welke tot de 
speerpunten-industrie behoren, 
vragen, nee beter schreeuwen op 
dit moment om spoedige behande
ling en snelle beslissingen, opdat 
dadelijk de wal het schip niet 
keert. 
Het was 6 mei 1977 een heuglijke 
dag, de dag waarop het contract 
getekend werd voor het bouwen 
van de grote cutterzuiger New Am
sterdam, toen voor ons allen nog 
bouwno. 1103. Bij de tewaterlating 
van de Wiilemstad was dit voor ons 
de nog onbekende derde, die de 
heer Zijtsel indertijd aankondig
de. 
Het was een bijzonder contract 
welke uit 2 delen bestond, het eer
ste gedeelte tussen de Amster
damse Ballast Bagger en Grond en 
IHC Smit, en het tweede gedeelte 
een samenwerkingscontract tus
sen de tot de Ballast-N edam Groep 
behorende werf "De Liesbosch"
en IHC Smit. 
Voor de uitvoering van het laatste 
gedeelte een speciaal woord van 

De heer Van Lookeren Campagne (rechts) 
overhandigt de cheque aan werfdirecteur 
Bouman 

waardering voor de prettige sa
menwerking. In dit verband mag 
ik dan ook wel uw naam, de heer v. 
d. Brink, laten vallen. Er was soms
bij ons wel eens angst of u op tijd
aan uw verplichtingen kon vol
doen, maar door de inzet van u en
uw mensen heeft u onze vrees be
schaamd.

zodoende een cutterzuiger aan uw 
vloot wordt toegevoegd, waarop 
wij beiden trots mogen zijn." 
De heer H. J. van Lookeren Cam
pagne, lid van de raad van bestuur 
van de Ballast-Nedam Groep, 
dankte IHC voor de goede samen
werking. ,,Als het schip straks zal 
worden opgeleverd, zal het zeker 
aan de verwachtingen voldoen. Onderwaterpomp Dat zeg ik niet zomaar, maar het is 

Ik zal u niet vermoeien met allerlei een onverbloemd compliment."
technische details van deze zuiger, Hij gewaagde van de trots op deze 
maar de toepassing van de mo- nieuwe aanwinst voor de bagger
derne onderwaterpomp en de vloot van de "Ballast". ,,De naam
nieuwste door de Amsterdamse New Amsterdam is een symbool, 
Ballast Bagger en Grond BV ont- niet alleen voor de in Amsterdam 
wikkelde systemen voor het wer- gevestigde maatschappij, maar 
ken buitengaats en de verregaande ook voor een van de meest succes
automatisering, zijn toch wel het volle ondernemingen in de vader
vermelden waard. Het tot stand landse historie: de vestiging New 
komen van een ingewikkeld pro- Amsterdan in de Nieuwe Wereld". 
duet als deze zuiger, vraagt een in-

Gi'ft tensieve samenwerking tussen uw 
technische dienst en onze techni- Aan het slot van zijn toespraak 
sche staf. Ik wil dan ook u, heer bood de heer Van Lookeren Cam
Tjebbes en in u uw gehele dienst pagne een gift aan voor het perso
danken voor de uitstekende sa- neelsfonds van de werf, een gift die 
men werking en ik hoop dat wij door de heer Bouman namens IHC 
ook dit schip weer gezamenlijk tot Smit in grote dank werd aanvaard. 
een goed eind mogen brengen en . 
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Ons werken in 1977 
Onder deze titel wordt elk jaar in ons personeelsblad verslag gedaan van die 

informatie, die wordt samengevat in het Jaarverslag van onze onderneming. 
Verleden jaar hebben wij daarbij een deskundige stem laten horen, die de 

lezers inzicht gaf in de achtergronden van een aantal zaken die in zo'n jaarverslag 
aan de orde komen. Daarom houden wij het ditmaal weer eens bij de feitelijke 

informatie. Wij menen dat die voor zichzelf spreekt en een duidelijk beeld geeft 
van "ons werken in 1977".

Verslag van 
de raad 
van bestuur 
Jaarresultaat 
De voor bestemming in aanmerking komende winst over 
het boekjaar 1977 bedraagt f 15.896.000 (1976: 
.f 15.355.000), hetgeen overeenkomt met de in september 
1977 gegeven prognose. 
De grote verliezen, die moesten worden genomen op be
paalde orders, werden gecompenseerd door het afleveren 
van oudere winstgevende orders, een goede bezetting van 
de bedrijven gedurende het gehele verslagjaar en het ne
men van kostprijsverlagende maatregelen. 
De winsten in de deelnemingen divisie en positieve rente
resultaten hebben tenslotte tot het bovengenoemde resul-

taat over 1977 geleid. 
De invloed van de scheepsbouwcrisis deed zich vooral 
gevoelen in de omvang van de vraag en het prijsniveau op 
de markt. Orders voor grote offshore objecten bleven ge
heel uit; de vraag naar baggermaterieel bleef op een rede
lijk peil. Per saldo moet een niet onaanzienlijke teruggang 
van het nog te verwerken deel van onze orderportefeuille 
worden geconstateerd. Met het oog op de hieruit voor 1978 
voortvloeiende onvermijdbare onderbezetting is een 
voorziening van f 14.000.000 gevormd. 
Het prijsniveau van vooral de grote orders kwam verder 
onder druk te staan als gevolg van toenemende concur
rentie uit het Verre Oosten en van Westeuropese 
scheepswerven. In toenemende mate moesten verliezen 
worden geaccepteerd, die - conform het beleid van IHC 
Holland- geheel ten laste werden gebracht van het exploi
tatieresultaat in het boekjaar 1977. De steunmaatregelen 
van de Nederlandse overheid in het kader van het be
leidsplan scheepsbouw waren in vele gevallen voor
waarde om de scherpe concurrentiestrijd te kunnen vol
houden. Dat het boekjaar positief kon worden afgesloten, 
is mede te danken aan de inzet van zeer vele medewerkers. 
Wij willen hiervoor op deze plaats graag onze waardering 
tot uiting brengen. 

Personeelszaken en sociaal beleid 
Op 18 februari 1978 overleed plotseling de heer G. Fluit, in 
leven directeur van IHC Verschure. Het heengaan van 
deze sociaal voelende mens, die in de 26 jaren dat hij zijn 
beste krachten aan onze onderneming heeft gegeven veel 
vrienden heeft verworven binnen, maar ook buiten onze 
groep, betekent voor ons een groot verlies. Wij zullen hem 
node missen. 
Op 31 december 1977 waren er in de IHC Holland groep 
4.366 personen in dienst tegenover 4.820 personen op 31 
december 1976. De oorzaken van deze vermindering wa-

ren het niet opgevangen verloop bij IHC Gusto en IHC 
Gusto Staalbouw, de sluiting van Smit & Bolnes en de 
overdracht van ons belang in IHC France. 
Het verloop bij IHC Gusto werd in belàngrijke mate ver
oorzaakt door de begrijpelijke onzekerheid die bij de 
werknemers ontstond, toen in de Joop van het jaar het 
herstructureringsvoorstel van de Beleidscommissie 
Scheepsbouw betreffende werfgroepering 1 bekend 
werd. 
Wij betreuren de ontwikkeling in de Nederlandse 
scheepsbouw en in het bijzonder de consequenties hier
van voor IHC Gusto en IHC Gusto Staalbouw, bij welke 
bedrijven medewerkers zullen moeten afvloeien. 
Van de 186 personeelsleden van Smit & Bolnes konden er 
42 naar andere dochterondernemingen van de IHC Hol
land groep worden overgeplaatst; 90 werknemers vonden 
elders een werkkring. 
De centrale ondernemingsraad, de ondernemingsraden 
en de personeelsoverlegcommissies van de dochtermaat
schappijen functioneerden ook dit jaar als belangrijke or
ganen van communicatie en overleg. Alle belangrijke 
aangelegenheden met betrekking tot de organisatie kwa
men aan de orde. De ontwikkelingen in het kader van het 
beleidsplan vormden een vast punt op de agenda van de 
centrale ondernemingsraad. De centrale ondernemings
raad heeft de heer C. Pater, oud werknemer van IHC Smit, 
voor benoeming tot commissaris aanbevolen. De raad van 
commissarissen heeft de aanbeveling van de centrale on
dernemingsraad gevolgd en heeft de heer Pater benoemd 
tot commissaris. 
Het aantal medewerkers dat met financiële steun van het 
bedrijf een studie of cursus volgde, bleef nagenoeg gelijk. 
Het aantal aanmeldingen voor de bedrijfsscholen was 
aanmerkelijk minder dan vorig jaar. In de behoefte aan 
nieuwe leerlingen kon slechts voor de helft worden voor
zien. 



Op grond van de CAO voor de metaalindustrie werden de 
salarissen met ingang van 1 januari 1977 verhoogd met 
3,1 % en met ingang van 1 juli 1977 met 4,08%. De mede
werkers van 63 en 64 jaar werden in de gelegenheid ge
steld vervroegd uit te treden. Van deze mogelijkheid werd 
door 45% van de daarvoor in aanmerking komende me
dewerkers gebruik gemaakt. 

Herstructurering van de groep 
De problemen van de structurele overcapaciteit van de 
scheepsbouw in de hele wereld komen in Nederland 
steeds sterker tot uiting. Een oplossing daarvoor wordt 
gezocht in een capaciteitsreductie tot gemiddeld 70%, 
waarvoor door de Beleidscommissie Scheepsbouw een 
beleidsplan is opgesteld. 
In het begin van het verslagjaar werd dit beleidsplan in 
hoofdlijnen door de Minister van Economische Zaken 
aanvaard. De nadere uitwerking vond plaats in een vijftal 
werfgroeperingen, die zijn samengesteld, rekening hou
dende met produktverwantschap, marktgebieden en ver
schillende specialismen in de bedrijfssectoren. Ons con
cern is betrokken bij twee werfgroeperingen: de werf
groepering 1 omvat de grote scheepsbouw en de offshore. 
Van deze groepering maken de grote werven van RSV 
deel uit en van ons concern IHC Gusto. De werf groepering 
3 omvat de op de bouw van baggerwerktuigen gespeciali
seerde werven. Van deze groep maken de werven van IHC 
Holland het grootste gedeelte uit. Het zijn de in de bagger
bouw gespecialiseerde dochtermaatschappijen IHC Smit, 
IHC Verschure, IHC De Klop en IHC Gusto Staalbouw. 
IHC Gusto 
Voor werfgroepering 1 bracht de gespreksleider, Ir. A. 
Stikker, medio 1977 een herstructureringsvoorstel voor 
de grote scheepsbouw uit aan de Beleidscommissie 
Scheepsbouw. Voorgesteld werd op de totale capaciteit 
van de grote scheepsbouw met 40% te verminderen. On
derdeel van deze reductie vormde de aanbeveling tot 
beëindiging van de produktie bij IHC Gusto. Tegen de 
achtergrond van zeer sombere marktverwachtingen voor 
de offshore produktie werd geconstateerd, dat het onmo
gelijk zou zijn een onafhankelijke bouwplaats voor off
shore materieel in stand te houden en dat een gecombi
neerde bouwplaats voor scheepsbouw en offshore dient te 
worden nagestreefd. In het herstructureringsvoorstel 
werd geconcludeerd dat deze combinatie van activiteiten 
in de toekomst dient te worden uitgevoerd door de werf 
Verolme Dok- en Scheepsbouwmaatschappij te Rozen
burg, onderdeel van RSV. De beleidscommissie Scheeps
bouw aanvaardde de hoofdlijnen van dit herstructure
ringsvoorstel van werfgroepering 1 op 1 augustus 1977, 
waarna een nadere uitwerking plaatsvond, die aan het 
einde van het boekjaar na diepgaand overleg leidde tot 
bevestiging van de conclusies. Daarbij was inmiddels ten 
aanzien van de offshore markt gebleken, dat de sombere 
vooruitzichten onverminderd voortduurden ondanks een 
ogenschijnlijke opleving, die zich op het Amerikaanse 
continent voordeed. In februari 1978 bracht de Beleids
commissie Scheepsbouw aan de Minister van Economi
sche Zaken advies uit over de herstructurering van werf
groepering 1 overeenkomstig de eerder genoemde hoofd
lijnen. 
De Minister heeft ons op 20 maart 1978 medegedeeld, dat 
de regering met dit advies instemt. Wegens de niet te 
dragen verliezen als gevolg van het ontbreken van orders 
moet in 1978 worden overgegaan tot het afbouwen van de 
produktie bij IHC Gusto. De problemen voor de werkge
legenheid die zich daarbij voordoen kunnen hopelijk be
perkt blijven. De door de Beleidscommissie Scheeps
bouw ingestelde Sociale Begeleidingscommissie heeft tot 
taak de uitwerking van de sociale paragraaf van het be
leidsplan te begeleiden. De nadelige consequenties van 
het beëindigen van de produktie bij IHC Gusto komen 
nagenoeg geheel voor rekening van IHC Gusto. Voor de 
hiermede gepaard gaande kosten, zoals afvloeiingskosten 

en kapitaalverliezen, kan de in vorige jaren gevormde 
voorziening voor herstructurering worden aangewend. 
Wij hebben wel besloten de voorheen aan IHC Gusto ver
bonden engineering activiteiten in een zelfstandige een
heid voort te zetten, teneinde de opgebouwde know-how 
en de gespecialiseerde vakbekwaamheid van de daarbij 
betrokken groep medewerkers, alsmede hun werkgele
genheid, niet verloren te doen gaan. 

Bagger Divisie 
Wat betreft de herstructurering van de baggerbouwwer
ven in de werfgroepering 3 werd onder leiding van de 
gespreksleider, Mr. Drs. H. Langman, gedurende het ver
slagjaar intensief overleg gepleegd over de toekomst van 
deze groep. 
In januari 1978 verscheen het herstructureringsplan in 
hoofdlijnen over deze groep. Er is geadviseerd de capaci
teit van onze werven IHC Smit, IHC Verschure en IHC De 
Klop in hun huidige omvang te handhaven en bij de werf 
IHC Gusto Staalbouw de personeelssterkte met ca. 145 
man te verminderen. Er wordt aanbevolen, dat deze wer
ven tezamen met Werf Van Rees B.V. te Sliedrecht, welke 
werd ook geheel op de baggerbouw is gespecialiseerd, een 
hecht samenwerkende groep zullen vormen met ca. 2900 
werknemers in de scheepsnieuwbouw. 
Het ligt in de bedoeling, dat de volgende dochteronder
nemingen van IHC Holland: De Machinefabriek Noord
wykerhout, Oranjewerf, Smit Engineering, Mineraal 
Technologisch Instituut, N avalconsult-Holland en de met 
Werf Van Rees gelieerde onderneming Technisch Bureau 
Meywaard B.V. te zijner tijd eveneens deel van de ge
vormde groep zullen gaan uitmaken. De groep zal dan ca. 
3500 werknemers omvatten. 
Het rapport Langman geeft aan, dat de nieuwe groep nog 
een aantal jaren met een verlies op jaarbasis van ca. f 40 -
45 miljoen zal werken. Wanneer zich een marktherstel in 
de internationale scheepsbouw voordoet, wordt de con
currentiepositie van deze groep positief beoordeeld door 
zijn specialisatie en groot marktaandeel. Tegen deze ach
tergrond wordt een investeringsprogramma van ca. f 150 
miljoen voorgesteld. De heer Langman beveelt voor de 
structuur van de groep aan een volledige fusie te realise
ren tussen genoemde wervan door het oprichten van een 
nieuwe vennootschap waarin IHC Holland, Van Rees en 
de Staat deelnemen in zodanige verhouding, dat geen van 
de drie bij de oprichting betrokken aandeelhouders een 
meerderheid krijgt. De deelname van de Staat ad f 50 à 
f 70 miljoen in het vermogen wordt aanbevolen om in het 
belang van evenwichtige balansverhoudingen te voorzien 
in voldoende eigen vermogen tegenover de te verachten 
verliezen en de geplande investeringen. 
De Minister van Economische Zaken heeft ons op 20 
maart 1978 medegedeeld, dat de regering bereid is mede te 
werken aan de uitvoering van het voorstel tot herstructu
rering van de wergroepering 3, zoals hierboven is bedoeld. 
De deelname in de nieuwe vennootschap door de Staat, 
IHC Holland en Van Rees zal geschieden in een verhou
ding van ongeveer 48 : 48 : 4. Het bedrag waarvoor de Staat 
zal deelnemen bedraagt f 67 ,5 miljoen. 
Deelnemingen Divisie 
In 1977 kwam door samenvoeging van IHC Inter S.A. en 
IHC Invest S.A. tot stand IHC Ine. S.A., gevestigd te Fri
bourg, Zwitserland. IHC Ine. fungeert als houdstermaat
schappij van onze belangrijkste buitenlandse engineering 
activiteiten, te weten Single Buoy Moorings (SBM) en 
Terminal Installations (TIi), alsmede onze minderheids
deelname in de Franse boormaatschappij Forasol. Deze 
groep heeft gedurende de afgelopen jaren een duidelij�e 
groei te zien gegeven, gepaard gaande met een goed wm
vermogen. Hierdoor is het eigen vermogen van de houd
stermaatschappij belangrijk toegenomen en is de liquidi
teit in het buitenland ruim. Voor de geplande verdere 
uitbouw van deze activiteiten is een toereikend risicodra
gend vermogen noodzakelijk. Deze noodzaak wordt nog 
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geaccentueerd door de schaalvergroting, die meer en 
meer leidt tot het contracteren van grote turnkey
projecten. 
Voorts dient te worden gestreefd naar het behoud van 
voldoende zelfstandigheid, die onontbeerlijk is voor en
gineering activiteiten, in het bijzonder voor een ondern�
ming als SBM, die een belangrijk marktaandeel, gespreid 
over de gehele wereld, heeft. 

Conclusies 
Het beëindigen van de produktie bij IHC Gusto zal liquide 
middelen vergen. Bij de oprichting van de nieuwe bag
gerbouwgroep en wellicht ook in de toekomst, zal IH_CHolland financieringsmiddelen dienen m te brengen, die 
echter in Nederland in onvoldoende mate aanwezig zijn. 
Daarnaast moet voor de uitbouw van de engineering acti
viteiten van de deelnemingen divisie kunnen worden be
schikt over voldoende liquiditeit en risicodragend ver
mogen, terwijl de zelfstandigheid naar buiten moet 
blijken. Deze uiteenlopende belangen moesten zorgvul
dig worden afgewogen teneinde een evenwichtige situatie 
te bereiken, waarin buitenlandse financieringsmiddelen 
van de groep, in de tijd gespreid, ter beschikking van het 
Nederlandse deel van het concern komen. Omvang en 
fasering daarvan dienen zodanig geregeld te worden, dat 
gezonde continuering en uitbouw van de activiteiten bui
ten Nederland niet in gevaar komen. Dit is belangrijk voor 
die groep bedrijven en het daarbij betrokken personeel, 
doch het is evenzeer een voorwaarde om uiteindelijk een 
belangrijk bedrag aan middelen naar het Nederlandse 
deel van IHC Holland te doen toevloeien. 
Wij hebben gemeend, dat het best aan het samenstel van 
bovengenoemde uitgangspunten en overwegingen kon 
worden voldaan door de navolgende reorganisatie van het 
buitenlandse deel van ons concern door te voeren: 
IHC Holland N.V. heeft- na een dividendtoezegging van 
f 25 miljoen door IHC Ine. S.A. - 60% van haar aandelen
bezit in IHC Ine. S.A. overgedragen aan een nieuw opge
richte Nederlandse houdstermaatschappij IHC Inter 
N.V.; de overige 40% blijven in handen van IHC Holland
N.V. Deze overdracht is geschied op basis van 60% van de
geschatte balanswaarde van deze aandelen op de datum
van overdracht, zijnde f 36.174.000.
Betaling van deze overdrachtsom zal geschieden als volgt:
bij overdracht een eerste termijn ad f 1.174.000 uit het
gestorte kapitaal in IHC Inter N.V. (f 3.196.000); het res
tant ad f 35.000.000 in tien gelijke jaarlijkse bedragen van
f 5.216.032 voor aflossing en rente, gebaseerd op een ren-
tepercentage van 8 per jaar.
Door het hierna vermelde dividendvoorstel, te weten uit
kering van certificaten van alle geplaatste aandelen IHC
Inter N.V. aan aandeelhouders van IHC Holland, wordt
niet alleen bereikt, dat een meerderheid van het geplaatste
aandelenkapitaal van IHC Ine. S.A. in handen van derden
komt en dat daarmede de zelfstandigheid duidelijk naar
buiten wordt gebracht, maar tevens dat aandeelhouders
van IHC Holland een rechtstreeks belang in de buiten
landse activiteiten krijgen.
Winstbestemming en dividendvoorstel 
Het te bestemmen saldo bedraagt f 15.896.000 
In overeenstemming met het bepaalde 
in artikel 18, lid 1, van de statuten, 



onder goedkeuring van de raad van 
commissarissen, toevoeging aan de 
algemene reserve 

6 f 11.634.000 

f 4.262.000 

Op grond van het bepaalde in artikel 19, lid 2, van de 
statuten, wordt voorgesteld dit aan aandeelhouders toe
komende bedrag ad f 4.262.000 als volgt te bestemmen: 
a. een bedrag van f 3.196.000 uit te keren in de vorm van
certificaten van aandeel IHC Inter N.V. à pari en
b. een bedrag van f l .066.000 in te houden door IHC Hol
land ter betaling van de af te dragen dividendbelasting ad
25% over de totale uitkering.
Dit voorstel betekent, dat de liquiditeit in Nederland niet
met contante uitkering wordt belast, behoudens de com
pensatie voor dividendbelasting.
Indien u bereid bent het advies van de raad van commis
sarissen om het voorgestelde dividend goed te keuren te
volgen, zullen vanaf31 mei 1978 tien dividendbewijzen nr.
16 van de gewone aandelen van f 10 betaalbaar zijn met
een certificaat van nominaal f 10 aandeel in IHC Inter
N.V.
De particuliere aandeelhouders zullen over het dividend
inkomstenbelasting moeten betalen.
Voor de inhouding van de dividendbelasting is de waarde
van de certificaten van aandeel IHC Inter N.V. door de
daartoe bevoegde inspecteur der rijksbelastingen vastge
steld op de nominale waarde, zijnde f 10 per certificaat
van aandeel.
De dividendbewijzen nr. 16 van aandelen IHC Holland
kunnen worden ingeleverd bij de kantoren van de Alge
mene Bank Nederland N.V., de Amsterdam-Rotterdam
Bank N.V. en bij de Banque deParis et des Pays-Bas N.V.
te Amsterdam en Rotterdam, bij de kantoren en agent
schappen van de Bank van Parijs en de Nederlanden Bel
gië N.V., gevestigd te Brussel en bij de Banque de Paris et
des Pays-Bas en bij de Banque Jordaan te Parijs.
Een banksyndicaat onder leiding van de Algemene Bank
Nederland N.V. heeft zich bereid verklaard vanaf de be
taalbaarstelling van het dividend tot30 juni 1978 de desbe
treffende certificaten van aandeel IHC Inter N.V. tegen
nominale waarde van aandeelhouders over te nemen.
In de toelichting bij punt 5 van de agenda voor de alge
mene vergadering van aandeelhouders van onze vennoot
schap, te houden op 18 mei 1978, worden nadere gegevens
omtrent IHC Inter N.V. verstrekt.Vooruitzichten 
Ingrijpende veranderingen in de structuur van onze ven
nootschap hebben plaatsgevonden of zijn in uitvoering. 
Op korte termijn vormen de verkoopkansen van het boor
schip, dat wij voor eigen rekening in aanbouw hebben, 
een onzekere factor in de vooruitzichten. De bij het ver
breken van het bouwcontract ontvangen schadeloosstel
ling en de door ons getroffen voorzieningen, maken het 
mogelijk het schip tegen sterk gereduceerde prijs aan te 
bieden. Uiteindelijk blijven de verkoopkansen echter af
hankelijk van het beschikbaar komen van nieuwe con
tracten voor exploratieboringen in diep water. 
Onze baggerbouwactiviteiten nemen in deze bedrijfssec
tor een belangrijke plaats in op de markt. De produkten en 
diensten genieten een uitstekende reputatie zodat, relatief 
gezien, onze positie in de internationale scheepsbouwin
dustrie goed genoemd mag worden. 
De concurrentie op de wereldscheepsbouwmarkt is ech
ter buitengewoon hevig en het prijsniveau dientenge
volgE! onder kostprijs. Gevreesd moet worden, dat dit nog 
een aantal jaren het geval zal zijn. 
Onze engineering activiteiten binnen de groep in Neder
land nemen in hun vakgebied een vooraanstaande plaats 
in. Wij menen, dat de vooruitzichten voor het leveren van 
engineering vanuit Nederland goed zijn en dat op een 
redelijk rendement mag worden gerekend. 
De vooruitzichten van IHC Ine., Fribourg, waarin wij bij 
aanvaarding van het dividendvoorstel voor 40% deelne
men, kunnen goed worden genoemd. 
Tot de dochters van IHC Ine., Fribourg, behoort de SBM 
groep, die engineering- en instaJlatiewerkzaamheden ver
richt voor laad- en losinrichtingen voor olie op zee. Voorts 
neemt IHC Ine. deel in de Franse boormaatschappij Fora
sol. 
In deze situatie en in de huidige conjunctuur is het niet 
mogelijk uitspraken te doen over de vooruitzichten. Wel is 
zeker, dat de uiteindelijke resultaten in belangrijke mate 
zullen worden beïnvloed door de maatregelen, die de 
overheid zal treffen naar aanleiding van de aanbevelingen 
van de gespreksleiders binnen de Beleidscommissie 
Scheepsbouw en het tempo waarin deze maatregelen tot 
uitvoering zullen worden gebracht. 

De raad van bestuur 
D. L. H. Smit
D. Boterenbrood
L. M. W. van Oosterom
B. Schuil

Rotterdam, april 1978 

Bagger 
Divisie 
De samenstelling van de Nederlandse baggervloot is de 
laatste jaren gewijzigd door technologische ontwikkelin
gen in de baggersector en door veranderde eisen die aan 
het gebruik van baggerschepen worden gesteld. 
Het baggerwerk in Nederland is sterk teruggelopen. Dit 
kan worden verklaard door het vrijwel gelijktijdig aflopen 
van enkele grote projecten en door wijzigingen in het prio
riteitenschema van de overheid. Het gevolg hiervan was, 
dat de Nederlandse baggerondernemingen in toene
mende mate activiteiten gingen ontplooien in het buiten
land. Momenteel zijn vele baggerwerken gecentraliseerd 
in het Midden Oosten, waar enige miljardenwerken wor
den uitgevoerd. 
De veranderde marktomstandigheden hebben er mede 
toe geleid, dat de vraag is verschoven van sleephopper
zuigers naar grote niet-gestandaardiseerde snijkopzuige
rs. Wisselende toepassingsmogelijkheden stellen steeds 
andere eisen aan het baggermaterieel. 

Door de concurrentie die IHC Holland reeds vele jaren op 
de wereldmarkt ondervindt van zowel binnen- als buiten
landse werven, is mede door de afnemende vraag naar 
scheepsbouwactiviteit in de wereld, de positie van IHC 
Holland verslechterd. 
In deze tijd zijn wij veelal gedwongen orders af te sluiten 
met een verliesgevend resultaat. Daarbij is het evenwel 
niet gebleven. Door lokale protectie zijn vele deelmarkten 
voor geïmporteerd baggermaterieel gesloten. Ook moet 
baggermaterieel, gefinanciërd uit ontwikkelingshulp, 
meestal in het land dat de hulp verstrekt worden ge
bouwd. 
Daarnaast zijn zachte leningen en andere aantrekkelijke 
financieringsvormen vaak doorslaggevend voor de koper 
van het baggermaterieel. Prijs en kwaliteit spelen dan een 
minder belangrijke rol. 
Desondanks heeft IHC Holland zich in de afgelopen jaren 
als leider op de baggermarkt kunnen handhaven. De 
kracht van IHC Holland in deze marktsituatie is te danken 
aan de know-how, aan de kwaliteit van het produkt en aan 
het totale pakket van diensten dat de klant wordt gebo
den, waaronder service, garantie en opleiding. Ook spelen 
hierbij een rol: verbetering van de efficiency van de pro
duktie, waardoor verlaging van de kostprijs en verkorting 
van de levertijd konden worden bereikt, technische en 
commerciële research en de uitgebreide verkooporgani
satie. Deze factoren bepalen in hoge mate de flexibiliteit 
van de groep, die nodig is om in deze teruglopende markt 
de eenmaal verkregen marktpositie te verdedigen en te 
behouden. 
Tot in de kapitaalgoederensector veel gehanteerde wa
pens in de concurrentiestrijd behoort dat van de financie
ring. Dit jaar trad een tussen de industrielanden overeen
gekomen richtlijn inzake de beperking van toegelaten 
krediettermijnen en minimumrentes (de zogenaamde 
,,consensus") in werking, waardoor een zekere harmoni
satie in de kredietvoorwaarden gestalte kreeg. 
Geconstateerd moet echter worden, dat in onze sector, de 
"consensus" door de met ons concurrerende landen niet 
altijd wordt nageleefd. Veelvuldig wordt daarbij gebruik
gemaakt van de mogelijkheid de bepalingen te ondergra
ven door het geven van aanvullend krediet op zachte 
voorwaarden. Hierdoor komen financieringen (,,mixed 
credits") tot stand op zeer aantrekkelijke voorwaarden, 
vaak tot de volle contractsom. 
Zoals zovele Nederlandse exporteurs mist onze groep de 
mogelijkheid om tegenover dergelijke gunstige financie
ringsvoorstellen even aantrekkelijke voorwaarden te stel
len. De verscherpte internationale concurrentie laat niet 
toe, dat de achterstand die Nederland op het stuk van de 
exportfinanciering heeft, blijft voortduren. 
Om de buitenlandse concurrentie op financieringsgebied 
doeltreffend en slagvaardig te kunnen pareren, zal het 
nodig zijn dat onze overheid haar aarzelingen in dezen laat 
varen en aan de Nederlandse exporteurs van kapitaalgoe
deren de actieve en volledige steun geeft, die zij nodig 
hebben. IHC Smit 
Gedurende het verslagjaar is gaandeweg duidelijk ge
worden, dat de grote markt voor baggermaterieel in het 
Midden Oosten het verzadigingspunt dicht is genaderd. In 
deze markt was reeds sprake van een zware internationale 
concurrentie, die ertoe heeft geleid dat sommige orders 
met aanzienlijk verlies moesten worden aanvaard. Ook 
elders in de wereld wordt deze concurrentie in toene
mende mate ondervonden. Onze prijzen zijn ten opzichte 
van buitenlandse aanbiedingen vaak aanzienlijk hoger. 
De verliesparticipatie door de overheid, in het kader van 
de steunmaatregelen voor de Nederlandse scheepsbouw, 
geeft onvoldoende soelaas om aan de concurrentie het 
hoofd te kunnen bieden. 
Orders werden geboekt voor vier zware snijkopzuigers, 
een grote en twee middelgrote sleepzuigers. De verkoop 



van IHC Omnibarges (splijtbakken) was bevredigend. 
In het verslagjaar werden drie sleepzuigers, twee snijkop
zuigers en tien splijtbakken afgeleverd. 
De steeds kortere levertijden, die de markt vraagt, hebben 
een ongunstige invloed op de bezetting van de werf. Dit 
vraagt een verhoogde inspanning van het personeel, zo
wel in de verkoop als in de produktie. 

Dredge Technology Corporation In de tweede helft van het verslagjaar kwam in de Ver
enigde Staten een joint venture tot stand, Dredge Techno
logy Corporation, New York, waarin IHC Smit en het 
Amerikaanse engineering bureau John. J. McMullen voor 
gelijke delen participeren. Deze maatschappij richt zich 
op de verkoop van bagger engineering in de Verenigde 
Staten. De oprichting van deze maatschappij is ingegeven 
door het feit, dat de Amerikaanse grenzen voor de invoer 
van compleet baggermaterieel zijn gesloten en dat de 
bouw in het land zelf moet plaatsvinden. Getracht wordt 
gespecialiseerde baggeronderdelen en -instrumenten zo
veel mogelijk vanuit Holland te leveren. 
Twee opdrachten, waaronder de engineering voor een 
4300 m3 IHC Splittrail (splijthopperzuiger), zijn inmiddels 
ontvangen, tezamen met een opdracht voor het leveren 
van onderdelen. 

IHC Standard 
De levering aan derden van baggeronderdelen en com
plete installaties onder het handelsmerk IHC Standard, 
heeft er opnieuw belangrijk aan bijgedragen, dat IHC Hol
land in de wereldmarkt voor baggermaterieel een belang
rijke plaats inneemt. Met name komt dit door de verkopen 
van de dubbelwandige baggerpompen, die in het verslag
jaar opnieuw een flinke groei te zien gaven. De service
afdeling van de voormalige Motorenfabriek Smit & Bol
nes is in de loop van het verslagjaar geheel in IHC Stan
dard geïntegreerd. 

IHC Verschure 
IHC Verschure is, ondanks de recessie in de scheeps
nieuwbouw, in het verslagjaar volledig bezet geweest met 
de bouw van zes zware snijkopzuigers, een sleepzuiger en 
twee grote splijtbakken. Dank zij de volledige inzet van 
alle betrokken medewerkers kon worden voldaan aan de 
eisen van opdrachtgevers die zeer korte levertijden wens
ten; in een bepaald geval verstreek tussen datum van op
dracht en oplevering slechts elf maanden. Vrijwel alle 
opdrachten werden binnen de contractuele levertijd op
geleverd. 
Met een orderportefeuille, die per 31 december bestond 
uit twee zware snijkopzuigers en twee sleepzuigers en die 
inmiddels in aangevuld met nog twee sleepzuigers, zal het 
bedrijf tot midden 1979 goed bezet zijn. 
In juni 1977 vond de verhuizing van de constructiebu
reaus en van de financieel-economische afdelingen naar 
een nieuw kantoorgebouw op de scheepswerf aan de Za
menhof straat plaats. Hiermede zijn alle nieuwbouw- en 
ondersteunende afdelingen geconcentreerd op het werf
terrein aan de Zamenhofstraat. Het terrein aan de Meeu
wenlaan werd afgestoten. Deze concentratie en de mo
dernisering van gebouwen en produktiemiddelen begin
nen merkbare voordelen op te leveren. 

Oranjewerf 
De Oranjewerf, de reparatie-afdeling van IHC Holland, 
was ondanks slechte omstandigheden in de reparatie
branche, goed bezet. Het prijspeil, vooral in het voor- en in 
het naseizoen, was echter zodanig, dat op veel opdrachten 
verlies werd geleden. Per saldo werd echter wel een posi
tief orderresultaat geboekt. 

Smit Engineering 
Gedurende het verslagjaar is Smit Engineering volledig 
bezet geweest met in hoofdzaak van derden ontvangen 

opdrachten voor engineering en de levering van hardware 
voor in het buitenland te bouwen baggermaterieel. Tij
dens het verslagjaar werd onder andere een sleepzuiger 
van 6000 m3, volgens het ontwerp van Smit Engineering, 
door de bouwwerf in Argentinië afgeleverd. 
De verkopen waren evenals het vorige jaar hoger dan was 
verwacht; zij omvatten onder meer engineering opdrach
ten uit Canada, Australië en Nieuw Zeeland, voor aldaar te 
bouwen materieel. 

IHC De Klop 
Gedurende het verslagjaar was IHC De Klop volledig be
zet met de produktie van standaard baggermaterieel. Eind 
augustus 1977 werd de eerste IHC Beaver 8000, waarvan 
de marktintroductie in het vorige verslagjaar werd ver
meld, met succes beproefd en afgeleverd. Aan het einde 
van het verslagjaar werden nog twee stuks van dit type 
afgeleverd. In totaal zijn vier IHC Beavers 8000 verkocht, 
waarvan er nog één moet worden afgeleverd. Ook van de 
overige typen IHC Beaver zuigers is de verkoop boven de 
gestelde raming geweest. Dit heeft tegelijk een gunstige 
invloed gehad op de omzet in onderdelen. 
De ontwikkeling van een gestandaardiseerde emmerbag
germolen werd voltooid. Inmiddels zijn er hiervan twee 
naar het buitenland verkocht. Hoewel de verkoop van de 
IHC Amphidredges nog steeds niet het succes oplevert, 
dat ervan was verwacht, werd in het verslagjaar toch een 
tiental verkocht. 
Een investering is in voorbereiding om de produktiefacili
teiten aan te passen aan de toenemende vraag naar grotere 
standaardzuigers. 
IHC Gusto.Staalbouw 
Bij het einde van het verslagjaar waren de activiteiten van 
IHC Gusto Staalbouw geconcentreerd in Slikkerveer en 
Geleen. De afdeling Montage Hoogovens werd opgehe
ven. Door overplaatsing binnen IHC Holland of door in-

diensttreding bij derden kon voor vrijwel alle medewer
kers van deze afdeling werk worden gevonden. 
In het kader van de herstructurering van de Nederlandse 
scheepsnieuwbouw zal in 1978 een verdere afslanking on
vermijdelijk zijn. 
In het verslagjaar werden vier kleine watertankers, een 
sleepzuiger van het type IHC Splittrail en een grinttoren 
afgeleverd, alsmede dertien cutterladders ten behoeve 
van andere IHC bedrijven. De vestiging te Geleen, was 
dankzij de uitbesteding door andere IHC ondernemingen, 
goed bezet. Er werden 48 spudpalen en acht ankerbomen 
afgeleverd, alsmede enige kleine pontons, paalwagens, 
dekkranen, e.d. 

Mineraal Technologisch Instituut (MTI) 
Verschillende researchprojecten, waarvan in eerdere ver
slagen gewag werd gemaakt, worden inmiddels technisch 
en commercieel toegepast, zoals de hogedruk pompasaf
dichting en de actieve sleepkop. Prototypen van een 
graafwiel en van een torsiecuttersysteem, dat speciaal 
voor harde grond is ontwikkeld, zijn gereedgekomen. Be
proevingen zullen in 1978 plaatsvinden. 
Op de in het najaar van 1977 gehouden Europorttentoon
stelling werd met behulp van een model een zuigbuisau
tomaat voor een sleepzuiger geïntroduceerd, waarin de 
modernste elektronische middelen worden toegepast. In
stallatie van de eerste exemplaren zal in 1978 plaatsvin
den. 
Goede vorderingen zijn gemaakt op het gebied van de 
toepassing van nog slijtvastere materialen voor verschil
lende baggeronderdelen. 

Mining and Transport Engineering (MTE) 
Het bedrijf was in het verslagjaar volledig bezet. Nieuwe 
opdrachten werden geboekt voor het ontwerpen en leve
ren van onderdelen voor een rutielzuiger in Australië, jigs 
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voor Nederlandse, Maleisische en Canadeze rekening en 
onderdelen voor de modernisering van de Indonesische 
tin baggervloot. In het verslagjaar werden een goudbaggermolen voor de 
Filippijnen, een jig voor een Canadese eigenaar, alsmede 
onderdelen voor een Australische ertszuiger afgeleverd. 
Door MTE uitgevoerde engineering opdrachten hebben 
voor andere IHC bedrijven geleid tot interessante orders 
voor de levering van onderdelen. In de ontwikkeling van
het onderwater graafwiel, waarvan bij het Mineraal Tech
nologisch Instituut het prototype gereed is gekomen, 
heeft MTE een leidende rol gespeeld. 

De Machinefabriek Noordwijkerhout 
(DMN) 
Een verhooge produktiviteit en een nagenoeg volledige 
bezetting van het produktie-apparaat hebben ertoe geleid, 
dat het bedrijf een bevredigend jaar heeft gehad. 
De verkoop van de roterende doseersluizen, die door 
DMN in licentie van het Engels bedrijf Westinghouse 
Brake and Signa! Company worden vervaardigd, heeft de 
verwachtingen overtroffen. DMN heeft de verkooprech
ten in de E.E.G., met een optie op een licentierecht, ver
kregen voor turbinevibratoren van het Amerikaanse be
drijf Vibco. 
De vooruitzichten door dit geheel nieuwe en over de ge
hele wereld gepatenteerde produkt lijken goed. 
Onverminderd blijt de aandacht gericht op het in licentie 
of anderszins verkrijgen van fabrikage- en verkooprech
ten voor nieuwe produkten. 

N avalconsult-Holland 
Navalconsult-Holland is in het verslagjaar niet aan onder
bezetting ontkomen. De stagnerende investeringen in de 
markt, waarin Navalconsultant-Holland opereert, hebben 
onvermijdelijk hun invloed op de voorbereidende fase 

van research en het uitbrengen van adviezen. Tegelijker
tijd wordt evenwel een toenemende vraag waargenomen 
naar adviezen op het terrein van interne organisatie, pro
duktiebeheersing en het leveren van computerservice. 

Offshore 
Divisie 
IHC Gusto 
Gedurende het verslagjaar werden in de offshore sector 
geen bouwopdrachten van betekenis geboekt. De som
bere vooruitzichten voor deze tak van industrie, zoals deze 
ook reeds in het in mei 1977 verschenen McKinseyrapport 
werden gesignaleerd, worden thans door de realiteit be
vestigd 
De werf kan niet blijven voortbestaan als bouwplaats voor 
offshore opdrachten. 
Het stemt echter tot voldoening, dat engineering opdrach-
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ten werden verworven voor drie kranen van 2000 ton her
vermogen en twee met een hefvermogen van 3000 ton. De 
kranen worden in Japan gebouwd. 
Het tekort aan werk in het verslagjaar kon gedeeltelijk 
worden opgevangen door het uitvoeren van werk voor de 
Bagger Divisie, zodat tenslotte toch een redelijke bezet
tingsgraad kon worden bereikt voor het eigen personeel. 
De bouw voor eigen rekening van het boorschip, waarvan 
de opdracht eerder door de Noorse opdrachtgever werd 
geannuleerd, waarvan reeds in voorgaande verslagen 
melding is gemaakt, werd voortgezet. Ondanks belang
stelling van verschillende zijden, blijven de verkoopkan
sen onzeker. 
Als gevolg van het ontbreken van voldoende orders lijken 
aanzienlijke onderbezettingsverliezen in 1978 onvermij
delijk te zijn. 

Deelnemingen 
Divisie Single Buoy Moorings (SBM) en Terminal Installations (TII) (100%) 
Hoewel in het vorige verslag reeds werd gewezen op de 
stabilisatie van de markt voor conventionele SBM
systemen, kon toch opnieuw een belangrijk aantal 
éénpunts-meerboeien worden afgeleverd. 
In het verslagjaar werden systemen van verschillende 
soort geleverd, onder meer aan Uruguay, Egypte, Nieuw 
Zeeland, Nieuw Caledonie, Maleisië en Spanje. Aan het 
einde van het verslagjaar waren opdrachten in uitvoering, 
o.a. voor Egypte, India, Indonesië, Maleisië en de Golf.
Daarnaast werden opdrachten geboekt voor revisie, engi
neering, installatie-supervisie.
Het technisch dienstenpakket van SBM is thans op voort
gezette diversificatie gericht. Naast de ontwikkeling van
kostenbesparende systemen voor de marginale offshore
olievelden, worden systemen aangeboden die de kapitaal
intensieve ontwikkelingsfase van grotere velden kunnen
versnellen.
Deze "early production systems" bespoedigen de eerste
olieproduktie van het desbetreffende veld; zij worden la
ter vervangen door de grote definitieve installaties. Over
wogen wordt de diversificatie van produkten en diensten,
die thans tot het pakket van SBM behoren, ook in een
gewijzigde structuur van de onderneming organisatorisch
tot uiting te brengen.
Opnieuw heeft het door Til geëxploiteerde werkschip-In
staller I een rol gespeeld in de activiteiten van SBM en tot
de resultaten bijgedragen.Forasol/Foramer (33%) 
Gedurende het verslagjaar was de bezetting van alle on
shore en offshore boorapparatuur opnieuw zeer behoor
lijk. Het jaar is met een bevredigend resultaat afgesloten. 
Hoewel de markt voor het gebruik van dynamisch geposi
tioneerde boorschepen, waarvan er drie bij Foramer in 
gebruik zijn, onder de huidige marktomstandigheden be
perkt is, geeft het behoedzame beleid van deze onderne
ming, gepaard met de aanwezige technische vaardigheid, 
ons het vertrouwen dat de groep Forasol/Foramer erin zal 
slagen zich in de markt te handhaven. IHC France (70%) 
Uit overwegingen van praktische organisatie werd in de 
loop van het verslagjaar het aandeel van IHC Holland in 
IHC France afgestoten. De activiteiten van IHC France, 
waaronder de verkoop van IHC baggermaterieel in de 
franstalige markt, worden onverminderd voortgezet on
der de naam IMC, Ingéniere Maritime et Commercialisa
tion. 
Met deze maatschappij is inmiddels een agentencontract 
afgesloten. IHC do Brasil (98%) 
Zoals in het vorige verslag vermeld, neemt IHC do Brasil 
samen met de Braziliaanse werf Emaq deel, ieder voor 
gelijke delen, in een Braziliaanse verkoopmaatschappij 
IHC-Emaq. Naast de twee standaardzuigers die in 1976 
werden verkocht, werden in het verslagjaar vijf van deze 
zuigers verkocht. Deze verkopen bevestigen de gunstige 
verwachtingen omtrent de voor importen praktisch geslo
ten Braziliaanse thuismarkt. IHC Holland Exploratie (100%) 
De gunstige ontwikkeling van IHC Holland Exploratie, 
welke maatschappij deelneemt in de Noordwinning 
Groep , verliep geheel volgens de verwachtingen. De be
langrijkste activiteiten van de Noordwinning Groep wa
ren gericht op de verdere exploitatie van het blok K-13, 
gelegen op het Nederlandse continentale plat.Naast het in 
dit blok gelegen A-veld (sinds begin 1976 in exploitatie) 
werd medio 1977 begonnen met de exploitatie van het 

B-veld. Begin 1977 werden opnieuw economisch winbare
hoeveelheden gas aangetroffen in de structuren van het F
en E-veld.
Exploratieboringen in andere Noordzee-concessies van
Noordwinning werden ondernomen. Nieuwe boringen
zijn voor 1978 voorzien.

Mgeleverd 
materieel 
De belangrijkste in 1977 afgeleverde objecten zijn de vol
gende: Bagger divisie 
Niet-gestandaardiseerde sleepzuigers 
CO 872 Boa Vista I 4000 m3 Brazilië 
CO 877 Willemstad 3200 m3 Nederland 
CO 880 MOT Dredge VIII 6500 m3 India 
CO 893 Thames 625 m3 Nederland. 

Niet-gestandaardiseerde snijkopzuigers 
CO 885 Rubens 13.600 pk België 
CO 886 Mubarak 12.250 pk Nederland/Koeweit 
CO 889 Jebd-Ali-Bay 10.500 pk Nederland/Dubai 
CO 890 Jumeira Bay 10.500 pk Nederland/Dubai 
CO 894 Maktoum Bay 10.500 pk Nederland/Dubai 
CO 895 Zabeel Bay 10.500 pk Nederland/Dubai 

Standaard snijkopzuigers 
- Drie IHC Beaver 8000 snijkopzuigers waarvan twee
stuks voor opdrachtgevers in Nederland en één voor een
opdrachtgever in Griekenland
- Negen IHC Beaver snijkopzuigers, variërend in type
van IHC Beaver 500 tot IHC Beaver 4000 voor opdrachtge
vers binnen en buiten Europa
- Twee pompstations van het type IHC Beaver 2300
- Vijfsnijkopzuigers van het type IHC Beaver 700 en 1500,
die in licentie worden vervaardigd in Brazilië en Portugal.

Diversen 
- Twee splijtbakken van het type IHC Omnibarge 1000
- Tien splijtbakken van het type IHC Omnibarge 660
- Tien stuks klein baggermaterieel van het type IHC
Amphidredge
- Een grinttoren voor een Nederlandse opdrachtgever
- Reparatiewerkzaamheden
- Baggeronderdelen en baggerinstrumenten, perspijpen
en schroefaskokerafdichtingen van het type Sublime en
Supreme
- Een jig voor ertswinning in Canada
- Vacuüm- en doseersluizen
- Diverse machinale bewerkingen en constructiewerken
- Vier watertankers.

Engineering 
- Bouw van een sleepzuiger van 6000 m3 in Argentinië

- Engineering van zes IHC Omnibarges voor bouw in het
buitenland
- Een goudbaggermolen met ertswasinstallatie voor de
Filippijnen
- Onderdelen voor een rutielzuiger voor Australië.Deelnemingen divisie 
Engineering 
- Drijvende opslag- en tankerlaadinstaJlaties van de types
CALM. SALM en SALS.

Belangrijke 
groepsgegevens 
over vur jaren 

(in miljoenen guldens) 1977 1976 1975 1974 1973 
Afleveringen 690 865 937 616 465 
Waarde van de produktie 
voor derden 712') 7271) 864 835 590 
Orders in portefeuille 610 732 1.112 1.528 1.066 
Hiervan nog te verwerken 315 459 701 965 763 
Bedrijfsresultaat 13,6 51,4 40,1 7,42) (81,6)2) 
Netto winst 15,9 30.4 12,0 4,4 _3) 
Afschrijvingen 12,0 12,3 14,1 13,5 13,4 
Aanschaffingen duurzame 
produktiemiddelen 17,0 l 1,3 12,1 17,9 17,9 
Dividend 4,34) 3.2 3.2 1,6 

Geplaatst aandelenkapitaal 32,0 32,0 32,0 31,6 31,5 
Reserves 104,9 91,8 63,2 52,5 48,4 
Eigen vermogen 136,9 123,8 95,2 84.1 79,9 
Lang vreemd vermogen 92,4") 81.4 67,!J 37.4 39,9 
(in guldens per aandeel van J 10) 

Netto winst 4,97 9,50 3,76 1,39 neg. 
Afschrijvingen 3,75 3,85 4,40 4,28 4,25 
Eigen vermogen 42,82 38,73 29,80 26,62 25,34 
Lang vreemd vermogen 28,90 25.47 21.23 11,85 12,66 
Dividend 1,334) 1.00 1.00 0,50 
Aantal werknemers aan 
het einde van het jaar 4.366 4.820 5.443 5.506 6.061 
Salarissen en overige 
personeelskosten 194,9 199,8 193.3 173,6 166,1 'J Exclusief de waarden van de produktie t'oor 11•erken in 11itvoering voor eigen rekening 
2) Waarin uerwerkt de bijzondere uerliezen op dP orders 1>oor drie booreilanden en op de order uoor Viking Jersey Eq11ipment Limited 
3/ Na onttrekking aan de algemene reserve van J 43 miljoen •; Voorstel '') Waarvan voorzieningen f 75 miljoen 



Werk 
Standaard snijkopzuigers 
- Een IHC Beaver 8000 snijkopzuiger voor een Neder
landse opdrachtgever
- Zes snijkopzuigers, variërend in type van IHC Beaver
1500 tot IHC Beaver 4000 voor opdrachtgevers binnen en
buiten Europa
- Zeven snijkopzuigers van het type IHC Beaver 700 en
1500, die in licentie worden ·vervaardigd in Brazilië en
India.
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- Twee sleephopperzuigers van 750 m3 voor Portugal
- Een sleep/grijperhopper van 635 m3 voor Nieuw Zee-
land
- Een rutielzuiger voor Australië.

Offshore divisie 
Boorschip 
CO 950 Maximum waterdiepte 1800 meter voor eigen re-
kening. 

onderhanden Diversen 
- Tien splijtbakken van het type IHC Omnibarge waarvan
er zes op voorraad worden gebouwd
- Twee standaard emmermolens van 325 liter voor een
buitenlandse opdrachtgever

Offshore los- en laadinstallatie 
Een CALM voor Nigeria. 

Engineering 
- Drie kranen van 2000 ton hefvermogen

- Klein baggermaterieel van het type IHC Amphidredge
voor opdrachtgevers buiten Nederland

- Twee kranen van 3000 ton hefvermogen.

- Diverse typen jigs voor ertswinning in Indonesië en
Maleisië 

Deelnemingen divisie 
Engineering 
- Diverse drijvende opslag-en tankerlaadinstallaties van
de types CALM, SALM en SBS.

Per 31 december 1977 waren onder meer de volgende or
ders in uitvoering: 

Bagger divisie 
Niet-gestandaardiseerde sleepzuigers 
CO 1102 - 2900 m3 Indonesië 
CO 1108 - 6500 m3 Venezuela 
CO 1109 - 750 m3 Trinidad 

Niet gestandaardiseerde snijkopzuigers 
CO 896 Vlaanderen XIX 16.300 pk België 
CO 897 Umm-Elzemoul 12.300 pk Abu Dhabi 
CO 898 Al-Khatem 12.300 pk Abu Dhabi 

- Onderdelen voor modernisering van tinbaggermolens
in Indonesië
- Baggeronderdelen en baggerinstrumenten, perspijpen
en schroefaskokerafdichtingen
- Reparatiewerkzaamheden
- Vacuüm- en doseersluizen
- Een produktieplatform voor olie- en gaswinning op zee.

Engineering 
- Een offshore tinbaggermolen voor Indonesië
- Een splijthopperzuiger van 5400 m3 voor bouw in de

U.S.A.

CO 899 Al-Hamra 12.300 pk Abu Dhabi 
CO 1103 New Amsterdam 13.330 pk Nederland 

- Vier emmerbaggermolens voor Argentinië
Een sleepzuiger van 1600 m3 voor Canada

- Twee grijphopperzuigers van 400 m3 voor Portugal Tot zover ons werken in 1977 
R 
GAD 

... op 26 april 1978 
In de mededelingen van de raad 
van bestuur werd kort stilgestaan 
bij de bezettingsoverzichten en 
meegedeeld dat er vanmiddag een 
gesprek op het ministerie van 
Economische Zaken zal plaats
vinden met RSV over IHC Gusto, 
Gusto Engineering en het boor
schip. 

Jaarverslag 1977 
Het jaarverslag 1977 wordt behan
deld aan de hand van door de fi
nanciële commissie tevoren ge
stelde vragen. Onder meer wordt 
informatie verstrekt over de voor
lopige balansopstelling van de op 
te richten IHC Baggerbouw N.V., 
het exploitatieresultaat per divi
sie, de reserveringen, voorzienin
gen en vorderingen, de investerin
gen en de in de komende jaren te 
verwachten overheidssteun. Ook 
wordt nader ingegaan op de con
sequenties van de oprichting van 
IHC Inter N.V. en de positie van 
IHC Holland in de nieuwe struc
tuur. Of en in hoeverre de oor
spronkelijke prognoses van het 
Beleidsplan herzien moeten wor
den, dient in de Beleidscommissie 
Scheepsbouw te worden bezien. 
De bewering als zou de vestiging 
Geleen worden gesloten wordt 
door de raad van bestuur ontkend. 
Voorafgaande aan de behandeling 
van de herstructureringsnota 
worden door de ge.kozen leden 
enige vragen gesteld. Naar aanlei
ding hiervan antwoordt de raad 
van bestuur dat over arbeidsvoor
waarden bij overplaatsing overleg 
met de vakverenigingen dient 
plaats te vinden. De raad van be
stuur was en is bereid het gesprek 
hierover met de vakverenigingen 
te hervatten. 
Over toepassing van het sociaal 
plan stelt de raad van bestuur dat 
met de overheid, vakverenigingen 
en werkgevers is overeengekomen 

dat voor de herstructurering in het 
kader van het beleidsplan de so
ciale paragraaf van het beleidsplan 
zal worden toegepast en dat hier
van, vanwege kostenconsequen
ties waarin ook de overheid parti
cipeert, niet zal worden afgewe
ken. 

Herstructurering 
Holland. 

IHC 

De gekozen leden vinden het 
noodzakelijk om nader intern be
raad te voeren over het door hen 
uit te brengen advies teneinde ook 
de in deze vergadering door de 
raad van bestuur verstrekte in
formatie in hun overwegingen te 
kunnen betrekken. Ze achten het 
ook niet zinvol om onderdelen uit 
het totale plan te lichten en deel
adviezen uit te brengen. De voor
zitter brengt in herinnering dat de 
COR sinds 6 april 1978 over de nota 
beschikt en betreurt het dat er nu 
nog geen advies wordt uitge
bracht. Omdat de tijd niet stilstaat 
is het risico aanwezig dat het ad
vies niet meer in beschouwing ge
nomen kan worden bij de te ne
men beslissingen. De gekozen le
den blijven van mening dat zij 
vanwege de veelomvattendheid 
van de problematiek nu geen ad
vies uit kunnen brengen. Er wordt 
een nieuwe vergadering vastge
steld op 3 mei 1978. 

Rondvraag 
In de rondvraag worden vragen 
gesteld over Management Deve
lopment (wordt door nieuwe MD
coördinator met dezelfde aanpak 
voortgezet), over een artikel in 
Forts & Dredging over enginee
rings-aktiviteiten (ten dele niet 
geheel juiste nuancering) en over 
toepassing van bestaande karwei
regeling voor Gusto-mensen die 
aan IHC Smit worden uitgeleend. 

(Bevestigd wordt dat bestaande 
regelingen van kracht blijven zo
lang er geen nieuwe regelingen 
zijn overeengekomen). 
D. L. H. Smit, Voorzitter
A. v.d. Veer, namens de Sekretaris.

. . . . op 3 mei 1978 
Door de gekozen leden van de 
COR is over de voorgenomen her
structurering van IHC Holland 
N.V. het navolgende advies uitge
bracht:
Inleiding 
Op 3 april 1978 werd door de raad 
van bestuur van IHC een nota be
kendgemaakt, inzake een voorstel 
tot herstructurering van IHC Hol
land N.V. Gezien de bevoegdheid 
van de COR, werd aan haar ver
zocht advies uit te brengen om
trent deze voorgenomen herstruc
turering. 
De COR had en heeft grote moeite 
om tot een goed afgewogen advies 
te komen. Enerzijds door de com
plexiteit van relaties in gebeurte
nissen en organen die te maken 
hebben met deze herstructurering, 
anderzijds omdat de eigen positie 
van de COR als adviserend li
chaam in het geding is. 
De complexiteit wordt ingegeven 
door de overlegstructuur, die ge
groeid is in de Nederlandse 
scheepsbouw, waardoor de voor
gestelde herstructurering in on
derdelen samenvalt met de werf
groepen 1 en 3. Deze complexiteit 
werd na 20 maart 1978 nog ver
groot door de wijze van inmenging 
van de overheid, waarmee tevens 
de beleidscommissie scheeps
bouw als overlegorgaan in geding 
kwam 
De eigen positie van de COR 
kwam in het geding, nadat aan 
haar gevraagd was advies uit te 
brengen terwijl al gebleken was 
dat reeds overleg had plaats ge
vonden tussen de raad van bestuur 
en de overheid. Tevens bleek tij
dens het overleg van de gekozen 
leden van de COR, dat een deel van 
de herstructurering al in gang was 
gezet, door het oprichten van IHC 
Inter N.V. 
De COR heeft naar aanleiding van 
bovenstaande zich de vraag ge
steld, welke waarde zij nog toe 
moet kennen aan een uit te bren
gen advies. 
Ondanks deze twijfel heeft de COR 
toch gemeend advies uit te moeten 
brengen, zij het dat op grond van 
bovenstaande zij niet in staat is een 
totaal advies te geven omtrent het 
geheel van de herstructurering. 
Voor de goede orde wijst de COR 

er op dat, gezien de samenhang 
met de aktiviteiten van de beleids
commissie in werfgroep 3, dat zij 
van mening is dat het overleg in 
werf groep 3 noodzakelijk tot totale 
overeenstemming moet leiden. 

Offshore 
De COR is van mening dat in het 
licht van de ontwikkeling die 
plaats vindt in de discussie in de 
beleidscommissie scheepsbouw 
omtrent de Gusto offshore organi
satie nog geen advies uit te kunnen 
brengen. 
Wel spreekt zij zich positief uit om
trent de ontwikkeling in de dis
cussie die er op gericht is de 
Gusto-offshore organisatie als 
eenheid te integreren. 
Wanneer de discussie omtrent de 
offshore organisatie is afgerond, 
wat zoals het er nu naar uitziet op 
10 mei a.s. zal plaatsvinden, wenst 
de COR alsnog te adviseren aan de 
hand van de dan voorliggende si
tuatie. 
IHC Baggerbouw N.V. 
De COR is van mening dat over
heidsdeelname voor versterking 
van de positie van de baggeraktivi
teiten positief beoordeeld moet 
worden. 
De COR blijft echter grote moeite 
houden met de voorgenomen op
splitsing van het concern. Naar de 
mening van de COR had de in
breng van alle aktiviteiten van IHC 
de beste uitgangspositie gegeven 
voor het behoud van optimale 
werkgelegenheid. Ingegeven door 
de realiteit dat inmiddels de op
richting heeft plaats gevonden van 
IHC Inter N.V. is de COR van me
ning akkoord te moeten gaan met 
de oprichting van een IHC bag
gerbouw N.V., onder navolgende 
condities en met de kanttekening 
dat de COR zich gestoord heeft aan 
de grote nadruk die de raad van 
bestuur legt op de positie en de 
uitbouw van de buitenlandse on
dernemingen, terwijl de samen
hang met de continuering van de 
Nederlandse ondernemingen niet 
in discussi� is gebracht. 
De condities die de COR wenst te 
stellen voor het oprichten van IHC 
Baggerbouw N.V. zijn de volgen
de: 
1. Naast de genoemde onderne
mingen die ingebracht worden in
de IHC Baggerbouw N.V., dienen
ook de andere ondernemingen van
IHC in Nederland ondergebracht
te worden in de nieuw te vormen
baggergroep.
2. Tussen de nieuw te vormen IHC
Baggerbouw N.V. en IHC Inter
N.V. dienen overeenkomsten af
gesloten te worden inzake finan-

ciële steun bij eventuele kalamitei
ten in de eerst komende jaren. 
3. Tussen de nieuw te vormen IHC
Baggerbouw N.V. en IHC Inter 
N.V. dienen overeenkomsten af
gesloten te worden inzake order
verwerving en orderverwerking
voor en door de Nederlandse on
derneming .
4. De organisatorische opzet in
overleg met de COR zodanig zal 
zijn dat van gelijkwaardige part
ners kan worden gesproken. Geen 
centrale diensten t.b.v. IHC Bag
gerbouw N.V. zullen ressorteren 
onder een der directies van een der 
betrokken werkmaatschappijen. 
5. Zodanige overeenkomst met
regering en Van Rees dat de aande
len niet anders dan onderling of
met goedvinden van alle partijen
kunnen worden verkocht.
Uiteraard wordt door de COR on
derkend dat met bovenstaande
voorwaarden over de grenzen gra
ven van de baggeraktiviteiten
heen wordt gegaan en ook op het
terrein van de offshore aktiviteiten
komen.
Mocht de discussie van de offshore
organisatie zodanig verlopen dat
deze elders ingebracht worden,
zullen bovenstaande voorwaarden
een nadere dimensie moeten
krijgen welke een nadere verde
ling tussen bagger en offshore
aangeeft.

Sociaal beleid 
De COR spreekt als uitdrukkelijke 
voorwaarden uit dat gedwongen 
ontslagen niet plaats mogen vin
den. 
De eventuele sociale gevolgen die 
voortvloeien uit de herstructure
ring dienen de regelingen van toe
passing te zien die binnen het hui
dige concern bestaan, zowel de 
concernregelingen als de bedrijfs
regelingen. 
Als meest vooraanstaande rege
ling wordt door de COR het Smit 
en Bolm�s-plan gezien. 
De rechten die opgebouwd zijn 
door de werknemers binnen het 
huidige concern dienen onverkort 
overgenomen te worden door de 
nieuw te vormen groep. 
Zolang geen volledige overeen
stemming en realisatie is bereikt 
over de voorgenomen herstructu
rering van de IH C Holland N.V. zal 
de COR in zijn huidige samenstel
ling blijven functioneren. 

Dit advies is onder dankzegging 
door de voorzitter in ontvangst ge
nomen en zal nu door de raad van 
bestuur worden bestudeerd. 
D. L. H. Smit, voorzitter
P. A. M. Schudelaro, secretaris.
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Sleepzuigen in klei 
De sleepzuiger "Johanna Jacoba"
is uitvoerig beproefd. 
In de week van 3 tot en met 6 april 
is het zeebeproevingsprogramma 
gehouden. Het nieuwe schip vol
deed volledig aan de verwachtin
gen. Bij IHC Smit is opnieuw een 
puike zuiger afgeleverd, De klant, 
de firma Breejenbout in Overveen, 
waarmee zo voortreffelijk samen
gewerkt is tijdens de ontwerp- en 
tekenperiode, heeft ook tijdens de 
bouw voortdurend van zijn be
langstelling blijk gegeven. 
Met wat kleine opmerkingen, die 
heel normaal zijn, was Breejen
bout bèst tevreden. 
Maar de Johanna Jacoba heeft één 
heel bijzonder ding. 
Het is de eerste sleepzuiger die 
uitgerust kan worden met zowel 
de traditionele zuigkoppen als met 
de "actieve messenkoppen". 
Dat is een geheel nieuwe ontwik
keling, waarin het MTI een grote 
rol heeft gespeeld. Ing. R. H. Loe
vendie heeft er veel werk aan ge
had en als we hem vragen de wer
king van de nieuwe koppen uit te 
leggen, dan doet hij dat zo: 
,,De sleephopperzuiger is een bag
gerwerktuig, dat bij uitstek ge
schikt is voor werkzaamheden in 
getijbewegingen, zeegang en daar 
waar druk scheepvaartverkeer 
aanwezig is. Deze geschiktheid 
dankt de sleephopperzuiger aan 
het feit dat het een vrijvarend 
werktuig is, in tegenstelling tot 
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bijvoorbeeld de stationaire pro
fielzuiger en de emmerbaggermo
len, die aan draden verankerd lig
gen of de cutterzuiger, die werkt 
om een spudpaal. 
Bij de sleephopperzuiger is het 
moeilijk om de reactiekrachten 
van het baggeren op te vangen. 
Baggeren met behulp van anker
draden of spudpalen geeft de mo
gelijkheid om de reactiekrachten 
van het graafproces direct "af te 
voeren" naar de aarde. Een vrijva
rend schip heeft als enige actieve 
tegenkracht de stuwkracht van de 
schroef. Deze stuwkracht is veel 

toe grotendeels beperkt tot slib en guur) met een min of meer drie- messenkooi. Dit is van groot be- kers van Rijkswaterstaat aanwezig 
niet al te vast gepakt zanden grint. hoekige doorsnede. Deze graaf- lang in verband met de beperkte met een schrijvende apparatuur, 
De behoefte aan het gebruiken van methode komt overeen met de reactiekrachten die een -sleep- waarop duidelijk stond aangege
de sleephopperzuiger in "vaster verspanende bewerking van een hopperzuiger kan opwekken. ven in welke gedeelten van de 
gepakte" en dus moeilijker of he- mantelfrees. Daarmee is meteen Een prototype van de zogenaamde "oliegeul" de bodem uit klei zou
lemaal niet meer zuigbare grond- het grote verschil aangegeven met actieve messenkop met hydrauli- bestaan. Zorgvuldig manoeuvre
soorten, is echter algemeen be- de sleepkop met een vast mes. sche aandrijving is in diverse uit-1 ren bracht het schip steeds weer 
kend. In deze grondsoorten is de Hierbij wordt namelijk continue voeringen door het MTI aan een boven zo'n smalle strip. Zodra we 
produktie van de sleephopperzui- een dikke schil gesneden zoals met uitgebreide beproeving onder- van zo een strip af waren werd de 
ger, uitgerust met gewone sleep- bagger- en transportproces. . worpen. opgezogen specie overboord ge
koppen, vrij laag. De snijkracht en daardoor ook de De proeven zijn gedaan op twee zet. Er moest zoveel mogelijk klei 
Om de produktie in vast gepakte trekkracht aan de sleepkop met verschillende grondsoorten, na- aan boord komen. Een enthou
zandgrond te vergroten, worden een vast mes is aanmerkelijk gro- melijk plastische keileem en ge- siaste monsternemer van het MTI 
dan ook spuiters op de sleepkop- ter en dus ongunstiger dan bij een pakt zand. kon steeds flinke brokken opvis-
pen toegepast. sleepkop met ronddraaiende De produktie van de actieve mes- sen. 
Voor klei-achtige grondsoorten 

-
senkop in keileem bleek aanzien- In het verhaal van Loevendie 

zijn spuiters echter niet geschikt. ■ ,. lijk hoger te zijn dan van een wordt gesproken van "spanen",
Dan zijn alleen nog maar noodop- IJl sleepkop met vast mes. maar we zagen enorme hompen en 
lossingen in de vorm van tanden Maar niet alleen in keileem, ook in ballen klei binnenkomen. 
aan of vaste messen in de sleepkop het gepakte zand was de produktie Het was zo moeilijk om boven de 
bekend en toegepast. Deze sleep- van de actieve messenkop groter kleistrips te blijven (die bovendien 
koppen geven slechts een matige dan van de conventionele sleep- vaak vrij kort waren) dat het een 
produktie en leiden tot hoge, sterk kop. Bovendien bevestigden de paar uur duurde voordat men te-
wisselende trekkrachten in de proeven dat de trekkracht aan de 
zuigbuis. actieve messenkop geringer is en 

Speciale messenkop 
Om ook in deze grondsoorten toch 
een aanvaardbare opbrengst van 
de sleephopperzuiger te bereiken, 
heeft het MTI een speciale sleep
kop ontworpen, de zogenaamde 
actieve messenkop. 
Dit is een sleepkop waarin een 
ronddraaiende messenkooi is aan
gebracht. Door de draaiing van de 
messen en de sleepbeweging van 
het schip snijden de messen dunne 
schilletjes van de grond af (zie fi-
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veel kleinere verschillen vertoont 
dan de trekkracht aan de gewone !!"
sleepkop met vast mes. 
Op basis van de resultaten van de 
prototype-beproeving zijn ten be
hoeve van de Johanna Jacoba

thans twee actieve messenkoppen 
geconstrueerd met optimale afme
tingen en met veel instellingsmo
gelijkheden. 
Hiermee is de Johanna Jacoba in 
staat om ook grondsoorten te bag

vreden was met de hoeveelheid la
ding. 
Maar er heeft nog nooit zo'n com
pacte lading klei in het laadruim 
van een sleepzuiger gezeten. Ner
gens ter wereld! 
Toen kwam het moment waarvoor 
enkelen aan boord een beetje bang 
waren. De compact geworden la
ding ballen en hompen moest door 
de schuivende bodemdeuren ge
lost worden. 

geren welke t_ot op heden door Weer leeg sleephopperzmgers slechts zeer . . . . 
moeilijk of zelfs helemaal niet zijn Dat ging inderdaad niet vanzelf.
te verwerken." Met alle macht moesten de nJen 
Uw schrijver zag de Johanna Ja- spuiters onder in heUaadruim hun
coba haar actieve messenkoppen best doen om de lading te breken. 
op dinsdagmiddag 18 april om één De pompen zorgden bovendien 
uur 's middags uit het zadel lich- voor enorme hoeveelheden 
ten. Het ging langzamer dan met spoelwater. 
de gewone koppen, de "actieve" Langzaam, maar zéér zeker werd
zijn namelijk heel wat zwaarder. de hopper geleegd. 
Op de brug waren twee medewer- Bezorgd werden na deze bagger

Foto's van boven naar beneden 
Draaien maar 
Schepje klei 
Veel spoelwater voor lossen 

Langzaam 172aar zeker 

beperkter dan de houdkracht van Tekening: zo werkt de messenkopankers of spudpalen. Foto: zo zitten de messen in de kop t c7'

cyclus de actieve messenkoppen 
bekeken. Grote keien-als mannen 
hoofden - hadden hun sporen wèl 
achtergelaten. Zorgelijk merkte 
iemand van het MTI op: ,,en dan 
denk je iets gemaakt te hebben dat 
gewoonweg niet kapot kàn ... " 
Voor zo'n paar beschadigde mes
sen gaan we niet opzij. Daar is las
gereedschap voor. Er was een 
unieke prestatie geleverd. 

Het graafvermogen van de 
hopperzuiger, dus de mate 
grond kan worden losgemaa t en 
opgezogen, is daardoor bepe kt. 
De door een sleephopperzui er te 
baggeren grondsoorten 'jn t t•.n ) 

...-{ 

'\ Daar was iedereen aan boord dui
i <lelijk trots op. 
1 Die Johanna Jacoba is een fijn 
!schip!



IHC Ciusto 
Wij blijven bouwen! 
De SBM voor Gulf Nigeria 
In december 1977 werd er be
gonnen met de bouw van deze 
boei, die de volgende afmetin
gen heeft: hoogte 5 meter, 
diameter 12 meter, over de 
skirt 16 meter. Vermeldens
waard zijn verder de voorzie
ningen voor duikwerkzaamhe
den, de twee doorvoerleidin
gen van 24" en de derrickcrane 
van 25 ton. De boei is verder 
voorzien van een Solarinstalla-

.... 

MTE 
Geboren: 
3.4.78 Martijn Ditmar, zoon van 
de heer en mevrouw Mulder. 

tie voor het omzetten van 
zonne-energie in elektrische 
energie ten behoeve van de 
apparatuur. 
De draaitafel ging op 21 met 
vlag en wimpel de scheeps
bouwhaJ uit en vier dagen later 
werd het boeilichaam uit de 
powerhal naar buiten gerold. 
In vier maanden was het kar
wei gefikst en dat moest ook, 
want de boei moest op 1 mei 
opgeleverd worden. 

Jubilea 
Donderdag 13 april waren er 
vijf jubilarissen bij IHC Gusto. 
Meestal bij mensen met een 
lang dienstverband worden er 
oude gebeurtenissen bespro
ken, maar wat te denken van 
vijf mensen die tezamen 210
jaar arbeid vertegenwoordi
gen? 
Neemt u maar van mij aan dat 
er veel gebabbeld werd over 
die goeie ouwe tijd onder het 
genot van een hap en een slok. 

J. van Deursen
2 - 04 - 1938
elec.lasser sectiebouw

IHC Ciusto Staalbouw 

Matchpoint 
Voor een ieder die het niet 
weet, dit is de naam van een 
T.V.-quiz van de Tros. Het ver
band tussen IHC Gusto en
deze quiz wordt duidelijk als u
de hierbij afgebeelde foto van
de heer D. D. v. d. Schoor ziet.
Hij is de gelukkige winnaar
van de hoofdprijs: een reis
voor 2 personen naar de we
reldkampioenschappen voetbal
in Argentinië (geheel ver
zorgd).

Maar, wat blijkt nu, de heer v.
d. Schoor, Dirk voor zijn colle
ga's, is niet alleen een goede
quizwinnaar, hij is bovendien
een goede huisvader. Waarom?
Boven een reis samen met zijn
vrouw, verkiest hij een reis
met vrouw èn zijn drie kinde
ren. En vooral dit vonden wij
zeker het vermelden in de
Zeskrant waard.
Proficiat en goede reis toege
wenst door de redaktie en ze
ker namens al je collega's.

Dankbetuigingen 
Hierbij wil ik allen hartelijk 
danken voor de cadeaus en be
langstelling bij mijn 40-jarig 
jubileum, ook namens mijn 
vrouw. 

M. H. van Dijk
Namens mijn vrouw en kinde
ren dank ik directie, bazen en 
collega's voor hun blijken van 
belangstelling bij mijn 40-jarig 
jubileum alsmede voor de ca
deaus en bloemen. A. H. Zwanenburg 
Hiermede wil ik de directie, 
beambten en collega's hartelijk 
bedanken voor de cadeaus en 
bloemen en de prettige midda
gen die ik bij mijn 40-jarig ju
bileum, met mijn vrouw, heb 
mogen beleven. 
J. van Deursen
Hiermede zeggen wij directie, 
bazen en collega's h_artelijk 
dank voor de belangstelling, 
bloemen en cadeaus ter gele
genheid van ons huwelijk. 
A. van Beest
J. van Beest-Dijkshoorn
De vele blijken van belangstel
ling welke wij mochten ont
vangen gedurende de ziekte en 
na het overlijden van Johan 
Herman van der Wal zijn voor 
ons een grote troost geweest. 
Namens de familie: P. E. H.M. 
van der Wal-Pouwels 

Afscheid van 530 ton 
Op 3 april vond de "Load-out" 
plaats van het Pennzoil 6-pile 
jacket. Met behulp van vier 
drijvende bokken, t.w. de Taklift II en III aan de voorzijde 
en de Europa en Simson aan 
de achterzijde werd het hori
zontaal gebouwde jacket ge
kanteld en vertikaal op de zee
gaande bak geplaatst. In alle 
rust werd deze operatie, be
gonnen om vijf uur 's morgens, 
volgens schema uitgevoerd. 
Vroeg in de middag stond de 
530 ton wegende constructie 
op de bak. 
Daarna werd begonnen met 
het zeevasten en aanbrengen 
van de vier slings. 

Met deze vier stroppen met 
een gewicht van 6 ton per stuk 
werd het jacket naderhand op 
zee aangepikt door het kraan
schip Champion en op de loka
tie geplaatst. 
Nu zijn wij druk bezig om de 
bovenbouw en de bijkomende 
constructies af te werken, die 
eind juni het projekt zullen 
completeren. 

Dank! 
Mede namens mijn echtgenote 
wil ik u allen hartelijk dank 
zeggen voor de blijken van 
waardering - zowel gesproken 
als in natura - die ik van u 
mocht ontvangen bij mijn ver
vroegd uittreden bij IHC Gusto 
Staalbouw. 
W. Nugteren.

Met deze dank ik directie, col
lega's en personeelsvereniging 
voor de blijken van medeleven 
tijdens mijn verblijf in het zie
kenhuis en bij mijn thuis
komst. 
L. Velthuizen.

Mede namens mijn echtgenote 
wil ik de directie, personeels
vereniging en al mijn collega's 
hartelijk danken voor de vele 
bloemstukjes die wij hebben 
ontvangen ter gelegenheid van 
ons 25-jarig huwelijksfeest. 
K. Bakker.



IHC De Klop 

Groot - grootst - kleinst 
Groot 
Opdrachten voor grote cutter
zuigers hebben wij de laatste 
tijd veelvuldig ontvangen. 
Reeds drie Beavers 8000 zijn 
afgeleverd, terwijl we er nog 
twee in portefeuille hebben. 
Gepaste trots vervult ons als 
we schepen bouwen met een 
lengte over alles van zo'n 80 
meter. 

Grootst 
Onder onze gepensioneerden 
zijn er echter, die heel goed 
weten dat De Klop nog wel 
eens iets groters heeft ge
bouwd. Het grootste schip dat 
ooit van onze helling gleed was 
de Maraglo. Dat was in 1921, 
toen De Klop nog maar een 
paar jaar bestond. Het was 
geen baggervaartuig, maar een 
vrachtschip, dat we maakten 
voor een Rotterdamse reder. 
Maar liefst 109.50 m lang was 
de Maraglo; de breedte was 
15.15 m en de holte 7.47 m. Het 
schip had een stoommachine 
van 1150 ipk en een stoomketel 
met een V.O. van 170 m2• De 
tonnenmaat was 7600 ton 
deadweight, een voor die tijd 
respectabele grootte. 

Kleinst 
Wat de meesten van de lezers 
zich waarschijnlijk nog wél 
herinneren, is de kléinste zui
ger die wij ooit bouwden. 
In 1967 leverden we aan Kisi
lidjan in Reykjavik op IJsland 
een profielzuigertje van 
6x2,50x0,85m. Het had een 6" 
persleiding en kon 5 m diep 
zuigen. 
Het ding werd door middel 
van elektromotoren aangedre
ven. Voor de baggerpomp was 
45 pk en voor de centrale lier 
10 pk beschikbaar. De voeding 
voor het elektrische systeem 
kwam met een kabel van de 
wal. 
Om je heen hoorde je over 
deze zuiger spreken als "dat 
stofzuigertje". Ook de Cebo
sine (Centrale Bond van 
Scheepsbouwmeesters in Ne
derland) vond de benaming 
zuiger kennelijk te groots. Zij 

schreef: .,Wij noteerden uw 
mededeling dat u de opdracht 
voor 1 zuigertje hebt geboekt." 
Deze CO705 is ingezet voor het 
leegzuigen van een bezinkre
servoir bij het Myvatn Meer op 
IJsland. 

De "Trident 7" in Jeddah 
Kort na aankomst in Saoedi
Arabië, is de Beaver 8000 zui
ger Petrola 69 omgedoopt in 
Trident 7.
Een groep Klop-specialisten 
was vanaf eind februari in 
Jeddah om de inbedrijfstelling 
te begeleiden. 
Ze brachten leuke foto's mee, 
die wij u niet wiUen onthou
den. 
Ziehier! 

Bovenste foto: Wat een produktie 
Kleine foto uiterst rechts: De 
Klop-specialisten lekker in het zon
netje. 
Daarnaast: ·t lijken wel maanstenen 

♦ 

Geboorten 
24.03.1978 Patricia, dochter 
van J. Nederlof en A. A. 
Nederlof-van Tuyl 
26.03.1978 Renate, dochter van 
H. Baas en N. Baas-Rietveld
13.04.78
Ronald, zoon van A. H. Swij
nenburg en F. Swijnenburg
Sneyers
17.04.1978 Lilian, dochter van
A. Kooijmans en B.
Kooij mans-Hoffmans

Nieuws van de P.V. 
Donderdagavond, 18 mei a.s., 
bent u weer welkom op een 
kienavond in de bedrijfskanti
ne, die om 19.30 uur begint. 
Dit is de laatste kienavond 
vóór de bedrijfsvakantie. 

.In memoriam 
Op 29 maart 1978 overleed 
onze gepensioneerde mede
werker de heer 
Antonie Cornelis Marcelis 
op de leeftijd van 73 jaar. 
De heer Marcelis is tot aan zijn 
pensionering als platenboor
der/kraandrijver bij ons werk
zaam geweest. 
Wij wensen zijn vrouw en kin
deren sterkte om dit verlies te 
dragen. 

Dankbetuigingen 
Langs deze weg danken wij u 
allen voor de gelukwensen, 
bloemen en attenties ter gele
genheid van ons huwelijk. Wij 
hebben dit zeer op prijs ge
steld. 
J. Beverloo en N. Beverloo
Engel
Hartelijk dank voor de belang
stelling e.d. die ik na mijn on
geval heb mogen ondervinden 
van collega's en P.Z. 
A. M. Baardman
Namens mijn vrouw hartelijk 
dank voor de ontvangen ge
lukwensen en attenties ter ge
legenheid van de geboorte van 
onze dochter. 
H. Baas
Op 2 februari jl. herdacht ik 
mijn 25-jarig dienstverband. 
Ter gelegenheid hiervan ont
ving ik vele gelukwensen en 
attenties. Namens mijn vrouw 
en kinderen aan allen hartelijk 
dank voor deze fijne dag. 
J. Loeve
Na het overlijden van mijn in
nig geliefde man heb ik veel 
belangstelling en meeleven 
ondervonden van degenen met 
wie ik samenwerk en ook van 
andere personeelsleden. Langs 
deze weg wil ik allen hiervoor 
hartelijk bedanken. 
B. K. van Herk-Kruisenga 

Valklore (1) 
,.Ook kan de IHC haar dien
sten verlenen om vast te stellen 
of de geleverde IHC Beaver 
zuigers optimaal functione
ren". 
Dit is een zinnetje dat onze 
klanten in de Beaver-folder 
kunnen lezen. De achtergrond 
zal duidelijk zijn: op deze ma
nier willen we de eigenaars 
van een Beaver laten weten, 
dat "uit het oog" niet "uit het 
hart" betekent. Althans niet bij 
IHC. 
Iedere klant kan erop rekenen, 
dat hij vroeger of later bezoek 
krijgt van onze "After Sales 
Service", die komt kijken of er 
klachten zijn, of er goede raad 
te geven is, en zo meer. 
Deze nazorg voor geleverd ma
teriaal is voor ons bedrijf in 
handen van de heer L. M. J. 
van der Valk. 
Telkens als de heer Van der 
Valk van zo'n inspectiereis te
rugkomt, worden er uitge
breide rapporten gemaakt. 
Hiermee kan de klant zijn 
winst doen en ook het thuis
front weet dan hoe de zaken 
reilen en zeilen. 
Gelijk met de rapporten, ko
men de foto's. Wij steIJen ons 
voor om in "Zeskrant" regel
matig wat uit de plakboeken
van de heer Van der Valk te 
publiceren. Zuigers, die u wel
licht al lang vergeten was, kunt 
u dan aan het werk zien. U ziet
dan ook, waar al die reservede
len naar toe gaan.
Als eerste djtmaal een kijkje in
het plakboek over Zuid
Amerika. Dit gebied heeft de
heer Van der Valk begin 1978
bezocht.

Foto l toont de Cub 10214, die 
in 1974 geleverd werd aan een 
elektriciteits-maatschappij in 
Colombia. De zuiger is ingezet 

,. om het koelwater
toevoerkanaal voor een grote 
elektriciteitscentrale zandvrij 
te houden. De heer Van der 
Valk schrijft bij deze foto: ,.Ze 
zijn niet allemaal zo klein". 
Wij nemen echter aan, dat dit 
bijschrift niet op de zuiger 
slaat. 

Op foto 2 een blik op de D.S.
210. 
Deze in 1967 geleverde Giant 
2200 is druk aan het werk in 
Argentinië. 
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Hoe zeer men in Argentinië 
weet wat er bij baggeren komt 
kijken, laat foto 3 zien. In het 
havengebied van Buenos Aires 
zijn tientallen aanlegsteigertjes 
gemaakt voor het aan wal per
sen van zand. Een faciliteit 
waarop niet veel havens kun
nen bogen. 

Het bouwsel op foto 4 is de 
Punta Brava III, een walboos
ter die we in 1973 naar Vene
zuela verscheepten. De booster 
werkt achter de Santa Lucia 
(foto 5) in Puerto Cabello. 

Foto no. 6 geeft een indruk van 
reparatiewerk onder zonnige 
omstandigheden. 

Het is de cutterladder van de 
Bcaver 4000 Castillete die in 
Maracaibo l)é1ggcrt. 
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Nieuwe directeur 
In een daartoe belegde bijeen
komst heeft de IHC Verschure 
gemeensc-1--,dp kennis gemaakt 
met de :1eer A. F. Beversen, 
die t'".�t ingang van 15 april 
197'.I benoemd is tot directeur 
w,n IHC Verschure, als opvol
·,er van de onlangs overleden
,heer G. Fluit. .
Tot aan die datum was de heer

' Beversen directeur bij IHC 
Smit. Velen hebben van de ge
legenheid gebruik gemaakt 
hem de hand te schudden. 
Waar dit mogelijk was, werden 
wat dieper-gaande gesprekjes 
gevoerd. Het eerste contact is 
gelegd en wij wensen de heer 
Beversen veel succes op zijn 
nieuwe standplaats. Hij zal 
daarbij zeker kunnen rekenen 
op de medewerking van IHC 
Verschure. Hoewel de heer 
Beversen er niet voor voelt als 
persoon zo in het volle licht 
van de schijnwerpers te staan, 
vonden wij hem na enige aar
zeling toch bereid tot een kort 
interview. 
De nieuwe directeur van de 
Amsterdamse poot van de IHC 
is bijna 49 jaar en heeft een 
technische opleiding gehad. In 
zijn loopbaan heeft de heer 
Beversen alle aspecten van het 
bedrijfsleven leren kennen. 
"Amsterdamse" ervaringen 
werden opgedaan tijdens 20 
jaar VMF; terwijl twee jaar 
IHC Gusto en vijf jaar IHC 
Smit tot nu toe de activiteiten 
binnen de IHC waren. In Kin
derdijk was de heer Beversen 
directeur van "de fabriek" van 
baggeruitrustingen.
De IHC Verschure medewer
kers zullen hun directeur zeker 
op hun "werkplek" wel eens 
tegen komen, want hij is geen
,,bureaudirecteur". Nu het in
terview toch in de Zeskrant 
komt wilde de heer Beversen 
nog wel kwijt dat de ontvangst 
in de Verschure gemeenschap 
hem goed heeft gedaan. 
De vraag hoe zijn eerste indruk 
was van het bedrijf en zijn 
medewerkers werd beant
woord met: ,,Natuurlijk ben ik 
weleens eerder hier geweest en 
wist ik van de heer Fluit al het 
een en ander van dit bedrijf. 
Het is een goed bedrijf en Am
sterdammers hebben altijd 
blijk gegeven het vermogen te 
bezitten aan nieuwe en soms 
moeilijke situaties het hoofd te 
kunnen bieden." 

Ideeënbus 
In de laatst gehouden vergade
ring van de ideeënbuscommis
sie werden de volgende inzen
dingen beloond: 
De heren S. Fijma en G. Vlas
bloem hebben zich samen ge
bogen over een reeds eerder 
aangekaart onderwerp dat ge-

woon is blijven liggen n.l. een 
normboek voor 3 flensenstuk
ken. Door het werken in ver
schillende groepen en op ver
schillende afdelingen ontston
den verschillen in de maatvoe
ring van de doorvoeringen. 
Zij hebben dit weer eens op
gepakt en verder uitgewerkt. 
Ook is het nu in IHC verband 
bekend zodat op dit punt de 
eenheid weer is versterkt. 
De premie van f 2250,- liegt 
er niet om en de genoemde 
medewerkers nemen nu met
een een koppositie in wat be
treft de hoogte van de uitke
ringen in het bestaan van de 
ideeënbus in ons bedrijf. 
Onze medewerker de heer W. 
Smiet werd een aanmoedi
gingspremie toegekend voor 
een poging de aanschafkosten 
van beitelhouders te verlagen. 
De heer W. Klaassens deed een 
voorstel om de hijsputtings 
eens wat ordelijker op te ber
gen. Orde, netheid en veilig
heid zijn hier in het geding 
hetgeen gehonoreerd werd met 
f 100,-. 
Heeft u ook een idee? Voor de 
dag ermee! 

Jubilea 50 jaar 
Dinsdag 11 april 1978 was voor 
de heer J. L. H. Engel een ge
denkwaardig dag, omdat op 
die datum zijn 50-jarig bedrijfs
jubileum op feestelijke wijze 
werd herdacht. 
Dat de aktiviteiten die door de 
jubilaris in de loop van deze 
halve eeuw werden ontplooid, 
door de directie hogelijk wer
den gewaardeerd, bracht de 
heer J. N. Koutstaal op geëi
gende wijze onder woorden. 
Dit werd extra benadrukt door 
de uitreiking van het gouden 
bedrijfsinsigne met briljantje, 
alsmede door de gebruikelijke 
cadeaus. Tijdens de receptie, 
waarop o.a. ook de vroegere 
chefs van de heer Engel, oud
collega's van Polymarin, als
mede enkele gepensioneerden 
van Verschure acte de pré
sence gaven, werd de heer En
gel op deze winterse lentedag, 
in aanwezigheid van zijn echt-

genote, zoon en schoondoch
ter, nog eens nadrukkelijk ge
huldigd. 
Natuurlijk werden herinnerin
gen uit het verleden opgehaald 
en was het prettig te vernemen 
dat in het jaar 1928 bij Ver
schure toch maar liefst 11 be
hoorlijke objecten werden af
geleverd. 
Een aardig, op rijm gesteld 
spelen met de naam van de ju
bilaris vond ook veel bijval bij 
de familie Engel evenals bij de 
overige aanwezigen. 
Alles tesamen een dag om lang 
aan terug te denken. Wij zijn 
ervan overtuigd namens de 
gehele IHC Verschure ge
meenschap te spreken wan
neer wij de heer en mevrouw 
Engel nog vele jaren in goede 
gezondheid toewensen. 

Nog eens 50 jaar 
In een gezellige huiselijke 
kring is het 50-jarig jubileum 
van de heer G. B. Grobben ge
vierd, waarbij zijn chef, enkele 
collega's en de maatschappe
lijk werkster aanwezig waren. 
Als 14-jarige is de heer Grob
ben bij Verschure begonnen en 
behoorde, met zijn vader en 
twee broers, tot die groep van 
medewerkers die met hele fa
milies het bedrijf groot maak
ten. Helaas door ziekte is de 
heer Grobben sedert septem
ber 1975 niet meer aan het 
werk. Wij wensen hem en zijn 
gezin nog vele gezonde jaren 
toe. 

40 jaar 
Donderdag 6 april 1978 vierden 
wij het 40-jarig jubileum van 
het hoofd van de afdeling 
personei>lszaken, de heer J. A. 
Smit. 
Na een ontvangst bij de direk
tie, waarbij onder andere de 
gouden medaille, verbonden 
aan de Orde van Oranje Nas
sau, werd uitgereikt, was er 
een huldigingsbijeenkomst in 
de beambtenkantine waar me
nig waarderend woord tot de 
heer Smit en zijn echtgenote is 
gesproken. Een schat aan ca
deaus onderstreepte deze 
woorden nog eens. Ook werd 
hem een foto aangeboden van 
de onlangs overleden direc-
teur, de heer G. Fluit. 
Het grote aantal aanwezige ge
pensioneerden bewees dat 
deze waardering zich niet al
leen beperkte tot de laatste 
tijd, maar zich ook uitstrekt 
over een groot aantal jaren 
daarvoor. 
En terecht, want de heer Smit 
is niet alleen een zeer geziene 
personeelschef, bij wie "de 
mens" in het bedrijf centraal 
staat, maar hij heeft evenzeer 
zijn sporen verdiend bij de tot
standkoming en uitbouw van 
de vele sociale voorzieningen 
en regelingen in het eigen be
drijf en binnen het IHC con
cern. 

Jubilarissen 
Op 13 juni 1978 zal het 40 jaar 
geleden zijn dat de heer J. 
Avontuur in dienst trad bij 
Verschure. De heer Avontuur 
is begonnen als plaatwerker in 
de ketelmakerij, waarna hij in 
1948 op het bedrijfsburo werd 
geplaatst als calculator en 
werkvoorbereider voor het 
constructiewerk. Momenteel is 
hij werkzaam als werkvoorbe
reider voor de in- en afbouw 
van de schepen op de Nieuw
bouw. 

Bustocht gepensioneerden 
Ofschoon we dit jaar wat later 
dan gewoonlijk op stap gaan 
met onze gepensioneerden, en 
wel op 15 juni 1978, is er toch 
weer een mooie route uitge
stippeld. In de uitnodigingen is 
al aangegeven dat we in het 
Westen des lands bivakkeren. 
In Den Haag gaan we Maduro
dam bezoeken, om daarna via 
het wandelbos Groenendaal te 
Heemstede, waar we ook lun
chen, naar het ons vanouds 
bekende Volendam te trekken. 
Daar zal onze nieuwe direc
teur, de heer Beversen, ons 
ongetwijfeld gastvrij ontvan
gen.Met een zonnetje in het 
hart en hopelijk ook buiten, zal 
het ongetwijfeld weer een 
echte Verschuriaanse dag wor
den. 

Geboorten 
22 maart 1978 Michel Peter 
Alexander, zoon van Lydia en 
Peter Nauta 
3 april 1978 Monique, dochter 
van Teun en Ria v.d. Horst 

lndienstredingen 
Mw. Stutje-Hanse 30.03.78 kan
tinebediende 
C. A. Stokhof 28.03.78 tim
merman
A. F. da Silva Sousa 01.04.78 el 
lasser
A. Timmerman 10.04.78 tim
merman 
A. F. Beversen 15.04.78 direc
teur 

Dank 
Dankbetuigingen werden ont
vangen van: 
Mw. A.v.D. Zande-Dijkstra 
voor de blijken van deelne
ming ondervonden na het 
overlijden van de heer J. J. v. 
d. Zande;
van mw. H. de Buyzer-van 
Campen voor de vele blijken 
van deelneming tijdens de 
ziekte en na het overlijden van 
de heer H. M. de Buyzer; 
van de heer A. F. van der Rey
den voor het medeleven tij
dens de ziekte en deelneming 
ondervonden na het overlijden 
van mw. A. M. van der 
Reyden-Loman; 
van de heer E. J. Meyer voor 
de hartelijke blijken van deel
neming ondervonden na het 
heengaan van mw. C. Meyer
Dik; 
van de heer G. B. Grobben die 
mede namens zijn vrouwen en 
kinderen allen hartelijk dankt, 
die de dag van zijn 50-jarig ju
bileum onvergetelijk hebben 
gemaakt. 
Langs deze weg willen wij 
onze oprechte dank betuigen 
voor de enorm grote belang
stelling betoond tijdens de 
ziekte, het heengaan en de be
grafenis van mijn geliefde 
vrouw en onze moeder Geertje 
Koning, echtgenote van 
Kl.Kes. 
Bij alle zorg in de voor ons zo 
droeve weken, voorafgaand 
aan haar overlijden, was de 
daadwerkelijke hulp en het 
persoonlijk medeleven van di
rectie, chefs, collega's en vele 
anderen een grote steun. Kl. 
Kes en kinderen. 
Mede namens vrouw en kinde
ren bedankt de heer J. Engel, 
de directie, collegae en allen 
die hebben bijgedragen om 
van zijn 50-jarig jubileum een 
buitengewoon aangename ge
beurtenis te maken. De feeste-
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lijke ontvangst, de grote be
langstelling, de sympathieke 
toespraken en mooie geschen
ken hebben bij de heer Engel 
een onvergetelijke indruk ach
tergelaten. 
de heer J. A. Smit, hoofd per
soneelszaken, dankt mede na
mens echtgenote en kinderen 
voor de warme hulde, de 
vriendschap en toegenegen
heid, die hij mocht ondervin
den bij de viering van zijn 40-
jarig ambtsjubileum op don
derdag 6 april j.1. 
Hij spreekt daarbij de wens uit 
dat al onze medewerkers - ie
der met zijn inbreng - in de
zelfde geest van vriendschap
pelijke genegenheid mogen 
blijven samenwerken voor de 
continuering van ons bedrijf. 
Oranjewerf 
Door de slechte vrachtenmarkt 
blijft het de klanten van de 
Oranjewerf slecht gaan. De re
ders stellen dokkingen zoveel 
mogelijk uit en wanneer een 
schip een grotere reparatie 
moet ondergaan, wordt het 
vaak gesloopt of verkocht naar 
landen waar men schepen 
goedkoper kan exploiteren dan 
Wets-Europa. In concurrentie 
met diverse werven kon de 
Oranjewerf de reparatie
opdracht boeken van de sleep
hopperzuiger Teesbay van 
Costain-Blankevoort. 

Scheepswerf 
De walbeproevingen van CO 
899, cutterzuiger voor Adnoc, 
zijn vergevorderd en de bag
gerproeven staan gepland voor 
9 en 10 mei. 
Zoals reeds in de vorige Zes
krant vermeld, vond op 7 april 
jl. de tewaterlating plaats van 
de sleepzuiger Jawa, CO 1102, 
voor Indonesië, waarvan bij
gaand een foto. Het installeren 
van deze zuiger loopt goed 
volgens de planning. Voor de 
CO1109, 750 m3 sleepzuiger 
voor Trinidad, is op 10 april de 
kiel gelegd (zie foto's). 

In memoriam 
Op 24 maart 1978 is op 78-
jarige leeftijd onverwacht over
leden de heer J. A. van Rhee
nen. De heer van Rheenen was 
bij ons werkzaam als construc
teur en bekleedde een lange 
reeks van jaren een functie als 
bestuurslid van het toenmalige 
pensioenfonds voor de beamb
ten in ons bedrijf. 
Investeringen 
De bouw van de verlenging 
van hal II en die van het ma
gazijn vorderen zodanig dat nu 
ook echt goed zichtbaar wordt 
welke omvang de uitbreiding 
krijgt. Inmiddels is de staal
constructie gereed en werd be
gonnen met het aanbrengen 
van het dak. De aannemer 
verwacht deze twee nieuwe 
gebouwen vóór de bouwvak
vakantie op te kunnen leveren. 
In verband met de verlenging 
van hal II en het magazijn zul
len voorzieningen aan de we
gen worden uitgevoerd. In
middels is het bazenkantoor 
verplaatst, verlengd en weer 
geheel aan de westkant van hal 
I in gebruik genomen. 



IHC Smit 

Opening nieuwbouw 
Op 31 maart 1978 om ca. 16.15 
uur was er een kleine feeste
lijke bijeenkomst t.g.v. de ope
ning van de nieuwbouw. 
De heer A. F. Beversen, die de 
openingshandeling verrichtte 
zei o.a. 

DMNO 
Verslag ondernemingsraad
vergadering 11.4.1978 
Na de opening worden de no
tulen van de vorige vergade
ring ongewijzigd goedgekeurd 
en gaat de voorzitter over naar 
het punt mededelingen. Daar
bij komt aan de orde het ver
zoek aan de voorzitter om voor 
de medewerkers, die daarvoor 
interesse hebben, in de kantine 
gelegenheid te geven vragen 
aan hem te stellen over de po
sitie van DMN binnen de her
structurering van IHC. De 
voorzitter voldoet graag aan dit 
verzoek en zal hiertoe een uit
nodiging op een nog vast te 
stellen tijdstip doen uitgaan. 
Bij de mededelingen komt 
verder aan de orde dat de va
cature voor een assistent op de 
Inkoopafdeling praktisch is 
vervuld en tevens dat voor een 
medewerker ontslagvergun
ning zal moeten worden aan
gevraagd. 
Met betrekking tol de proef 
met de funktiegesprckken 
wordt voorgesteld om naast de 
personen, die aan deze proef
gesprekken zouden deelne
men. eveneens een aantal me
dewerkers beneden het chefs-

,,Het lijkt nog maar zo kort ge
leden dat we er getuige van 
waren hoe Joost de Hoop zo 
deskundig de eerste paal de 
slappe Kinderdijkse bodem 
indreef. 
Sinds die dag, 19 augustus 
1977, is er hard gewerkt en we 
zijn nu al gewend aan het 
nieuwe gezicht dat IHC Smit 
aan deze kant heeft. 

niveau uit te nodigen om mee 
te doen, teneinde een comple
ter beeld te krijgen. Daardoor 
wordt bereikt dat we wat meer 
ervaring opdoen voordat we 
kunnen terugrapporteren en 
bijsturen. Er wordt ook afge
sproken dat alle deelnemers 
aan deze proef tevoren zullen 
praten met Personeelszaken, 
om over de bedoeling en gang 
van zaken nog eens goed te 
worden ingelicht. Ook zal Per
soneelszaken de gang van za
ken intensief blijven begelei
den. 
Vervolgens wordt het concept 
voor het Sociaal Jaarverslag 
besproken. Naar aanleiding 
van het aantal medewerkers, 
die een anti-griep injectie kre
gen wordt gevraagd om na te 
gaan of deze mensen minder 
ziek zijn geweest dan degenen 
die geen griep injectie kregen. 
Over deze vraag zal contact 
met de Bedrijfsgeneeskundige 
Dienst worden opgenomen. 
Naar aanleiding van de op
merkingen over het magere re
sultaat van de leerschool dit 
jaar. wordt wat gefilosofeerd 
over de oorzaken. 
Ook wordt gezegd dat er dit 

De grote opkomst vanmiddag 
doet mij veel genoegen en is 
voor mij het bewijs van be
langstelling voor de nieuwe 
aanwinst. 
Ik wil u nog even meenemen 
naar zo'n 1,5 jaar geleden. 
De komst van Smit & Bolnes 
Service maakte het nodig 
ruimte voor magazijn, werk
plaats en kantoor te vinden. 
We zochten naar de goedkoop
ste oplossing maar het duurde 
niet lang of we kwamen erach
ter dat goedkoop duurkoop 
was. 
Daarom: bouw liever een hal 
die in de toekomst voor wat 
anders bruikbaar zal zijn! 
Voor het kantoor gold hetzelf
de: zet iets neer dat blijvend is. 
En waar past dat dan beter dan 
naast het bestaande gebouw? 
Dat betekende dat de Maga
zijndienst en de Expeditie 
moesten verdwijnen. Niet zo'n 
ramp voor wie zich de te 
kleine ruimte in die witte ge
bouwtjes herinnert. Zo kwa
men we tot twee verdiepingen. 
Maar voor een redeJjjk bedrag 
meer paste er een derde ver
dieping op. Dat is de oplossing 
voor de Tekenkamer Fabriek 
die uit zijn voegen barstte. 

jaar geen kandidaten zijn voor 
de Voortgezette Beroepsoplei
ding. 
Nadat verder nog wordt gewe
zen op wat kleine tikfoutjes, 
gaat de OR akkoord met pu
blikatie van het Sociaal Jaar
verslag. 
Het volgende punt is de aan
passing van de karweiregeling. 
De bedragen voor de vergoe
dingen werden verhoogd, om
dat dit sedert 1974 niet meer 
was gebeurd. Er wordt afge
sproken, dat een methode zal 
worden ingevoerd om derge
lijke bedragen regelmatig te 
bekijken. Op voorstel van de 
gekozen leden wordt besloten, 
de gewijzigde regeling met te
rugwerkende kracht tot 1 ja
nuari 1978 in te voeren. 
Bij het punt COR geeft de se
cretaris een toelichting op de 
COR-vergadering van 21 maart 
en vertelt hij dat de bijeen
komst met de voltallige Raad 
van Commissarissen inmiddels 
had plaatsgevonden. Deze bij
eenkomst werd niet door alle 
COR-leden bijgewoond. 
Als blijkt dat er geen punten 
voor de rondvraag zijn, sluit de 
voorzitter formeel de vergade-

Daarmee was de zaak nog niet 
voor elkaar want er kwamen 
problemen in de bankwerkerij. 
Dat is niet zo verwonderlijk als 
we kijken naar de toename van 
de gewichten. 
Nog niet zo lang geleden was 
een baggerpomp van 10-20 ton 
al een hele jongen. Vorig jaar 
leverden we er één af van 65 
ton. Er lopen offertes van 
pompen met een gewicht van 
110 ton. 
Vergeet ook niet de zware 
SBM swivels. 
De kraanbaan nam dit niet, de 
toestand van de houten heipa
len uit de vorige eeuw bleek 
twijfelachtig te zijn, zodat aan
passen van de bankwerkerij 
onmogelijk was. 
De oplossing lag voor de hand; 
de bankwerkerij naar de 
nieuwe hal en het motorenma
gazijn in het midden." 
Vervolgens bleef de heer Be
versen even stilstaan bij de 
toestand in de Nederlandse 
Scheepsbouw en hij besloot 
zijn toespraak met de woor
den: 
,,De nieuwbouw die wij van
daag openen moet voor ons al
leen grote betekenis hebben; 
het is een prachtig stuk ge-

ring. 
Deze vergadering werd bijge
woond door de heren Jansen 
en Jurgens van de Volkshoge
school Olaertsduyn. 
De bedoeling van hun aanwe
zigheid was te bekijken wat er 
in de praktijk is "blijven han
gen" van hetgeen de gekozen 
OR-leden op de cursus in 
Olaertsduyn hebben "opgesto
ken" en die cursus nabespre
ken. 
Na de vergadering hebben 
beide heren alleen met de ge
kozen leden nagepraat. 
Omdat destijds, tijdens het 
verblijf in Olaertsduyn, door 
de gekozen leden werd beslo
ten. o·m in tegenstelling tot 
eerdere cursussen, deze keer 
niet te vragen of de voorzitter 
en de personeelchef naar 
Olaertsduyn wilden komen. 
werd hierover nog verder ge
discussieerd. Nu wel in aanwe
zigheid van voorzitter en per
soneelchef. Daarbij werd afge
sproken. dat het funktioneren 
van de personeelchef met be
trekking lot het Onderne
mingsraadwerk in een van de 
volgende vergaderingen on
derwerp van gesprek zal zijn. 

reedschap, nodig om ons kar
wei te klaren. Ik wens u daar
bij alle sterkte, verstand en 
flexibiliteit en verklaar de stel
plaats en het kantoorgebouw 
voor geopend." 
Hierna werd het woord gege
ven aan de heer Joost de 
Hoop, die indertijd de eerste 
paal voor de nieuwbouw heeft 
geslagen. Hij deed dit als volgt: 

GEACHTE DIREKTIE, 
Ik vond het destijds kolossaal 
Te mogen slaan de eerste paal 
Ook vind ik het gewoon frap
pant 
Hoe snel dit bouwwerk kwam 
tot stand 
Het mooi geheel de fraaie Lijn 
Moet ieders oog een streling 
zijn 
't Werken hierin wordt onbe
wust 
Eerlijk hierdoor een grote lust 
Direktie 'k wens u veel geluk 
Kantoor, Fabriek, fantastisch 
stuk 
En 'k hoop dat het voor groot 
en klein 
Tot meerder welvaart moge 
zijn. 

Ideeënbus 
IDEE 78/16 - Uitdraaien van 
waaierboringen (gat voor 
pompas). Het uitdraaien van 
een waaierboring met een kot
terbaar van 50 was een tijdro
vende bezigheid. 
Het voorstel om een zwaardere 
stabiele kotterbaar te laten 
maken die op het wervel appa
raat past, is uitgevoerd met als 
gevolg een kortere werktijd. 
In het bijzijn van de sekretaris 
van de Ideeënbuskommissie, 
bedrijfsleider en bazen reikte 
de hoofdbedrijfsleider, de heer 
ir. W. Tuinman, aan de inzen
ders, de heren C. Struik en P. 
Zwart, ieder .f 1.638.- uit. 
Afdeling Mach. verspanen, 

Fabriek. 

IDEE 78/31 - Schakelaar C02 
lasapparaat. 
Het kwam nogal eens voor dat 
de C02 lasmachine in de Spe
ciale Constructies Noord zon
der gas laste. Het gevolg hier
van is, dat er gaatjes in de las 

Ook werd vastgesteld dat het 
aanbeveling verdient, midde
len te zoeken om de OR-leden 
wat regelmatiger steun te bie
den bij hun OR-werk en de 
voorbereiding daarvan. Het 
bleek niet mogelijk de voor 
begin oktober geplande cursus 
eerder in het jaar te houden. 
Wel werd afgesproken, dat alle 
OR-leden vanaf deze vergade
ring notities zullen maken van 
de onderwerpen. waarvan zij 
vinden dat die in die cursus 
behandeld zullen moeten wor
den. In een voorbespreking 
kan dan een lijn bepaald wor
den voor de cursus. 

In dienst 
8.5.1978 L. H. J. J. de BruiJn. 
assi tent ln koopa fd el ing. 

komen, die pas ontdekt wor
den als het onderdeel in de 
draaierij bewerkt wordt. 
De heer Th. Snel stelde voor 
dit mankement te verkleinen 
door een veiligheid op de gas
toevoer te maken. Zijn kolle
ga's, de heren B. de Keijzer en 
M. Rietveld, hebben hem ter
zijde gestaan om de schakelaar
te construeren.
Volgens de lassersbaas voldoet
een en ander goed aan de ei
sen.
De heren Th. Snel, B. de Keij
zer en M. Rietveld ontvingen
ieder .f 56,-. 
Afdeling Techn. Dienst. 

IDEE 78/27 - Verstelbare op
vangbak bij het verfilmen van 
dokttmenten. Voor het verfil
men van dokumenten wordt 
gebruik gemaakt van een 
doorvoerkamera, die als volgt 
te werk gaat, althans dat was 
de bedoeling. Nadat de doku
menten op volgorde gefilmd 
zijn, komen ze weer in dezelfde 
volgorde terecht in de doku
mentenopvangbak, maar door 
het lichte gewicht van diverse 
doku111e11len zweefden ze door 
de afdeling en lagen dan her 
en der over de vloer verspreid. 
Gevolg: extra kosten voor het 
opruimen en weer op volgorde 
brengen. De heer M. Molenaar 
stelde met een aantal hulp
middelen een betere opvang
bak samen. die tevens verstel
baar is. 
Het geheel is in de fabriek ge
maakt en voldoet goed. De 
premie, die de inzender hier
voor ontvangt, bedraagt 
.f 110,-. 
Afd. Archief 

IDEE 78/39 - Wals in Speciale 
Construkties Noord. 
Daar er inwendige lekkages 
waren ontstaun in het bedie
ningskleppcnhuis van de wals, 
viel de druk op de bovenrol 
van de wals snel weg. 
Gevolg: geen plaat kon men 
rond krijgen. 
Reparatie met nieuw te kopen 
onderdelen was niet mogeJ,ijk' 
daar de desbetreffendelaoriek 
niet meer bestaat. 
De enige mogelijkheid, die er 
nog was bestond uit het kopen 
van een universeel kleppen
huis. Dit bracht echter veel 
kosten met zich mee, omdat 
het bestaande systeem volledig 
veranderd moest worden. 
Goede raad was in dit geval
niet duur. 
De heer B. van der Plaat stelde 
voor om twee gestuurde te
rugslagkleppen met twee ma
nometers te monteren. De ma
nometers zijn voor het gemak 
van de walser. Het geheel is 
uitgevoerd en voldoet volgens 
de afdelingsbaas weer uitste
kend. Door deze betrekkelijk 
goedkope wijziging is een on
bruikbare wals weer geschikt 
gemaakt voor alle werkzaam
heden. 
Dit knap stukje werk van de 
heer B. van der Plaat is be
loond met een premie van de 
f 615,-. 
Afd. Techn. Dienst 

1 DEE 78/33 Klokkaarten. 
Daar de klokkaarten gestem
peld worden d.m.v. adresseer
plaatjes welke op nummer op
geborgen zijn. was het iedere 
weck veel werk om deze klok
kaarten te verdelen over de 18 
prikklokken. 
De heer P. de Heer had al 
meermalen zijn kollega's dit 
werk zien doen en kwam hier
door op het idee om de adres
seerplaatjes op prikkloknum
mer te plaatsen. 
Het uitsorteren komt hiermede 
te vervallen en geeft veel be
sparing in manuren. 
De bazen zijn verzocht om de 
mutaties <1an c•en en dezelfde 
persoon door te geven, zodat 
deze persoon het adresseer
plaatje bij dP juiste prikklok 
kan zetten. 
De he('!' P. ei(' HeC'r ontvangt 
voor dil idt-<• een bedrag van 
,/ 1.800.- , 
Af'd. Tijdsehri,iv<'rs W<'rf'. 



Eens, lang geleden ... 
. . . .  bouwde men bij J.&K. 
Smit onder bouwnummer 332 
een hopper voor Volker & Bos. 
Dat was in 1880. Het schip mat 
42 X 8.30 X 3,25 m. De hopper
inhoud bedroeg 315 m3 • Een 
stoommachine van 200 pk
dreef de Adam 111 aan.
Een bezoeker, die op de verle
den jaar gehouden Europort
tentoonstelling door Wout
Karsdorp was geholpen met
vooral oud documentatiemate
riaal over door ons gebouwde
schepen, was daarover zo
dankbaar dat hij naderhand
het Informatiecentrum een
oude foto schonk: de Adam III
in de Berghaven van IJmui
den.
Als herinnering aan eens, lang
geleden drukken wij de foto
graag af.

Personeelsbibliotheek 
Wij maken u erop attent, dat in 
verband met de zomersluiting 
donderdag 25 mei en donder
dag 1 juni a.s. de gelegenheid 
bestaat de door u geleende 
boeken in te leveren. 
Als u op deze data niet in de 
gelegenheid bent om de boe
ken zelf in te leveren, geeft ze 
dan aan een kollega mee. 
Wij rekenen op uw aller me
dewerking en hopen, dat niet 
zoals de voorgaande jaren en
kele tientallen boeken (kosten 
per boek ± f 22,50) achter
blijven. Boek van de maand De weermachinerie, door Nigel 
Calder. 
De misoogsten in vele landen 
in de jaren zeventig kunnen 
worden beschouwd als teke
nen van een veranderend kli
maat. 
Een machtige machinerie van 
lucht en water, aangedreven 
door de energie van de zon, 
bepaalt het weer. 
Hoe komt het, dat het weer 
verandert, en waarom juist nu? 
De mensheid, in deze eeuw zo 
sterk in aantal toegenomen, 
staat eeen chronisch voedsel 
tekort te wachten. 
Weersvoorspellingen op lange 
termijn, zo mogelijk voor tien
tallen jaren, zijn dan ook een 
dringende noodzaak geworden. 
Nigel Calder neemt zijn lezers 
mee naar de voorposten van 
wetenschappelijk onderzoek 
op dit terrein. Vanuit alle delen 
van de wereld bracht hij het 
materiaal bijeen, dat tientallen 
geleerden hem verschaften. 
Hij beschrijft hoe meteorolo
gen met behulp van balonnen, 
satellieten en computers het 
weer van dag tot dag met toe
nemende precisie observeren. 
Hoe klimatologen zich buigen 
over oude manuscripten, en 
jaarringen van bomen, ijs van 

Groenland en modder van de 
oceaanbodem bestuderen. Hoe 
ontdekt werd, dat er in het ver
leden veranderingen in het 
weer zijn opgetreden, die van 
betekenis zijn voor de toekom
stige ontwikkelingen van ons 
klimaat. Maar ook vertelt hij, 

dat dit fascinerend samenspel 
van lucht, water en zon, deze 
weermachinerie, grillen ver
toont waartegen geen mense
lijk vernuft en geen computer 
is opgewassen. In dit boek 
worden de laatste ontdekkin
gen en de modernste opvattin
gen op leesbare wijze uiteen
gezet: het ontstaan en de wer
king van een storm, de invloed 
van de oceanen op het weer, 
en tevens de wijze waarop vul
kanen, erupties op de zon en 
veranderingen in de baan van 
de aarde het klimaat beinvloe
den. Ook de mens bepaalt mee 
- door toeval of met opzet- het
weer. Eén van de uitkomsten
van het modern wetenschappe
lijk onderzoek is de door Cal
der beschreven verwachting,
dat er een nieuwe ijstijd op
komst is.
Deze dreiging is groter dan
experts zelfs een paar jaar ge
leden nog dachten. De huidige
veranderingen in het weer zijn
er de voorboden van.
Dit boek is m.i.v. het nieuwe
leesseizoen onder nummer C
165 in de bibliotheek.
Overlegkoördinator benoemd 
Van hoog tot laag is onder
kend, dat het overleg bij IHC 
Smit verbeterd dient te wor
den. Het overleg, dat op dit 
moment plaatsvindt beperkt 
zich wat niveau betreft hoofd
zakelijk tot de leidinggeven
den. 
Voorts kenmerkt dit overleg 
zich door het feit, dat dit over
leg zich bijna in zijn geheel 
beperkt tot de technische as
pekten van het bedrijfsgebeu
ren. De algemene beleidsza
ken, sociale, kommerciële en 
financiële problematiek komen 
niet of nauwelijks aan bod. De 
invoering van deze aspekten in 
het overleg vraagt om een op
lossing. 
Een tweede punt, dat verbe
terd zou moeten worden, is de 
,,informatie-uitwisseling" tus
sen de verschillende nivo's en 
de verschillende bedrijfsafde
lingen. De ervaring heeft ge
leerd, dat zo'n overlegproces 
niet zomaar vanzelf op gang 
komt. 
Daarom is overgegaan tot het 
aanstellen van een overleg
koördinator, de heer A. H. 
Hoogendoorn. Het is zijn taak 
dit overlegproces op te starten 
en in een later stadium 
te continueren. 
Zijn belangrijkste werkzaam
heden zullen bestaan uit het 
adviseren van direktie, hoof
den van dienst en chefs bij 
hun werk als voorzitter van de 
diverse bestaande overleg
groepen inzake de navolgende 
punten: 
a. het programmeren/onder
ling op elkaar afstemmen van
die bijeenkomsten waarin
informatie-uitwisseling cen
traal staat.
b. het opsporen van lacunes in
de informatieketen.
c. het voorbereiden, begelei
den en evalueren van deze
vergaderingen.
d. het bestuderen en eventueel

introduceren van efficiënte 
informatie-uitwisselings
processen. 
e. het systematisch en aktief
verzamelen van onderwerpen
op het efficiëncyvlak en deze
bespreekbaar maken
(twee-richtingsverkeer).
De genoemde koördinator ver
richt zijn taak in samenwer
king met de voorzitters van de
desbetreffende groepen. De
eindverantwoordelijkheid be
rust bij het hoofd personeels
zaken.
Van dit projekt wordt een po
sitieve bijdrage verwacht aan
het beter funktioneren van alle
medewerkers, die bij ons be
drijfsgebeuren betrokken zijn.

Bewaking 
Met ingang van 3 april jl. is de 
heer Uittenbogaard in dienst 
getreden als hoofdpor
tier/energiekoördinator. 
Naast zijn taak als hoofdportier 
zal de heer Uittenbogaard zich 
ook bezig gaan houden met het 
minimaliseren van het ener
gieverbruik. In hoofdzaak be
tekent dit, dat hij de bedrijfs
leiding zal gaan adviseren, hoe 
energie bespaard kan worden. 
Een onmisbaar advies hierbij 
is de medewerking van allen 
om verstandig om te gaan met 
energie. 

Jubilea J. den Butter
In dienst: 25.02.1929

Geboren: 04.12.1915
Funktie: StrekkerJ. Roodnat
In dienst: 16.03.1953

Geboren: 12.09.1931
Funktie: Lasser

G. Mets
In dienst: 18.03.1953

Geboren: 28.09.1927
Funktie: TimmermanJ. Hotieman 
In dienst: 01.04.1953 

Geboren: 27.12.1931 
Funktie: Meewerkend 
voorman A.v.d.Ham
In dienst: 08.04.1953

Geboren: 22.09.1938
Funktie: Baas

P. de Jong
In dienst: 09.04.1953

Geboren: 10.10.1938
Funktie: le medewerker
Archief

Jubilea 
In de maand juni vieren de na
volgende personen hun 25-jarig 
dienstverband 
20 juni: W. de Lange 
27 juni: J. de Groot 

Wandelsportvereniging 
IHC Smit 
De wandelsportvereniging IHC 
Smit organiseert voor de lief
hebbers van een stevige wan
deling op zaterdag 10 juni de 
,,Alblasserwaard wandeltocht". 
Er zijn parcoursen uitgezet van 
22 - 30 - 40 - 50 km. 
Voor de 40 en 50 km afstanden 
is een doktersverklaring nodig. 
De startplaats is het Ontspan
ningsgebouw van IHC Smit te 
Kinderdijk. Het inschrijfgeld 
bedraagt f 5,-, waarvoor men 
niet alleen een parcours krijgt, 
maar ook diverse tractaties 
onderweg en een herinnering 
aan deze wandeltocht in de 
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vorm van een wandtegel, die 
speciaal voor deze wandeltocht 
is ontworpen. 
Voor verzorging van eventuele 
voeteuvels zorgt de EHBO -
Nieuw Lekkerland. 
De starttijden zijn voor 50 km 
van 8.30 - 9.00 uur 
40 km van 8.30 - 9.30 uur 
30 en 22 km van 9.30 - 11.00 
uur 
Overigens: het wandelpro
gramma voor 1978 is als volgt: 
20 mei, BAB te Gorinchem 
23 t/m 26 mei, A VD te 
Nieuw-Lekkerland 
27 mei, Irenetocht te Monster 
3 juni, Giessenburg 
10 juni, Alblasserwaardtocht 
Kinderdijk 
16 juni, (vrijdagavond) Strand
tocht Hoek van Holland 
17 juni, Trainingstocht Noord
wijkerhout 
23/24 juni, Nachttocht Baren
drecht 
1 juli, Heinekentocht - Den 
Bosch 
10 t/m 15 juli, Vierdaagse 
Apeldoorn 
5 t/m 12 augustus, Jeugdvier
daagse Breda 
26 augustus, Marijketocht te 
Barendrecht 
2 september, Heidetocht te 
Elspeet 
9 september, Sterrentocht te 
Rozenburg 
16 september, Molentocht te 
Kinderdijk 
23 september, Natuurtocht van 
Natuurmonumenten te Velp 
(Rheden). 
30 september, Baggermolen
tocht te Sliedrecht 
7 oktober, Brabants -Glory te 
Tilburg 
14 oktober, Lingetocht te Heu
kelum 
4 november, Natuurwandel
tocht te Putte (Nbr.) 
25 november, St. Nicolaastocht 
te Oosterbeek 

Alle gewenste inlichtingen kan 
men krijgen bij: 
Hr. E. Benschop, Ireneweg 14, 
Kinderdijk. Tel. 01859-6996. 
Gratis 

Gratis af te halen 2 éénper
soonsledikanten bij G. Hou
wing, Molenstraat 78, Kinder
dijk. 

Te koop 
Oranje wastafel, fauteuil, 
hobby-box (staal, 31 laden), 
een partij plaatmateriaal en 
hout. 
Dit alles voor de weggeef prijs 
van f40,-. 
Te bevragen bij W. T. Mets. 
Tel. 01859-5803. 

In dienst: 
27.03.1978 ir. V.J. A. Meeuw
sen Projektleider 
01.04.1978 J. Uittenbogaard 
Hoofdportier 
01.04.1978 P. C. Glaser Teke
naar konstrukteur 
03.04.1978 J. v.d. Wulp Leerling 
lasser 
03.04.1978 J. P. M.G. v.d. Maa
zen Praktikant 
10.04.1978 Mej. P. Poldervaart 
Bedrijfsverpleegkundige 
10.04.1978 ir. J. C. v.d. Hoeven 
Sektor-personeelschef 

Uit dienst: 
18.04.1978 J. W. Böttger Garan
tieschipper 
18.04.1978 C. H. Korevaar Ga
rantiemachinist 
14.04.1978 A. F. Beversen Di
rekteur 

Gehuwd: 
07.04.1978 0. W. Wutun en L. 
van Genderen 
21.04.1978 C. M. van Pelt en E. 

J. A. de Canne 

Met pensioen: 
07.04.1978 G. van Kleef 
Tijdschrijver 

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 

23.03.1978 Virgil, zoon van P. 
E. Amade en P. Verstraeten
02.04.1978 Jan, zoon van J. de
Vries en A. Vastenhoud
10.04.1978 Jennie, dochter van
J. v.d. Wal en J. Stoppelenburg
12.04.1978 Martin, zoon van J.

Gaal en G. J. Vogel
17.04.1978 Maria Magdalena,
dochter van G. J. van Noord
enne en J. Kodde.

Teruggekeerd na militaire 
dienst: 
10.04.1978 J. Boele, Lagergieter 
(voorheen werkzaam op Te
kenkamer Fabriek). 

Dank! 
Wij ontvingen dankbetuigin
gen van: 
HH M. van Dam, K. de Boom, 
D. Hoek, J. Borsje, J. Vermaas
en J. den Ouden voor de
bloemen, die zij op hun ver
jaardag mochten ontvangen;
HR J. den Uijl voor de ontvan
gen kado's en bloemen die hij 
mocht ontvangen t.g.v. zijn 40-
jarig jubileum en bij zijn af
scheid wegens pensionering; 
HH J. Gelderblom en J. P. J. 
van Daalen voor de prachtige 
fruitmand, die zij tijdens hun 
ziekte mochten ontvangen; 
Hr A. J. van Dam voor de ont
vangen plant t.g.v. de geboorte 
van hun dochter Ruth; 
Fam. A. Verwey voor de bloe
men, kado's en belangstelling 
ondervonden bij ons 25-jarig 
huwelijksfeest. 
Bij mijn pensionering op 7 
april jl. heb ik niet iedereen 
meer kunnen bereiken, van 
wie ik nog graag afscheid had 
genomen. 
Bij deze dan. 
Voorts allemaal heel hartelijk 
bedankt voor de wijze, waarop 
u dit afscheid onvergetelijk
hebt gemaakt en het allerbeste
toegewenst!

G. van Kleef
Hiermede wil ik de direktie en 
allen mijn welgemeende dank 
betuigen voor het medeleven, 
welke ik mocht ontvangen na 
het overlijden van mijn man. 
Ook mijn hartelijke dank voor 
de geldelijke bijdrage, welke ik 
van het Sociaal Fonds mocht 
ontvangen. 

Mevr. H. Verschoor-den Boer 

Personeelsvereniging 
Dinsdag 6 juni a.s., aanvang 
19.30 uur, zal de jaarvergade
ring van de Personeelsvereni
ging gehouden worden in de 
vergaderzaal van het Ontspan
ningsgebouw. In de pauze zal 
een verloting worden gehou
den, welke geheel gratis is. 
Aftredend en niet herkiesbaar 
i.v.m. pensionering is de heer
A. van Heiningen. Aftredend
en herkiesbaar zijn de heren J.
den Boer en G. Houwing.
Kandidaatstelling bestuursle
den is nog mogelijk tot voor de
aanvang van de vergadering en
dient schriftelijk te geschieden,
mede ondertekend door drie
leden.
Het bestuur.

In memoriam 
Op 4 april jl. overleed onze ge
pensioneerde, de heer Gerrit Bastiaan Verhey 
op de leeftijd van 80 jaar. 
Wij betuigen mevrouw Verhey 
en haar kinderen onze op
rechte deelneming en wensen 
haar alle kracht en sterkte om 
dit verlies te kunnen dragen. 

1 
1 
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� functiemarkt 
IHCSmitb 

konstrukteur groepsleider 
meetdienst Aan de hand van schetsen, be

grotingsgegevens, schema's, in-
Als groepsleider metingen valt hij bouwplan, konstruktieplan of an
rechtstreeks onder de chef van de dere gegevens zal hij zelfstandig 
afdeling en is mede verantwoor- alle voorkomende samengestelde 
<lelijk voor planning, voorberei- tekeningen maken, inclusief het 
ding, uitvoering en nazorg van opgeven van de voorkomende 
de metingen. Tijdens de metin- bestellingen. 
gen, die veelal in teamverband Hij ontwerpt eenvoudige tol ge-
plaatsvinden, is hij verantwoor- kompliceerde werkstukken van 
<lelijk voor de totale gang van kleinere en grotere aspekten. Hij 
zaken. Hij coördineert en verza- voert de daaraan verbonden he-
melt meetresultaten en werkt rekeningen zelfstandig uil. 
deze ter plaatse uit. Kontrole op Ruime ervaring in een soprtge-
de meting vindt veelal achteraf lijke funktie is vereist, alsmede 
plaats aan de hand van resulta- een goede kennis van de Engelse 
tenbeoordeling. Tot zijn taak be- en Duitse taal. 
hoort tevens het rapporteren van 
de meetresultaten, het onderhou-
den van klantenkontakt en kon-
takten met leveranciers. planner Voor deze funktie denken wij aan 
iemand met een HTS-opleiding 
{werktuigbouw) bij voorkeur met 
applikatiekursus Meet- en rege
ltechniek en die geen bezwaar 
heeft tegen onregelmatige werk
tijden. 

Hij gaat zich bezig houden met 
het plannen van de levertijden 
bij de bouw van baggermate
rieel. Hij oefent kontrole uit op de 
voortgang van de werkzaamhe
den. Daarnaast houdt hij de be
zettingsgraad op de produlctieaf-

■------------- deling in het oog. Voor deze funk

bibliothecaris 
De funktionaris draagt zorgt voor 
het toegankelijk maken en be
schikbaar stellen van literatuur, 
tijdschriften en dokumenlatiema
teriaal, het verlenen van bemid
deling indien de eigen informa
tiebronnen ontoereikend zijn en 
hel verder uitbouwen van het do
cumentatiesysteem. 
De technische B1bltolheek is on
dergebracht bij het Mmeraal 
Technologisch lnstttuut {M'n). 
Voor deze zelfstandige funktie 
denken WIJ aan iemand met mid
delbaar technische opleiding 
aangevuld met een opleiding biJ 
de S1tchtmg Gemeenschappelijke 
Opleiding voor archief, bibliot
heek, dokumentat1e en inlorma
lieverwerlong. 

•--------------1 
werk
voorbereider/ 
arbeidsanalist 
De taak wordt verricht op het Be
dnjfsbureau Fabriek. Het accent 
biJ deze funktie ligt op het terrein 
van de arbeidsanalyse. De werk
zaamheden nchten zich op het 
verhogen van de ellic1ency door 
het opstellen van nieuwe en hel 
verbeteren van bestaande werk
methoden en -not men. Daartoe 
stelt men in overleg met de be
trokkenen procedures op. Wij 
denken aan een HTS-er of MTS-er 
met voldoende ervanng en goede 
kontaktuele eigenschappen. 

afdelings
secretaresse 
Voor de afdeling BedriJfsbureau 
Werf zoeken wij een ervaren se
cretaresse met minimaal een 
MAVO-diploma, een behoorlijke 
kennis van de moderne talen en 
in het bezit van type- en steno 
diploma. 
De werkzaamheden bestaan uit: 
het verrichten van alle voorko
mende typewerkzaamheden: het 
in steno opnemen van Neder
landse lekst; het kritisch beoorde
len van zinsbouw en zonodig 
konsepten aanpassen aan een 
goed taalgebruik; bijhouden van 
de agenda van afdelingschef; het 
behandelen van telefoongesprek
ken; ontvangen van bezoekers; 
het bijhouden van het archief. 

tie denken wiJ aan een jonge 
HTS'er of MTS'er met enige jaren 
ervaring op dit terrein. Kennis 
van de Engelse taal is noodzake
lijk. 

Voorts kunnen wij op korte ter
mijn gebruiken: Medewerker afdeling Projekten Standard, Modelbouwer Jongste medewerker Tekenkamer Assistent Meetdienst Medewerker Postkamer Typiste Machinekontroleur/ smeerder Emballeur Transporteur Chauffeur Kraandrijver Sorteerder K waliteitskontroleur Lassers Cen terdraaiers Instrumentmonteur Bedradingsmonteur IJzerwerkers Schetsers Buigers Koperslagers Bankwerkers Stellingmaker Tanken perser Hakker Machinebrander Lichtdruk.ker 
Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij 
en sollicitaties kunnen worden 
gericht tol: IHC Smit, Afdeling 
Personeelszaken, Postbus l, Kin
derdijk, telefoon 010-117600, toe
stel 582. 

IHCDeKlop. 
sales manager 
Taak: Verkopen van IHC Beavers, 
IHC Amphidredges en reservede
len hiervoor in landen builen Eu
ropa. 
Vereisten: HTS of gelijkwaardige 
opleiding; ervaring in verkoop 
van baggermaterieel, goede ta
lenkennis en goede contactuele 
eigenschappen. 

IHC De Klop BV, 01840-2666, afd. 
Pers.zaken. 

MTE __ 
toezichthouder 
met 
standplaats 

' s1ngapore 
Het uitoefenen van toezicht en 
controle op de bouw van erts
baggerwerkluigen. 
Vereisten: HTS'er met bedrijfser
varing op het gebied van produk
tie, inbouw en beproevingen. 
Inl. bij J. C. v. d. Nieuwenhuij
sen, MTE, 020-312332. 

constructeur 
inbouw en 
pijpleidingen 
Gezocht wordt een HTS
werktuigbou w HTSer Werktuig
bouw met ruime ervanng. 
Inl. bij Ing. C. Kleiman, MTE. 

MlNlNG AND TRANSPORT EN
GINEERING BV, Klaprozenweg 
75, Amsterdam-Noord; Postbus 
3084, 1003 AB Amsterdam. 

r�-
1Hc Verschurew� J--
werk-
voorbereider 
mach.fabr. 
oranjew. 
Taak: Opstellen van de volledige 
werkvoorbereiding van alle bij de 
objecten behorende onderdelen 
voor de mechanische afdeling. 
Verlangd wordt MTS-niveau en 
ruime ervaring. 

medewerker 
afd. 
personeels
zaken 
Belast met de uitvoering en toe
passing van de sociale verzeke
ringswetten, opstellen statistieken 
en overzichten en administratie 
afdelingskas. 
Verlangd: MAVO-niveau en 
enige administratieve ervaring. 

documentalist 
afd. inkoop 
Taak: Het verzamelen en admini
streren van instructieboeken en 
materiaalcertificaten van hooid
en hulpvaartuigen. Groei in een 
inkoopfunctie is mogelijk. 
Verlangd wordt HAVO-opleiding 
en leeftijd ± 22 jaar. 

pijpen
bewerkers 
/koperslagers 
nieuwbouw 

voorman 
transport 
nieuwbouw 
Taak: Het verzorgen van de aan
en afvoeren, incl. plaatsen op de 
helling, van secties en overige 
materialen. 
Verlangd wordt ruime ervaring 
met transportwerkzaamheden. 

scheepsmetaal
bewerkers 
nieuwbouw of 
reparatie 
Taak: Het samenbouwen van ge
compliceerde secties uit afgete
kende en/of voorbewerkte en/of 
samengestelde onderdelen en/of 
plaatsecties. 

elektrisch 
lassers 
nieuwbouw of 
reparatie 
Taak: Het lassen van huidnaden, 
sectiestuiken, dubbele bodems 
e.d. 

reparatie
bankwerker 
Taak: Reparatie en montagewerk 
aan machine-installaties aan 
boord van schepen. 

stellingmakers 
nieuwbouw Taak: Aan- en samenbouwen 

van pijpleidingmstallaties, sarn
tair e.d. aan boord van schepen. Taak: Maken en plaatsen van 

houten en/of ijzeren stellingen ten -------------1 behoeve van in aanbouw zijnde 

ijzerwerkers
baas 
afd. reparatie 
Taak: Toezicht en leiding over 
groep medewerkers die zich be
zighoudt met reparatie van coas
ters, zuigers. binnenvaartschepen 
e.d.
Verlangd wordt minimaal Beme
tel. ruime ervaring in een derge
lijke !unctie.

voorman 
helling 
afd. reparatie 
Taak: Het hellingen en dokken 
van coasters, zuigers, bmnen
vaartschepen e.d. 
Verlangd wordt ervaring in 
soortgelijke werkzaamheden. 

machine
brander 
nieuwbouw 
Taak: Brand werk aan een gepro
grammeerde bestuurde brands
nijmachine. 
Verlangd wordt ervaring m 
brandsnqwerk. 

schepen. 

Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij 
en sollicitaties kunnen worden 
gericht tot: IHC VERSCHURE, 
Hoofd Personeelszaken, Postbus 
3025, Amsterdam-N., telefoon 
020-323221.

leskrmt 
Zeskrant is de elke vier 
weken verschijnende 
personeelskrant voor de 
medewerkers van de bij 
IHC Holland behorende 
bedrijven. Toezending 
geschiedt gratis aan de 
huisadressen. De inhoud is 
beschermd krachtens de 
auteurswet. 
Correspondentie voor de 
centrale redactie kunt u 
richten aan: Postbus 6141, 
3002 AC Rotterdam. 
Correspondentie voor de 
locale nieuwsrubrieken 
gaarne richten aan de 
plaatselijke 
redactie-vertegenwoordigers. 
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