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Een bla, ij de 
werd om e;Jla · en •·1 

Op donderdag 13 juli werd er een belangrijke bladzijde omge
slagen in het drie-kwart eeuw oude geschiedenisboek van Werf 

Gusto in Schiedam. Vanaf het moment, dat het boorschip CO 
950 te water was gelaten hield IHC Gusto formeel op te be

staan en maakte het bedrijf deel uit van het RSV-concern. Wat 
in de afgelopen maanden onvermijdelijk was geworden werd 

nu bewaarheid. Daarom ook droeg de tewaterlating van de 
CO 950- het laatste schip! - een apart karakter. Op de tribune 

hingen de vlaggen halfstok. Gelaten en met een geforceerd 
aandoende vrolijkheid liep men wat rond. Vanaf het schip 

werd een regen van papiersnippers op de tribune neergelaten. 
De tewaterlating werd verricht door mevrouw E. van Zetten, 

secretaresse van de directie, die zelf al zo'n dertig jaar bij 
Gusto in dienst is. ,,Ik doop u CO 950 en wens u een zeer werk

zaam leven toe op zee en daarbij een behouden vaart", zo 
sprak ze. 

In dit nummer . . .
... beginnen wij met de laatste 

tewaterlating bij IHC Gusto, ... 
brengen wij ook verslag van een 

tewatergaan bij IHC De Klop, ... 
wordt verteld over de nieuwe 

opdracht uit China, ... geeft een 
speciale verslaggeefster een 

proefvaartimpressie, ... wordt 
verslag gedaan van de COR

vergadering, ... is een grote re
portage opgenomen van het 

Beaver-transport naar Portu
gal, ... zijn vier pagina's inge

ruimd voor eigen werfnieuws, ... 
en zijn weer talloze banen opge

nomen in de rubriek Functie
markt. 

DE IJZERVRETER 
,.leder zijn Gusto-ing" ... 

De fles viel, de klink ook en statig 
gleed het schip, dat nog steeds 
geen bestemming heeft, te water. 
De IHC-vlag aan de boeg liet los en 
dwarrelde als een vod naar bene
den. Triest beeld. 
Mevrouw Van Zetten, die zoveel 
tewaterlatingen op de werf heeft 
voorbereid en begeleid, ontving na 
afloop ditmaal zèlf ' als doop
vrouwe een herinneringsge
schenk. Het werd haar door een 
ieder wél gegund! 
De CO 950 wordt voorlopig opge- t. 
legd en "geconserveerd". Voor dat
werk zijn nog enkele tientallen 
Gusto-medewerkers nodig. De 
anderen zijn naar huis gestuurd. In 
afwachting van de verdere ont
wikkelingen. 
Een bladzijde werd omgeslagen, 
daar in Schiedam ... 

Nu per 13 juli de activiteiten van 
Gusto-na de tewaterlating van het 
boorschip CO 950 - niet meer on
der de vlag van IHC maar onder 
die van RSV vallen, moeten wij of
ficieel afscheid nemen van onze 
Gusto-lezers. Officieel, want er is 
besloten dat Zeskrant nog tot het 
eind van het jaar aan hen zal wor
den toegezonden. 
Het spreekt vanzelf, dat wij als re
dactie niet ingaan op het hoe en 
wat en de omstandigheden en oor
zaken, die tot dit afscheid hebben 
geleid. In de afgelopen maanden 
hebben wij getracht om in ons blad 
de gebeurtenissen zo nauwkeurig 
mogelijk te volgen om daarmee de 
betrokkenen zo goed als mogelijk 
was te informeren. 
Afscheid nemen, dat betekent ook 
vaarwel zeggen tegen de Gusto
vertegen woordiger in het redactie
team, Wim Vossen. Veel tijd was 
hem in de afgelopen periode niet 
gegund om voor Zeskrant te wer
ken. Dank daarom ook aan Jaap 
Paardekam, die voor hem inviel en 
die als fotograaf trouwens al jaren 
regelmatig bijdragen leverde. Be
dankt voor jullie beider inbreng in 
het redactiewerk. 
Vaarwel Gusto-medewerkers en 
Gusto-lezers. Achter een boeiend 
en interessant stuk IHC geschie
denis is deze maand een dikke 
punt gezet. 
Redaktie 
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,,Amstel" 
inde 
Meiwede 
"Mevrnuw Van Lunteren. als u mij 
nu een cent geeft, krijgt u van mij 
deze schaar om het lint door te 
knippen." Dit zei wcrfdirecteur Ir. 
T. P. de J ooden op het versierde 
platform bij IHC De Kl('P op don
derdagmiddag 6 juli jl. Op de hel
ling lag, nog nat van de laatste (!) 
regenbui, het casco van de IHC 
Beaver 8000. de Amstel. die door 
mevrouw J. M. van Lunteren-Van 
der Linden, echtgenote van Ir. P.J. 
van Lunteren , lid van de raad van 
bestuur van de Koninklijke Bos 
Kalis Westrninster Group N.V., te 
water zou worden gelaten. 
Na de één-cents transactie met de 
schaar gaf de doopvrouwe het 
schip haar naam, wenste zij het een 
behouden vaart en knipte het lint 
door. Keurig klapte de nes stuk te
gen de romp. Meteen daarop nog 
meer klappen, toen de keggen on
der het schip werden weggesla
gen. Toen gleed de Amstel keurig 
de Merwede in. De cutterzuiger is 
er een van het type 8000, maar met 
zoveel extra's, dat het schip bij De 
Klop gek::;cherend wel de "IHC 
Beaver 8000 BKW GLXS" wordt 
genoemd. Waarbij de letters BKW 
natuurlijk staan voor Bos Kalis 
Westminstcr en GLXS "Grand 
Luxe Extra Special" betekent' ... 
Hoe dan ook, het wordt de l0e 
Beaver voor BKW en dat is niet 
niks. En voor degenen die zulke 
dingen graag bijhouden: deA mstel 
is de 280e IHC Beaver, die bij De 
Klop het levenslicht aanschouw
de. 
In de toespraken achteraf werd 
zowel van de kant van de op
drachtgever als van de bouwer in
gegaan op de reeds lang bestaande 
onderlinge relaties en werd alle bij 
de bouw betrokkenen dank ge
bracht voor de goede samenwer
king en inbreng bij project van dit 
bijzonder lid van de Beaverfami
lie. In een volgend nummer zullen 
wij de Amstel nader aan u voorstel
len. 

Technisch portret 
De cutterzuiger A instel wordt door 
IHC De Klop te Sliedrecht ge
bouwd in opdracht van Bagger
maatschappij Bos en Kalis te Pa
pendrecht, dochteronderneming 
van de Koninklijke Bos Kalis 
Westminster Group N.V. 
Het is een standaard cutterzuiger 
van het type IHC Beaver 8000 met 

een groot aantal extra's. 
De hoofdafmetingen van de pon
ton zijn 60 x 16,50 x 4,25 m. De 
lengte over alles is 76,50 m. Het to
taal geïnstalleerde vermogen van 
de zuiger bedraagt 6059 kw (8300 
pk), waarvan 876 kw (1200 pk) op 
de cutter. In de cutterladder is een 
enkelwandige onderwaterpomp 
geplaatst die wordt aangedreven 
door een eveneens onderwater 
elektromotor van 730 kw (1000 pk). 
In de ponton staan twee dubbel
wandige baggerpompen die elk 
via een tandwielkast worden aan
gedreven door een dieselmotor 
van 1606 kw (2200 pk). 
De diameter van zuig- en perslei
ding is 800 mm; de maximale bag
gerdiepte 22 m. 
Tot de uitrusting van de Amstel 
behoort onder andere een paal wa
gen, ankerbomen en een portaal
dekkraan die over de gehele lengte 
van het schip kan rijden. De uitge
breide produktie-meetapparatuur 
omvat eveneens een profiel
computer, met behulp waarvan 
het baggerproces in belangrijke 
mate is geautomatiseerd. De zui
ger wordt gebouwd met classifica
tie Bureau Veritas, Klasse 1 3/3. 
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"Een vrouw en een kip
is de pest voor het schip"

Impressies 
van een 
proefvaart 
Ondanks het bijgeloof dat een 
vrouw aan boord van een schip tij
dens de• technische proefvaart on
geluk aan het schip zou brengen, 
mocht ik toch een dag mee proef
varen met de "Jawa", de sleep
hopperzuiger voor Indonesië, CO 
1102. 
Onderstaand treft u enkele 
a-tcchnischc indrukken van deze
dag proefvaren aan, aangezien de
techniek niet mijn sterkste kant is.
Oorspronkelijk zouden wij dins
dag 27 juni om 5 uur 's ochtcns van
de werf vertrekken. Ondanks dit
vroege tijdstip had ik toch maar
besloten om mee te gaan want je 
moet er tenslotte iets voor over
hebben!
Toen echter bleek dat het pro
gram ma te uitgebreid was om in
minder dan twee dagen uit te voe
ren. werd besloten om al maandag
26 juni om 18.00 uur van de werf te
vertrekken en naar Den Helder te
varen.
Hoewel de Jawa een grote ac
commodatie heeft, was het passen
en meten om iedereen een bed te
verschaffen want er bleken zo'n 45
man (en één vrouw) mee te varen
naar Den Helder. Toen ik maan
dagavond na mijn werk om onge
veer kwart over vijf aan boord
kwam, mocht ik nog kiezen uit een
paar hutten (ja, de heren waren
zécr galant!). Ik nam degene waar
je het minst hoorde van de genera
toren. Later bleek dit de kapitein's
hut te zijn. Het enige wat ontbrak,
waren de gordijntjes maar daar
vond ik in de loop van de avond
ook een oplossing voor toen ik er
gens een plastic vuilniszak zag lig
gen. Die heb ik met plakband voor
het raam van mijn "slaapkamer"
geplakt.
Wc vertrokken iets over zessen van
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de werf, eerst een stukje gesleept 
en daarna op eigen kracht. 
Als eerste punt op het programma 
stond de sloepenrol. De zwemves
ten bleken voor velen moeilijk te 
vinden zodat er diverse personen 
zonder zwemvest bij de sloepen 
arriveerden. Het aantal mensen 
dat tenslotte bij de sloepen stond, 
leek mij wat klein toe in verhou
ding tot de 45 man die wij aan 
boord zouden hebben en boven
dien kregen wij een standje dat het 
allemaal véél te lang geduurd had. 
Het enige dat wij toen nog konden 
doen, was hopen dat we de sloepen 3 

niet ècht nodig zouden hebben. ______ .,..,••--'""' 
Na het gebruikelijke borreltje 
werd er in twee ploegen gegeten en 
we waren nèt op tijd klaar met eten 
want toen waren we de sluizen al 
door en zaten tussen de pieren van 
IJmuiden. Er stond nogal wat 
wind (tussen windkracht 5 en 6 
naar de loods mij vertelde) dus het 
was goed dat we een behoorlijk 
gevulde maag hadden. 
Zo te zien was er niemand zeeziek 
maar de volgende dag hoorde ik 
dat er toch een paar mensen wèl 
zeeziek waren geweest. Dat moes
ten dan diegenen geweest zijn die 

9 
opeens naar hun hut verdwenen 
waren en zich de hele avond niet 
meer lieten zien! 
Midden op de Noordzee mocht ik 
het schip sturen en dat vond ik erg 
leuk. 
Om ongeveer 12 uur kwamen we al 
in Den Helder aan en dit was 2 1 /2 

uur vroeger dan we gepland had
den. De meesten van ons sliepen 
toen al want de volgende dag zou 
erg druk worden. 

• -

Tot mijn schande moet ik beken- 5 

nen dat ik pas om acht uur de vol
gende ochtend wakker werd en de 
laatste was bij het ontbijt, dat 
overigens voortreffelijk was. We 
vertrokken ongeveer half9 uit Den 
Helder, waar nog eens 40 personen 
aan boord waren gekomen, om 
naar de plek bij Texel te varen 
waar de beproevingen zouden 
worden gehouden. 

pijp stuurboord-zijde ook wat 
modder e.d. mee, zodat de straal 
veel donkerder werd, en dit was 
daarna ook het geval met de an
dere boompijp, zodat wc nu toch 
ook grond baggerden. 
Intussen waren allerlei mensen 
bezig met het vNrid1tcn van me
tingen op de brug, en waarschijn
lijk ook in de machinekamer maar 
daar ben ik die dag niet meer ge
weest (de avond daarvoor wel 
even). 

Daar aangekomen, begonnen wc 
met het agitatiebaggeren. De beide 
zuigbuizen gingen overboord tot 
aan de grond, de boompijpen gin
gen uit en toen kwam er eerst al
leen maar water uit de boom
pijpen. Bij agitatiebaggeren wordt 
de door de zuigbuizen opgezogen 
specie direkt weer overboord ge
spoten door middel van de boom
pijpen zodat het schip een gootje 
maakt. 
Tenslotte kwam er uit de boom-

1. 
In schemering Hembrug passeren 

2. 
Sloepenrol, ook voor de verslaggeefster 

Zo zie 1e Annemarie niet vaak 

4. 
Stuurvrouw Annemarie kr,Jgt instructie 

5. 
Aandacht voor het kompas 

6. 
Logeren in kapiteinshut 

7. 
Het proefbaggeren begint 

Ankerproeven vaste prik 

Na het agitatie baggeren werd 
overgegaan tot het vullen van de 
hopper tot een diepgang van 6 me
ter bereikt was. Wc lagen toen al 
minstens een uur achter op het 
schema ten gevolge van het zoe
ken naar een geschikte pick 0111 
zand te baggeren. Zo te zien kwam 
er in de hopper niet veel meer dan 
water en bij de peilingen ging de 
peilstok zo ver de hopper in dat de 
man die hem vasthad, bijna werd 
meegetrokken. Later hoorde ik dat 
deze plek niet zo geschikt wa·s 0111 
zand te baggeren maar dat we van 
de loods niet naar een andere plek 
mochten. 
Hierna werd overgegaan tot de 
manoeuvreerproeven, bestaande 
uit de stuurproef, de noodstop en 
de ankcrprocf. Inmiddels was het 
tijd om te gaan lunchen en dat 
smaakte weer voortreffelijk. 
Omdat wc op een binnenzee zaten, 
hadden wc niet veel last van de 
wind. Het weer viel verder nogal 
mee, gelukkig regende het niet. 
Vervolgens werd de lading in de 
hopper door middel van de bo
demkleppen gelost en dit ging erg 
snel. Hierna werd de hopper weer 
gevuld en ditmaal kwam er meer 
zand in dan bij de eerste lading. 
Het voor de tweede maal vullen 
van de hopper was nodig voor de 
M.T.I.-proeven die vier uur zouden
duren.
Aangezien we toen al 2 uur achter
liepen op het schema, werd beslo
ten een bootje vanuit Den Helder
te bestellen om diegenen van
boord te halen die het wat te laat
vonden worden om de M.T.1.
proeven nog af te wachten. Zelf
besloot ik ook maar om van boord
te gaan want ik was tenslotte al 
bijna 24 uur aan boord en ik vond
dat ik al genoeg indrukken had
opgedaan.
Het bootje kwam langszij en het
was nog wel even spannend om te
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zien of er niemand in het water zou 
vallen. Maar niemand stapte mis 
en met het kleine bootje voeren we 
om deJawa heen. Aangezien er op 
dat moment weer specie uit de 
boompijpen kwam, werd het de 
schipper bepaald niet in dank af
genomen dat hij zo dicht om de 
Jawa heen voer. De rest van het 
stuk naar Den Helder mocht ik 
weer sturen en dat was een voor
deel want dan stond ik tenminste 
droog. Enkele mensen op het 
.. achterdek" zag je denken "Oh, 
weer een vrouw aan het stuur"
want er stond een behoorlijk zeetje 
voor zo ·n klein schip waardoor en- _ 
kele heren nogal eens een halve 
golf over zich heen kregen, maar 
de schipper verzekerde mij dat dat 
ook was gebeurd als hij gestuurd 
zou hebben. We kwamen dan ook 
behouden in Den Helder aan en dit 
was een Jeuk slot van een ge
slaagde proeftocht. Dank aan allen 
aan boord die mij zo'n prettige 
proefvaart hebben bezorgd. 
Rest mij nog mijn waardering uit 
te spreken voor de medewerkers 
van lHC Verschure die kans heb
ben gezien om dit schip in zo'n 
korte tijd gereed te maken voor de 
proefvaart. 
Annemarie Schoemaker 
IHC Versc:hure 

Optelsom 
voor 
baggerindustrie 
IHC OMNIBARGE + BAGGER
MODULE = IHC SPLITTRAIL 
Van een van onze produkten voor 
de baggerindustrie - de IHC Om
nibarge - werden er in de afgelo
pen jaren een groot aantal ge
bouwd. Het ontwerp van deze 
splijtbak is enigszins gewijzigd om 
dit baggerwerktuig nog universe
ler te maken. Dat houdt in, dat aan 
de bestaande bak een stuk - wat 
men noemt .,baggermodule" -kan 
worden toegevoegd, waardoor een 
volwaardige sleepzuiger van het 
type IHC Splittrail ontstaat. 
De tekening van de technische il
lustrator Bert Hagenbeuk geeft 
een goed beeld van dit "bouwpak
kettenprincipe". 
En de splijtsleepzuiger Thames
dan, zullen oplettende lezertjes 
zich afvragen? Wel, de ervaringen 
opgedaan bij de bouw van dit bag
gervaartuig hebben mede een rol 
gespeeld bij het totstandkomen 
van de "optelsom van de baggEf
industrie".
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5 . .. op 13 juni 1978 
Na de opening door de voorzitter, 
de heer D. L. H. Smit, worden de 
notulen van de vorige vergadering 
met een kleine wijziging goedge
keurd met dank aan de notuliste. 
Besloten wordt na de rondvraag 
een beschouwing te wijden aan de 
sluiting van IHC Gusto B.V. 
Door de voorzitter wordt de vol
gende mededeling voorgelezen: J_ ., , ,,Gusto zal als aangesloten werk-

p gever van het IHC Pensioenfonds
tot 1-1-1979 worden gehandhaafd. 

"� Voor de periode daarna zal voor
zover noodzakelijk tussen RSV en 

- IHC nader overleg plaatsvinden.
Dit houdt dus in dat, zolang de
mensen in dienst zijn van Gusto,
zij deelnemer blijven van het IHC
Pensioenfonds. Als ze worden
overgeplaatst naar een (ander)
RSV-bedrijf zal de excedent pen
sioenregeling van RSV gelden. Als
ze worden ontslagen kunnen ze
volgens de OSBH gedurende
maximaal 2 1 /2jaar (jonger dan 57 1 '2 
jaar) of 7 ½jaar (57 ½jaar en ouder)
deelnemer blijven aan het pen
sioenfonds waar ze op het moment
van ontslag deelnemer van zijn
voorzover er bij een nieuwe werk
gever geen pensioenregeling is.
WAO-ers blijven - premievrij -
deelnemers van het IHC Pensioen
fonds. Het BPF loopt bij over
plaatsing gewoon door. Bij ontslag
geldt dezelfde regeling volgens de
OSBH als voor het IHC Pensioen
fonds."
De heer B. Schuil deelt mee dat
IHC een order voor 6 Beavers voor
China heeft geboekt.
Als sekretaris van de COR van IHC
Holland wordt gekozen de heer J.
Scholten. De agenda-commissie

bestaat uit de heren D. L. H. Smit, 
voorzitter en de leden M.Gerritsen, 
L. A. C. Rijshouwer en J. H. Schol
ten. Een herstructureringscom
missie wordt samengesteld waarin 
de volgende leden zitting hebben: 
K. Brand - Smit Engineering, H.
Brands -N avalconsult Holland, P.
C. J. van Dijk-DMN, M. Gerritsen
- IHC Smit, C. W. Klop - De Klop,
T. Molenaar - MTE, L. A. C. Rijs
houwer - Gusto Staalbouw, J. H.
Scholten - Verschure en een va
kante plaats voor het hoofdkan
toor. Vanuit hun midden zal een
gespreks-team worden gevormd
voor kontakten met de raad van
bestuur.

In de rondvraag wordt over de 
ziektekostenverzekering, de aan
vullende arbeidsongeschikt
heidsverzekering en de autover
zekering voor de Gustomensen 
meegedeeld dat deze verzekerin
gen voorlopig tot 1-1-1979 worden 
gehandhaafd. Het moet niet uitge
sloten worden geacht dat het te
ruglopend aantal deeln�mers t.z.t. 
de hoogte van de premie nadelig 
zal beïnlvoeden. 
Na de rondvraag memoreert de 
heer D. L. H. Smit de gang van za
ken rondom de sluiting van IHC 
Gusto B.V. gezien de voortgaande 
structurele malaise in de wereld
scheeps bouw. 
De heer Schudelaro sprak een 
woord van dank mede namens de 
heren M. Dettmeijer, J. v.d. Drift, 
en A. v. d. Meer voor de samen
werking in de COR van IHC Hol
land. 
D. L. H. Smit, Voorzitter,
P.A. M. Schudelaro.
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l asllg om rif' Industrie weg op te draaien La 
ter zal hel nog wel wat moe1h1ker worden

3 
Inladen ,n de Bura1da/J" 

.J 
Uel Ui/laden 

5 
Verzamelen geb/a1en op de kade in Lissa
tion 

1 IP./ Portuqr•sp daqblad, 0 O,a" schreef een 
geest<lnlt,g verhaal over cJeze .. g,gant,sche" 
m,gers Ze moesten eens weten. dat we ook 
een 3300 gerust over de weg vervoeren 1 

2 Hoe begon het? 
1 "Wij zijn aannemers en willen in

schrijven op baggerwerk in Portu
gal. Heeft u zuigers beschikbaar?" 
Dat was- kort gezegd- de inhoud 
van een telexbericht dat op 8 juni 
vorig jaar op ons hoofdkantoor 
binnenkwam. Ondertekend door 
MOTA, Lissabon. 
De behandeling van het project 
werd in handen van IHC De Klop 
gegeven. Onze mensen vlogen 
naar Portugal om te zien om wat 
voor werk het ging. Met behulp 
van de verzamelde gegevens wer
den er produktie-berekingen ge
maakt en offertes uitgebracht. De 
klant stelde het op prijs om daarna 
ook nog eens te komen zien hoe 
Hollandse aannemers dergelijke 
projecten te lijf gaan. Een bezoek 
aan diverse baggerwerken over
tuigde hem ervan, dat deze klus 
met de aangeboden Beavers zou 
kunnen worden uitgevoerd. 
In november kon de klant ons de 
opdracht verstrekken. Twee 
Beavers 1500 zouden het karwei 
kunnen klaren. 

rivier de Mondego 

mondt. bij Figueira da Fóz, zo'n 
250 km ten noorden van Lissabon 
in de Atlantische Oceaan uit. Het 
project waarvoor onze zuigers 
worden ingezet, behelst verbre
ding en verdieping van deze rivier. 
Ook het aanl<'ggc-n van dijken 
langs dt' Monclegu. En dit allC'S 
over een lengte van zo'n slordige 
34 kilometer. Twee dingen worden 
door deze werkzaamheden be
reikt: ·s zomers zal de rivier niet 
snel meer uitdrogen doordat nu de 
werking van eb en vloed zich over 
een veel grotere afstand kan doen 
gelden: in het regenseizoen wordt 
daarentegen een zeer groot gebied 
tegen de jaarlijks weerkerende 
overstromingen beschermd. 
Dit gebied langs de Mond ego is het 
vruchtbaarste gebied van Portu
gal. Er wordt daar bij voorbeeld 
volop rijst verbouwd. Het belang 
van de ter hand genomen kanalisa
tie zal dus duidelijk zijn. Rest ons 
nog te vermelden, dat ter gel-egen
heid van deze werkzaamheden 
ook een oude afsnijding van de 
Mondego gedempt zal worden. Die 
afsnijding was zo'n 200 jaar gele
den gemaakt. Proeven hebben 
echter aangetoond, dat juist door 



deze afsnijding de dichtslibbing 
van de rivier verhevigd werd. 

Het transport! 
Dat transport is een hoofdstuk 
apart. Met een uitroepteken! 
De zuigers zouden moeten begin
nen in Granja do Ulmeiro, een 
plaats die circa 235 kilometer ten 
noorden van Lissabon ligt. Bij
zonderheid: deze plaats is niet per 
transportschip te bereiken. Wél 
per auto, maar vraag niet hoe. Er 
ligt echt geen vierbaans snelweg 
van Rotterdam naar Granja do 
Ulmeiro. 
Toegegeven, de jongens van De 
Klop hebben in de loop der jaren al 
een paar honderd Beavers verzon
den. Op allerlei manieren. Op 
spectaculaire manieren ook. Maar 
dit probleem vereiste toch een 
speciale studie. Deskundigen van 
De Klop en van de expediteur vlo
gen naar Portugal om de zaak in 
ogenschouw te nemen. Er werd 
gekeken, gemeten, gepraat. En uit
eindelijk rolde er een oplossing uit 
de bus, die tot op heden uniek is. 
Zeven opleggers met moten van de 
gedemonteerde "Maria Amalia'· 
(de eerste van de twee Beavers) 
vertrokken eind augustus uit 
Sliedrecht met bestemming ... 
Amsterdam. Dat is de verkeerde 
kant op, zal een oplettende lezer 
wellicht denken. 
We kunnen hem geruststellen. In 
Amsterdam verdwenen de opleg
gers namelijk in de buik van het 
rij-op-rij-af schip "Buraidah". Dit 
schip bracht de gedemonteerde 
zuiger snel in Lissabon, waar de 
diepladers en trailers er weer keu
rig uitgereden werden. Toen 
volgde het laatste stuk van het 
transport, en zeker niet het makke
lijkste. 

Over de weg naar Granja do Ul
meiro. Steile hellingen, dorpsker
nen met nauwe straatjes, smalle 
weggetjes door de rijstvelden, 
spoorwegovergangen met hand
bediening . . . dat zijn zo enkele 
van de hindernissen die men 
moest nemen. 
Bekijks genoeg. 
Men kwam overigens zonder onge
lukken op de baggerplaats aan. 
Snel werden de wagens gelost. Ze 
zijn toen over de weg naar Holland 
teruggereden om hetzelfde geintje 
met de tweede zuiger, de "Maria 
Teresa" uit te halen. Deze keer 
werd het transportschip "Abha" 
ingezet. En de geschiedenis her
haalde zich. 

Na het lossen 
Een flink aantal manuren vereiste 
de assemblage van de zuigers. En 
de stapelloop. 
De pontons werden van de trailers 
af gehesen en op blokken gezet. De 
hoofdponton werd op glijbalken 
geplaatst. Daarna werden de zij
pontons aangekoppeld. Via een 
duiker werd extra water in de put 
ingelaten. Voor het laatste rukje 
zorgden een paar bulldozers, die 
via lange balken al hun paarde
krach ten op de zuiger loslieten. 
Om precies te zijn: eerst is de "Ma
ria Teresa" te water gelaten, later 
pas de "Maria Amalia". Dat was 
echter niet ónze schuld. 
Veel ruimte om in het wàter te 
dobberen hadden onze schepen 
nog niet. Vanuit de erg kleine 
werkput moeten ze zich een weg 
graven naar de rivier de Mond ego. 
Dan pas begint het echte werk. 
Ter gelegenheid van de stapelloop 
in Portugal was er grote belang
stelling van de zijde van de klant. 
De schepen zijn toen ook gedoopt. 
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Men was vol bewondering voor de 
geleverde prestaties. 
Dat zijn wij óók. Een compliment 
voor de bouwers van deze sche
pen, voor de transportmensen 
binnen en buiten De Klop, voor 
onze montageploeg, en voor foto
graaf Dich de Groot, die het gigan
tische transport van begin tot eind 
op de gevoelige plaat vastlegde! 
Wellicht komt er nog eens een ver
volg op dit verhaal. De klant heeft 
namelijk ook nog drie boosters be
steld, die bij deze zuigers ingezet 
moeten worden. 

9 

13 

7 

' 

6. 
Ergens op de weg tussen Lissabon en Granja 
do Ulmeiro. Stuurmanskunst onmisbaar. 

7. 
Door smalle straten 

8. 
Als er nu maar geen trein komtl 

9. 
De wasserette van GranJa do Ulmeiro. De 
bemanning van de zuigers is inmiddels vaste 
klant. 

10. 
Hier werd geassembleerd 

11. 
•� De hoofd ponton op de glijbalken; voorzijpon

ton wordt aangekoppeld 

12. 
Nog een klein duwtje met de bulldozers 

13. 
Opgelucht poseren na een geslaagde stapel
loop van de "Maria Teresa". In het midden 
v.l.n.r. mevr. Mata (Maria Amalia), haar doch
ter (Maria Teresa) en haar kle1ndochtertJe. 
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IHC De Klop 
1.JQci.onkL voM de mooie t-S'j111l 'ç 
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,.AMSTEL" 
Een paar dagen na de tewater
lating van de Amstel kregen 
wij een alleraardigste reactie 
van een aantal jeugdige bezoe
kers die erg hadden genoten 
van de tewaterlating ... én wat 
daarna volgde. 
Kijk maar eens. 

ONS WERK 
We hebben een opdracht ont
vangen voor de levering van 
een Beaver 1000. Het schip 
wordt in Ivoorkust ingezet en 
moet vóór l oktober afgeleverd 
worden. 

NOGMAALS:PORTUGAL 
In de loop van 1977 hebben wij 
een groot aantal onderdelen 
naar Portugal verscheept. 
De scheepswerfFOZNAVE in 

Figueira da Fóz zou hiermee 
een Beaver King samenstellen 
in een door hen gebouwd ca s-

' , 

co. Welnu, het is inderdaad 
gelukt. 
De zuiger is GAVIAL ge
noemd. 
De heer Honders, die ook bij 
de eindmontage aanwezig was, 
is er eind juni weer heenge
gaan voor de baggerproeven. 
Op de foto's ziet u het produkt 
dat in goede samenwerking tot 
stand is gekomen. Op de ach
tergrond de FOZNAVE werf. 
DANKBETUIGINGEN 
De gelukwensen en attenties 
alsmede het bezoek van een 
aantal collega's ter gelegenheid 
van ons 25-jarig huwelijksfeest 
hebben wij bijzonder op prijs 
gesteld. Gaarne willen wij een
ieder daarvoor dankzeggen. 
J. Elsing.
Hartelijk dank voor de mooie 
fruitmand die ik tijdens mijn 
ziekte heb ontvangen van P.Z. 
J. de Groot

Mede namens mijn vrouw har
telijk dank voor de attenties 
ter gelegenheid van de ge
boorte van onze zoon. 
W. de Groot
Voor de attenties en belang
stelling bij ons huwelijk zeg
gen wij de bedrijfsvoetbal, col
lega's, P.V. en P.Z. hartelijk 
dank. 
N. Lagewaard
M. C. Lagerwaard-van Rosma
len

IN DIENST 
13.06.1978, M. v.d. Hoek-de 
Groot, medewerkster civiele 
dienst 

HUWELIJK 
02.06.1978, C. v. d. Zouwen en 
J. de Rover
16.06.1978, G. Beyert en A. M.
Grobben
16.06.1978, N. Lagewaard en
M. C. van Rosmalen

GEBOREN 
31.05.1978, Simone, dochter 
van A. de Groot en R. de 
Groot-Marwat 
02.06.1978, Wilfred, zoon van 
W. de Groot en T. de Groot-v.
d.Schans
11.06.1978, Patrick, zoon van J.
Middelkoop en G.
Middel koop-Hendriks

TERUG UIT MILITAIRE 
DIENST 
01.07.1978, J. de Ruiter, draaier 
10.07.1978, K. Foppen, ijzer
werker 

GÉDÉGÉ 
Aan de stijl van het gedicht 
over de bejaardenreis in de vo
rige Zeskrant zult u ongetwij
feld de maker herkend hebben. 
Traditiegetrouw was het van 
onze hofdichter Gédégé. Maar 
dat stond er niet onder! Foutje 
van de Redactie, waarvoor wij 
graag onze verontschuldigin
gen aanbieden. 

ÓÓK DE KLOP??? 
Deze irissen zijn niet gefoto
grafeerd op de bollenvelden bij 
onze collega's in Noordwijker
hout, maar gewoon bij De 
Klop. Om precies te zijn: onder 
het raam waarachter de heer 
Heeres zijn activiteiten voor 
ons bedrijf ontplooit. 
Op een mooie dag in mei van 
dit jaar. 

IHC Verschure 

DAGTOCHT 65+ 
Wanneer je als betrekkelijk 
onbedorven OR lid met de tan
tes en ooms van de 65 plus 
club mee mag op hun jaar
lijkse dagtocht, gaat er een we
reld voor je open en kom je in 
een soort zevende hemel te
recht. 
,,Een goed leven is belangrij
ker dan geld", zegt oom Arie
wijsgerig. En waar alles van
daan komt, komt dat geld ook 
vandaan. Je ontmoet blije, vro
lijke en onbezorgde mensen. 
Oude bekenden met legendari
sche verhalen over de grote 
werken in Donzère, Franse 
wijnen en levenskunst. Over 
mooie Piet en dure Piet. Over 
,,zwarte Ko" met zijn masto
donte kracht. 
De tocht was met uiterste pre
cisie gepland. Kwart voor tien 
van het Museumplein, kwart 
voor elf in Madurodam. Koffie 
met gebak, obers met zeer vro
lijke gezichten en dito snorren. 
In Amerikaans toeristentempo 
door de kleine stad, geld in het 
water smijtend, want dat 
brene:t e:eluk. 
Als reuzen door de straatjes. 
En tussen alles door mevrouw 
Dankelman, schouderklopjes 
uitdelen, en vurig propaganda 
makend voor een bezoekje aan 
het kleinste kamertje. 
Dan - zonder sanitaire stop -
naar Groenendaal. Prima 
lunch, gezellige wandeling 
door het park. 
Verschurianen hebben per de
finitie lieve vrouwen. Nieuwe 
vriendschappen tussen de da
mes worden snel gesloten en 
oude nog sneller vernieuwd. 
De mannetjes worden tersluiks 
over hun bolletje gestreken, 
letterlijk en figuurlijk. 
Opnieuw verhalen. Ditmaal 
over slimme kassiers en nog 
slimmere directeuren. 
Daarna door de polder naar 
Volendam. Begroeting door de 
directeur, de heer Beversen, 
die vergezeld was van zijn 
echtgenote en mevrouw Fluit. 
Excellente spijzen en dito 
dranken. Gezellige muziek. So
lo's van oom George voor één 
diamanten en twee gouden 
bruidsparen. Wein, Weib und 
Gesang, en een dansje. En we
derom de steeds sterker wor
dende verhalen. Over de vóór 
en nàoorlogse klinkploeg. Over 
stellingen en schoeiingen, over 
de DMN, over de Oranjewerf, 
de 350 tons bok voor Rusland, 
de Abidjan en de Lorenzo 
Marques. Over de visclub van 
de plaatconstructiewerkers en 
over vissen waarvoor de armen 
tekort zijn om ze uit te duiden. 
Dan de dankdienst van de heer 
Kok, waarin hij de hele wereld 
betrok zodat een zoen van de 
juffrouw zijn deel was. En ten
slotte uitgewuifd door de 

vriendelijke Volendamse ser
veerstertjes met een "tot vol
gend jaar en wel thuis" 
Jan Goedhart 

SCHEEPSWERF 
De cutterzuiger Al-Hamra, CO 
899, ligt te wachten op trans
port naar Abu Dhabi, dat 
waarschijnlijk omstreeks half 
juli zal plaatsvinden. De 
enorme hoeveelheid reservede
len welke voor een gedeelte 
door IHC geleverd is en voor 
een gedeelte door de klant 
rechtstreeks bij derden besteld 
is, is door ons in een paar door 
de klant ter beschikking ge
stelde bakken geladen en aan 
boord gezet. Op het dek zullen 
zelfs twee auto's te zien zijn 
welke hier in Nederland aan
geschaft zijn door de klant. 
Kortom, de cutterzuiger zal er 
bij vertrek meer uitzien als een 
vrachtvaartuig dan als een 
baggerwerktuig. 
De twee eerder geleverde zus
terschepen, CO 897 en CO 898, 
die gezamenlijk vertrokken op 
een ponton, zijn inmiddels ter 
plaatse aangekomen en in be
drijf genomen, waarbij het 
service- en garantieteam de 
nodige probleempjes op te los
sen krijgt ten einde de schepen 
aan de contractuele beproe
vingsperiode ter plekke te 
kunnen laten beginnen. 
De tewaterlating van de sleep
zuiger voor Trinidad, CO 1109, 
zal plaatsvinden op 25 augus
tus a.s. Het schilderwerk on
dervindt momenteel vertraging 
ten gevolge van de voort
durnde regenbuien. 
Inmiddels is ook begonnen 
met de produktie van casco
onderdelen van de sleepzuigets 
voor Iran, CO 1121 en CO 1122. 
De verlenging van hal II en het 
magazijn ii; nu praktisch ge
reed. Hierdoor kan ons maga
zijn nu definitief ingericht 
worden zodat aan het in het 
verleden voorkomende onno
dige geloop en gezoek een 
einde kan komen. Voor het 
magazijn-personeel zal één en 
ander ook een aanmerkelijke 
verbetering zijn omdat zij nu 
alles in één ruimte op over
zichtelijke stellingen praktisch 
binnen handbereik hebben. 
De verlengde hal II is een wel
kome uitbreiding van de te 
kleine hal II in zijn oorspron
kelijke vorm. De ruimte is nu 
zelfs zodanig dat daar een tij
delijk onderkomen voor 
bankwerkers en afbouw
ijzerwerkers gevonden kan 
worden zodat wij in de gele
genheid gesteld worden om 
het verzakte praathuis (de 
voormalige bankwerkerij) te 
slopen. 
Hiermede is dan een belang
rijke stap gezet in het glad 
maken van het voor-terrein aan 



de afbouw-kade. Het wordt 
dan voor alle partijen makke
lijker om het terrein schoon en 
opgeruimd te houden zodat 
onze werf het aanzien krijgt 
dat zij verdient. 
Van deze gelegenheid maken 
wij gebruik om nogmaals te 
wijzen op het feit dat het -
mede gezien het slechte weer -
nodig is dat laselectroden 
droog opgeslagen worden. 
Electroden die nat zijn, zijn 
onbruikbaar en wij zien nogal 
eens een natgeregend pak lase
lectroden en dit is toch een be
langrijke kostenpost. 

PENSIONERING 
Op 21 juli 1978 is de heer G. B. 
Grebben 65 jaar geworden. In 
verband met zijn niet meer ac
tieve dienstverband is bij de 
viering van zijn 50-jarig jubi
leum thuis reeds afscheid van 
hem genomen. 
Wij wensen hem deze langs 
deze weg alsnog vele jaren in 
goede gezondheid toe. 

JUBILEA 
Op 12 augustus a.s. zal het 25 
jaar geleden zijn dat de heer A. 
Barendse, werkzaam als elec
trisch lasser in hal I, bij ons in 
dienst kwam. 
Op 18 augustus a.s. zijn 2 me
dewerkers 25 jaar aan ons be
drijf verbonden, namelijk: 
de heer J.C. J. Mooyer, werk
zaam als bankwerker in de af
deling in- en afbouw nieuw
bouw en de heer K. Dijkstra, 
eveneens bankwerker maar 
dan in de afdeling reparatie 
aan de Oranjewerf. 

GEBOREN 
14 juni 1978 Shanti Tireshma, 
dochter van de heer en mevr. 
Gangaram, 
15 juni 1978, Stefanie, dochter 
van de heer en mevr. Fijma 

INDIENSTTREDING EN 
1.7.78 N. J. Dissel, scheepsme
taalbewerker; 
1.7.78 P. Balkenende, 
directie-chauffeur; 

DANKBETUIGINGEN 
Mede namens mijn kinderen 
wil ik mijn oprechte dank be
tuigen aan allen die hun be
langstelling hebben getoond 
tijdens de ziekte en het over
lijden van mijn echtgenoot, J. 
Th. de Haas. Deze belangstel
ling en uw waarderende en 
troostvolle woorden waren ons 
tot grote steun. 
Mw. A. H. de Haas-Brouwer 

IN MEMORIAM 
Wij ontvingen het bericht dat 
op 27 juni 1978 is overleden 
onze gepensioneerde mede
werker de heer J. Akkerman. 
De heer Akkerman bereikte de 
leeftijd van 82 jaar en was 
vanaf januari 1914 t/ mei 1961 
in ons bedrijf werkzaam op de 
afdeling administratie. 
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IHC Custo Staalbouw 
.HET WERK 
Op de foto onder ziet u het to
tale Pennzoil-projekt in onder
delen afgebeeld. Een overzicht 
van wat Gusto Staalbouw in 
het afgelopen jaar heeft gefa
briceerd. 
12 Juli j.l. vertrok een groot 
zeegaand ponton beladen met 
2 stuks 4-pile maindecks, brid
ge, ventboom, alsmede een 
living-quarter met helideck 
naar de lokatie op de Noord
zee. 
Er is door onze medewerkers 
hard aan gewerkt om alles op 
tijd af te werken. 

Het geeft ons ook voldoening 
dat de opdrachtgever zijn 
waardering uitsprak over de 
goede kwaliteit van de door 
ons vervaardigde produkten. 
Daarnaast zijn wij druk bezig 
met het gereed maken van het 
wandelende eiland Avala.
.Mie 8 palen zijn ingebracht 
dus de beproevingen kunnen 
spoedig beginnen. Eind juli 
wordt het eiland naar zijn be
stemming versleept. 

DANKBETUIGING 
Mede namens m'n echtgenote 
wil ik de Direktie, Staf en alle
medewerkers bedanken voor 
de Prettige Samenwerking te 
land en ter Zee voor IHC 
Gusto Staalbouw N.V. 
De geschenken en bloemen die 
wij van u allen ontvingen zul
len een blijvende herinnering 
zijn aan de zo gevarieerde 
werkperiode, hiervoor onze 
hartelijke dank, met de wens 
dat IHC Gusto Staalbouw B.B. 
met de inzet van allen ook 
deze alom moeilijke tijden 
weer zegevierend te boven zal 

komen. 
Met de hartelijke groeten 
C. J. den Ouden en Echtgeno
te.
Hiermede wil ik de direktie 
voor de bloemen, P.Z. voor de 
medewerking en alle kollega's 
voor het fruit bedanken tijdens 
mijn opname in het zieken
huis. 
D. Fierloos

- GUSTO STAALBOUW $1.IKKERVEER - HOI.LAND 

1977 - 1978 
PENNZOIL NEDERLAND COMPANY 



IHC Smit 
AFSCHEID NA 36 "I• JAAR
,,ledere werknemer en gepen. 
sioneerde van IHC Smit die 
persoonlijk afscheid wil nemen 
van de heer Bouman is van 
harte welkom.'' Zo stond het in 
de vorige Zeskrant. Zeer velen 
gaven vrijdag 7 juli jl. aan deze 
uitnodiging gehoor. Kort na 
vier uur was het Ontspan• 
ningsgebouw al goed gevuld. 
Er waren een paar sprekers. 
Dat was in de eerste plaats, als 
oudste werknemer, de heer P. 
Slingerland. Zèlf werd hij die 
dag 65 jaar en zèlf ging hij die 
dag met pensioen. In een spon
tane humorvolle speech, met 
voor de "Smitters" niet mis te 
verstane herinneringen en de
tails, zwaaide hij directeur 
Bouman lof toe. ,,Kom je bij 
meneer Bouman dan word je 
altijd geholpen", zo zei hij on
der meer. Namens het perso• 
nee! bnod hij een cadeau aan: 
een nep-tv-toestel van hout 
met daarin geld voor een 
"echt" toestel. Want het heeft 
geen zin hier in Holland zo'n 
apparaat te kopen als je er in 
Frankrijk naar wilt kijken. An. 
der systeem, weet u wel! 
"Ik werd niet verwacht, maar 
hoop toch welkom te zijn", al
dus Burgemeester Den Hoed 
van Nieuw Lekkerland. Hij 
verwees naar de goede ver• 
standhouding met de Gemeen• 
telijke autoriteiten en merkte 
op: ,,U was een geweldige vent 
voor bedrijf en gemeente en 
daarvoor breng ik u dank". Ir. 
P. Lunstroo gebruikte het her
inneringsfotoboek, dat hij de
heer Bouman aanbood, als
leidraad voor zijn toespraak.
De heer Van Altena bracht
vervolgens de dank van Smit
Engineering over en bood een
pen aan.
Getroffen door hetgeen tot
hem gezegd was, voerde de
heer Bouman als laatste het
woord. Heel nadrukkelijk zei
hij ook te spreken namens zijn
vrouw. Hij dankte een ieder
voor de vriendelijke woorden
en merkte op, dat je ook best
eens onvriendelijke dingen
mag zeggen, wanneer die uit
eindelijk iets ten goede kun
ne:, laten komen. De burge.
meester kreeg van hem op de
valreep nog een terechtwijzing
nog nimmer de belofte te zijn
nagekomen om het bedrijf te 
komen bezichtigen. ,,Maak nu 
gauw een afspraak en kom!"
Naar aanleiding van het foto•
boek zei de heer Bouman, dat
dit slechts een paar facetten
van zijn leven bij "Smit" toont.
Tussen de plaatjes en regels
door zijn er de herinneringen
aan problemen en minder pret
tige zaken. Die horen óók in
het totaalbeeld.
En hij zei verder: ,,Een werf,
dat zijn allemaal mensen die
nèt iets anders gebakken zijn.
De één niet helemaal gaar, de
ander wellicht wat aangebak.
ken. Maar uit deze hoek, met
wat wel eens ten onrechte sma.
lend wordt genoemd ,,de boer•
tjes aan de dijk", zijn de vaklui
gekomen die de industrie hier
hebben gemaakt". Naast
dankbaarheid zijn er ook ge.
voelens van zorg, merkte de
heer Bouman op. Zorg voor de
toekomst. ,,Let op de dijken,
laat het water niet te hoog ko
men en werk met man en 
macht opdat de economische
depressie ons niet zal over.
spoelen". Krachtig klonk zijn
slotwoord: ,,Laat Gods zegen
op uw werk mogen rusten".
Ongedwongen bleef men
daarna nog enige tijd bijeen.
Dan de laatste handdrukken,
de laatste persoonlijke woor
den. Afscheid na 36 3/4 jaar.
Het ga uw beiden goed.

Foto van boven naar beneden 
P. Slinger/and: Niets dan lof ge·
hoord!
De schat is gevonden ...
Het fotoboek met herinneringen
De pen van Smit Engineering
Dank ook namens mijn vrouw
Vele, vele handen drukken ten af·
scheid
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BOEK VAN DE MAAND 
"De meedogenlozen" door Jack Hoffenberg. 
De spanningen in het Midden 
Oosten stijgen ten top als 
blijkt, dat er een nieuwe Ara. 
bische terreurgroep tegen Is
rael aan het werk is, die op een 
wel zeer radicale en niets ont
ziende manier overvallen 
pleegt op lsraelisch grondge• 
bied. Via een naar Amerika 
uitgeweken Russische ex
KGB-agent hoort Israel, dat 
deze organisatie mede wordt 
gesteund door de Sowjet-Unie. 
Het is majoor Saul Lahav van 
de Israelische geheime dienst, 
die na een onverhoedse aanval 
op een joods dorp, waarbij in 
enkele minuten de totale be
volking wèrd uitgeroeid, op• 
dracht krijgt de leiders van de 
terreurgroep op te sporen en 
onschadelijk te maken. De 
Verenigde Palestijnse Vrij. 
heids Partij, zoals de nieuwe 
organistie geheten is, beschikt 
over een ultra-geheim, hoogst 
explosief wapen, waarmee ze 
van plan is de pas ontdekte Is• 
raelische olievelden nabij 
Bashri te vernietigen en tege• 
lijkertijd alle in het gebied wo• 
nende burgers te doden. 
Saul Lahav heeft een speciaal 
team geformeerd om de drei
gende ramp te voorkomen. Tot 
zijn naaste medewerkers be
hrort ook Shana, een jonge 
aantrekkelijke vrouw, op wie 
hij na zijn echtscheiding hevig 
verliefd is geworden en met 
wie hij nu samenwoont. 
Geleidelijk aan komt Lahav 
erachter, dat de leider van de 
V.P.V.P. een voormalig Egyp.
tische officier is, die zichzelf
Tobari noemt en in Irak over
een voortreffelijk opleiclings.
kamp beschikt. Hoewel gehin
derd door tal van tegenslagen
zit Saul hem dicht op de hie
len. Zal het hem lukken de ter.
reurgroep op te rollen en ach•
ter slot en grendel te zetten,
voordat het onheil is aange
richt? De meedogenlozen is
een van de meest beklem.
mende romans, die Jack Hof.
fenberg, Amerika's meesterver•
teller Nummer Eén, in zijn le
ven heeft geschreven. ,,Een
boek, dat de lezer van de eer
ste tot de laatste letter geboeid
houdt", aldus Publishers
Weekly.
Dit boek is onder nummer H
78 in de bibliotheek.
JUBILEUM 

,i .a;' " A. den Ouden 
In dienst: 11.05.1953 
Geboren: 26.09.1924 
Funktie: Spantenbuiger. 

JUBILEUM 
In de maand augustus vieren 
de navolgende personen hun 
jubileum. 22 augustus 
P. Verloop 40 jaar
A. Stout 25 jaar
A. Burger 25 jaar29 augustus 
A. H. Roest 25 jaar 
C. v.d. Laan 25 jaar

, GEWIJZIGDE ZIEK· EN 
TERUGMELDINGS· 
PROCEDURE 
Onderstaand volgen nogmaals 
de nieuwe regels m.b.t. ziek• 
en terugmelding. Ziekmelding 
Bij de Bedrijfsgeneeskundige 
Dienst, toestel 262: 
- dagdienst vóór 9.00 uur
- avonddienst vóór 15.00 uur.

Bij ziekte tijdens het werk: 
- tijdens dagdienst persoonlijk
afmelden bij de BGD.
- tijdens avonddienst persoon•
lijk afmelden bij de portier. 
De BGD bevestigt de ziekmel
ding d.m.v. het z.g. bevesti. 
gingskaartje. Ziekte• 
informatieformulier + porto• 
vrije enveloppe worden bijge. 
sloten. Het ziekte• 
informatieformulier gelieve u 
volledig ingevuld te retourne• 
ren. Terugmelding 
Eveneens bij de Bedrijfsge. 
neeskundige Dienst: 
- dagdienst persoonlijk vóór
7 .30 resp. 8.00 uur.
- avonddienst persoonlijk vóór
16.00 uur.
De portier zal, behalve tijdens
de avonddienst, geen ziek
en/of terugmeldingen in ont•
vangst nemen.Tenslotte 
In geval van noodzakelijk ver• 
zuim t.g.v. ,,ziekte vrouw" 
dient u kontakt op te nemen 
met de afdeling Personeelsza. 
ken. 

IN DIENST: 
14.06.1978, K. F. v.d. Heide, 
Expediteur; 
19.06.1978, A. Marino, Coördi
nator Datarecording; 
03.07.1978, M. Arqum, Lassser; 
03.07.1978, S. Molle, Lasser; 
17.07.1978, H. Riupassa, Lasser; 
17.07.1978, M. F. van Bekho. 
ven, Baas Stellingmakers; 
24.07.1978, M. Tanzarella, Las
ser; 

UIT DIENST 
22.06.1978, F. A. Ringeling, 
Schilder; 
30.06.1978, Th. A. M. Wortman, 
Calculator; 

MET PENSIOEN 
06.07.1978, P. Slingerland, Bui• 
ten bankwerker; 

TERUGGEKEERD NA MILI
TAIRE DIENST 
03.07.1978, H. Verschoor, 
IJzerwerker; 

03.07.1978, A. G. van Wijk, Mal
lenmaker/afschrijver; 

GEHUWD 
28.06.1978, W. Marijt en S. 
Brandsma; 
04.07.1978, J. Moro Pedrera en 
C. Gonzalez Garcia;

GEBOREN 
26.06.1978, Arjan, zoon van J. 
Hobo en H. van Maaren; 
01.07.1978, Anneke, dochter 
van G. W. v.d. Broek en A. de 
Bok; 

DANKBETUIGINGEN 
De heren Van Homoet en De 
Kok danken de direktie voor 
de ontvangen fruitmand. 
Mevrouw M. Groot-de Bie 
dankt mede namens haar kin• 
deren voor het getoonde mede
leven en de belangstelling bij 
het overlijden van haar man. 
Tevens dankt zij voor de uitke
ring, die zij van het Sociaal 
Fonds mocht ontvangen. 

TE KOOP 
Goed onderhouden kinderwa
gen, blauw skai met bedje en 2 
dekentjes en een bromfiets, 
merk Ysingk. Te bevragen bij: 
J. Noordzij, Van Eesterensin
gel 14, Alblasserdam. Telefoon:
01859-7190,
Goed onderhouden bromfiets,
merk Batavette + helm en ver.
zekering, Prijs f 250,-. Te be
vragen bij: P. Brandwijk,
Schoenerstraat 6, Nieuw Lek
kerland.

VAARTOCHT 
Hieronder geven wij u een fo. 
toimpressie van de jaarlijkse 
vaartocht, die gehouden werd 
op 15 juni jl. 
Foto 1: Geduldig wachtend in het 
zonnetje tot men aan boord kan 
gaan. 
Foto 2: Afvaart van het stoomra· 
derschip Goethe, waarop de reis 
gemaakt werd 
Foto 3: Na veel manoevreren
kwam · middags de direktie aan
boord. 



AFSCHEID 
DE HEER BEVERSEN 
Vrijdag 16 juni, na het beëin
digen van de werktijd, was er 
gelegenheid afscheid te nemen 
van de scheidende direkteur, 
de heer A. F. Beversen, in de
zelfde funktie benoemd bij · 
Verschure, en van de heer W. 
Tuinman, die het hoofd be
drijfsleiderschap verwisselde 
voor de funktie van hoofd 
MTI. 
De kort geleden gereedgeko
men nieuwe hal aan de MF 
bood ruim gelegenheid de ve
len te bergen, die van hun be
langstelling blijk kwamen ge
ven. Nadat ieder in de gele
genheid was gesteld zich te 

DMNO 
ONDERNEMINGSRAAD 
Op 15 juni vergaderde de On
dernemingsraad. Er was een 
vrij korte agenda. Aangezien 
op 11 juli de volgende vergade
ring plaatsvond, vindt u deze 
keer de samenvattingen van 
deze twee vergaderingen in de
zelfde Zeskrant. 
Op 15 juni werd gesproken 
over de problemen die wij on
dervinden bij het aantrekken 
van medewerkers voor de 
draaierij en kotterij. Het lukt 
ondanks intensieve pogingen 
via advertenties en arbeidsbu
reau niet om vakbekwame 
medewerkers te vinden. Om 
toch het werk dat we hebben 
klaar te krijgen, zijn er kontak
ten gelegd om te proberen uit 
Engeland draaiers en/of frezers 
in te lenen. 
Wij realiseren ons, dat de taal 
daarbij een probleem kan zijn, 
maar willen een en ander toch 
graag onderzoeken. 
Voorts wordt meegedeeld, dat 
de heer J. N. Campfens, af
komstig van IHC Gusto, in
middels is aangesteld als chef 
Magazijn/Expeditie en dat de 
heer J. Wijnands na de zomer
vakantie wordt aangesteld als 
meewerkend voorman draaie
rij. 
Bij de behandeling van het 
verslag over het eerste kwar
taal 1978 blijkt, dat het moei
lijk is goede opdrachten te 
krijgen. Naar aanleiding daar
van vertelt de voorzitter dat we 
intensief bezig zijn met innova
tie: het zoeken naar nieuwe 
produkten. Daarbij worden we 
o.a. geadviseerd door TNO. 
Eén project voor een nieuwe 
tapijtmachine hebben we in
middels moeten laten vallen, 
omdat de risico's daarvoor 
voor ons te groot waren. Maar 
intussen zijn we met een ander 
project bezig, waarvoor nog 

bedienen van het gebodene 
aan drank en versnaperingen, 
nam de heer v.d. Ende, plaats
vervangend hoofdbedrijfslei
der, het woord, waarbij hij in 
een humoristische speech 
waarderende woorden sprak 
aan het adres van de heer Be
versen en hem meededeelde, 
dat speciaal met het oog op 
diens ontplooide aktiviteit op 
het gebied van pompen bin
nenskamers was besloten de 
heer Beversen te benoemen tot 
Ridder in de "Euler Pompe
norde". Onder grote hilariteit 
werden hem daarop door de 
heer v.d. Ende de bijbehorende 
versierselen, een breed oranje
lint, met daaraan een grote 

verschillende onderzoeken 
moeten worden gedaan. 
Voor de wat langere termijn 
zijn we toch niet al te pessi
mistisch, omdat er ontwikke
lingen zijn met betrekking tot 
Defensie en ook goede kontak
ten met Philips in Best. 
De COR-notulen geven geen 
aanleiding tot opmerkingen. 
Bij de rondvraag wordt afge
sproken, dat in de volgende 
vergadering de funktîe van de 
chef personeelszaken bespro
ken zal worden en tevens dat 
dan ook een overzicht op tafel 
zal komen van het aantal 
overuren gedurende het le 
kwartaal. 
Daarnaast werd nog gesproken 
over de uitzicht-problemen bij 
de uitrit van het terrein en de 
mogelijk voor het planten van 
een kerstboom. 
Op 11 juli werden na de ope
ning en goedkeuring van de 
notulen eerst een aantal mede
delingen gedaan over perso
neelsaangelege_nheden. Met 
een medewerker die 2 jaar ar
beidsongeschikt is, zal het 
dienstverband worden verbro
ken. Met een medewerkster, 
met wie een tijdelijke arbeids
overeenkomst bestond, zal 
deze overeenkomst niet wor
den voortgezet. De ontslagaan
vrage bij het GAB voor een 
andere medewerker is inge
trokken. Er is een medewerker 
aangetrokken voor de draaierij 
en er zijn nu definitief 6 leer
lingen aangetrokken en mis
schien komt er een zevende en 
voorts zal via een uitzendorga
nisatie op tijdelijke basis een 
Engelse frezer worden inge
leend. Er zal worden bezien of 
deze Engelse medewerker 
eventueel in vaste dienst zou 
kunnen komen tegen onze ar
beidsvoorwaarden. 
Daarna werd nog gediscus-

sieerd over de problemen van 
meerdere langdurig zieke en 
wat oudere medewerkers. 
Met betrekking tot de order
portefeuille kon de voorzitter 
gelukkig weer een aantal in 
opdracht gekregen lieren noe
men, naast weer iets meer 
werk voor DAF. 
Over de vanzelfsprekende 
aanwezigheid van de chef Per
soneelszaken gedurende iedere 
gehele vergadering, wordt uit
voerig gediscussieerd aan de 
hand van een pré-advies van 
de voorzitter en een schriftelijk 
reaktie van de gekozen leden. 
De gekozen leden zijn van me
ning, dat het.indruist tegen de 
bedoeling van de Wet op de 
OR, dat de chef Personeelsza
ken altijd aanwezig is als advi
seur. 
De voorzitter meent, dat zijn 
aanwezigheid als toehoorder 
een positieve bijdrage levert 
aan het overleg. 
Na een schorsing blijven de 
gekozen leden bij hun stand
punt, waarop de voorzitter 
voorstelt, voor de volgende 
vergadering weer schriftelijk te 
zullen reageren op het stand
punt van de gekozen leden en 
in die vergadering definitief 
een beslissing te nemen. Hier
mee kunnen de gekozen leden 
instemmen. 
Het gepresenteerde overzicht 
van de gemaakte overuren in 
het eerste kwartaal geeft een 
goed inzicht in de redenen 
waarvoor moest worden over
gewerkt. Niet duidelijk wordt 
of het steeds dezelfde mede
werkers zijn die overwerken. 
De voorzitter zegt toe, bij het 
volgende overzicht een specifi
catie te zullen geven van eruit
springende gevallen. Ook zegt 
hij toe, enkele punten met de 
lijnorganisatie te zullen opne
men, onder andere de indruk 

medaille met pompsymbool, 
omgehangen. Tevens werd een 
houten schaalmodel van een 
pomp aangeboden. 
De heer Beversen, getroffen 
d"oor deze geste, dankte voor 
deze verrassing en sprak de 
hoop uit, dat de zaak mocht 
blijven floreren. 
Niet bedoeld als dreigement, 
volgens hem, verklapte hij, dat 
hij de zaak ééns per week zou 
blijven bezoeken - voor over
leg. 
Hierna was men nog enige tijd 
gezellig bijeen, waarna van de 
gelegenheid gebruik gemaakt 
werd de heren Beversen en 
Tuinman de hand te drukken. 
C. Gelderblom.

die bestaat, dat niet altijd alle 
overwerkers aan de toezicht
houder ploegendienst melden 
dat ze overwerken. 
Met betrekking tot de COR 
deelde de secretaris mee, dat 
vanwege de reorganisatie bin
nen IHC in de komende ver
gadering een nieuwe secretaris 
en een nieuwe agendacommis
sie zullen worden gekozen. 
Nadat de voorzitter bij de 
rondvraag toezegt, de mate
riaalvoorziening voor het slui
zenmagazijn nog weer eens 
onder de aandacht te zullen 
brengen, sluit hij de vergade
ring. 

GESLAAGD 
L. van Rooyen - Gronddi
ploma Booglassen NIL
R. Leenen - Diploma Begin
ners Booglassen NIL
A. Meershoek - Diploma lnd.
Elektronica
W. Wildöer - Diploma Ind.
Elektronica

MTE 
25 JAAR IN DIENST 
Donderdag 6 juli werd bij MTE 
het jubileum gevierd van de 
heer R. A. H. Mackaay, admi
nistrateur. 
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Maandag morgen 10 juli jl. 
werden we opgeschrikt door 
het bericht van het plotseling 
overlijden van Wim Zanen Jr. 
Het was eigenlijk niet te gelo
ven en velen konden dat eerst 
dan ook niet. Wim, die als 19-
jarîge bij ons gekomen was, is 
nu midden in de kracht van 
zijn leven, op 30-jarige leeftijd, 
weggenomen. Met zijn vriende
lijkheid en voorkomendheid 
op zijn werk en in zijn omge
ving laat hij voor iedereen, die 
hem kende, een grote lege 
plaats achter. 
We denken hierbij vooral aan 
z'n vrouw en z'n jonge kinde
ren, waarvoor hij zoveel bete
kende en aan z'n vader en z'n 
grootvader die we allemaal zo 
goed kennen. 

STAGIAIRES 
10.7.1978 H. Hermans, afd. on
derhoud 
31.7.1978 D. Paul, afd. onder
houd 

IN DIENST 
17.7.1978 W. Bos, leerschool (ex 
militaire dienst) 
1.8.1978 H. Kleine, draaierij 

DANK 
Mede namens mijn vrouw wil 
ik graag iedereen hartelijk be
danken voor de blijken van be
langstelling, bloemen en ca
deaus, die ik bij mijn 25-jarig 
jubileum mocht ontvangen. 
M. Mackaay

We betuigen mevrouw Zanen 
en haar kinderen onze op
rechte deelneming en wensen 
hen alle kracht en sterkte toe 
om dit verlies te kunnen dra
gen. 

IN MEMORIAM 
Op 8 april jl. overleed onze ge
pensioneerde, de heer Gerrit van den Berg 
·op de leeftijd van 78 jaar.
Wij betuigen mevrouw van den
Berg en haar kinderen onze
oprecht deelneming en wensen
haar en haar kinderen alle
kracht en sterkte toe om dit
verlies te kunnen dragen.

Zeskrant is de elke drie 
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. 

Hoofdredacteur: 
R. Gebhard
Redactie:
J. J. Besteman - IHC Verschure
A. J. Bijloo- IHC Gusto
Staalbouw
G. Houwing - IHC Smit
P. W. Idema- DMN
Mevr. T. van der Salm
van der Klooster - MTE
F. Schalekamp -
IHC hoofdkantoor
Mevr. J. M. Schoemaker -
IHC Verschure
A. Stam - IHC De Klop
K. Veen - Smit Engineering

Vormgeving en druk: 
R. Hofland/
Brouwer Offset - Delft
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�r:?:functiemarkt�F:l: IHCSmitb groepsleider meetdienst 
Als groepsleider metingen valt hij 
rechtstreeks ondPr de chef van de 
afdeling en is mede verantwoor
delijk voor planning, voorberei
ding, uitvoering en nazorg van 
de metinyen. Tijdens de metin
gen, die veelal in teamverband 
plaatsvinden, is hij verantwoor
delijk voor de totale gang van 
zaken. Hij coördineert en verza
melt meetresultaten en werkt 
dew ter plaatse uit. 
Kontrole op de metingen vindt 
veelal achteraf plaats aan de 
hand van resultatenbeoordeling. 
Tot zijn taak behoort tevens het 
rapporteren van de meetresulta
ten, het onderhouden van klan
tenkontakt en kontokten met le
veranciers. 
Voor deze funktie denken wi1 aan 
iemand met een HTS-opleiding 
(werktuigbouw) bij voorkeur mei 
opplikatiekursus Meet- en rege
ltechniek en die geen bezwaar 
heeft tegen onregelmatige werk
tijden. assistent planner 
Voor het Stafbureau Techniek 
zoeken wij ee,1 assistent planner 
met een MTS-opleiding. 
Zijn taken zi1n: Schri1ven van 
ponskoncepten. 
Registreren van verwerkte uren 
(gemaakt/gepland) en gemaakte 
tekeningen. 
Verwerken van mutaties op com
puter tekeningli1sten. 
Voortgangskontrole op en rappor
tage van verschuivingen in het 
tekeningenprogramma. 
Bijwerken van het teke111nge
nprogramma (eventueel herzien). 
Bespreken van de verschuivingen 
in het tekeningenprogramma met 
BBW en Inkoop en te treffen 
maatregelen overeenkomen Op
stellen van detailprogramma's 
Tekenkamer. Kontrole van de 
tijdverantwoording. Opstellen en 
bewaken van grafieken, uren
krommen en bezettingsoverzich
ten (personeelslijsten). Assisteren 
bij het maken van het tekeninge
nprogramma. Notuleren op ver
zoek. bagger adviseur 
De baggeradviseur zal in sa
menwerking met de chef van de 
baggeradviesgroep verantwoor
deliik zijn voor het uitbrengen 
van baggertechnische adviezen. 
Deze adviezen omvatten de inzet 
van materieel voor uiteenlopende 
baggerwerken, de uitvoering van 
deze baggerwerken en het bepa
len van karakteristieken en pro
dukties van baggerdelen zoals 
pompen, graafelementen etc. 
alsmede advisering bij de keuze 
hiervan. 
Adviezen worden zowel intern 
versterkt, biJ het aanbieden van 
baggermaterieel, als ook extern. 
Tot z11n taak behoren het onder
houden van kontakten met afde
lingen binnen IHC en met klanten 
daarbuiten. Tiidens ofwez1ghe1d 
van de chef treedt h11 op als zi1n 
plaatsvervanger. 
Voor deze funklle denken wiJ aan 
iemand op HTS n1vem1 werktuig 
bouwkunde of eventueel civiele 
techniek met een goede ken111s 
van de Engelse taal. tanken persers 
Door middel van persen word ei 
op lekkages gekontroleerd. HiJ 
maakt de lekken dicht. 

begrotings kalkulator 
Voor de kalkulalieafdeling "Fa
briek" zoeken wij op korte termijn 
een begrotingskalku!ator voor hel 
zelfstandig en in overleg en aan 
de hand van tekeningen en an
dere gegevens maken van begro
tingen voor vrij eenvoudige tot 
meer ingewikkelde werkstukken 
en reservedelen voor de bagge
rindustrie. Een middelbaar tech
nische opleiding met praktijker
varing op het gebied van ijzer
werk/lassen en/of verspanende 
bewerkingen is vereist. hulp platendrukker. 
Asmsteert bij het uitvoeren van 
alle voorkomende plaatbuigwerk
zaamheden op een halfautomati
sche bediende scheepsbou wpers. 
De benodigde praktijk-opleiding 
wordt intern verzorgd. Na verloop 
van tijd moet hiJ in voorkomende 
gevallen in staat zijn deze pers 
zelfstandig te bedienen. buiger 
Hij buigt piJpen met de hand en 
/of machinaal in enkelstukswerk. 
De stand van flensen, lengtena
den en plaats van het branden 
worden door hem afgetekend. richter 
Hij richt en strekt sterk vervorm
de, meer ingewikkelde werkstuk
ken door middel van speciale 
warmstookapparatuur. emballeur 
Hij pakt omvangrijke produkten 
in volgens zelf op te meten ma
ten. BiJ het vervaardigen van de 
emballage moet rekening gehou
den worden met zwaartepunten, 
steunplaatsen, hi1smogelijkheden 
etc. lassers 
Het met de hand en/of met de 
machine lassen van naden, die 
moeten voldoen aan hoge kwali
teitseisen in alle standen of zono
dig alle lasmethoden en voorko
mende materiaalsoorten. koperslagers (pijpfitters) 
Het aan- en samenbouwen van 
piJpleidingsinstallalles en het be
en verwerken van pijp- en 
plaatmateriaal tot produkten, 
zoals ventilatiekokers, lekbakken, 
spruit- en broekstukken en boch
ten uit segmenten opgebouwd. 

Voorts kunnen wij op korte ter
mijn gebruiken: 

Werktuig- en 
scheeps
bouwkundige 
ingenieurs voor de 
studie- en re
searchgroep (MTI) 
en Centrale Tech
niek. 
Metaalkundig in
genieur. 
Assistent projekt
leider met HTS
opleiding. 

HTS-ers werktuig
en scheepsbouw
kunde voor de Te
kenkamers. 
Projektleider Cen
trale Techniek. 
Ervaren konstruk
teur voor de Te
kenkamer Fabriek. 
Medewerker Con
trols Projekten. 
Technisch admini
stratief medewer
ker. 
Konstrukteur / 
projektleider 
Tekenkamer Con
trols. 
Werkvoorbereider 
voor Bedrijfsbu
reau Fabriek. 
HTS-er werktuig
bouw voor de 
Planning Fabriek. 
Administratief me
dewerkster , , Plan
ning Fabriek". 
Assistent 
Meetdienst. 
Lichtdrukker voor 
Bedrijfsbureau 
Fabriek. 
Bedrijfsassistent 
(laboratorium). 
Magazijn
medewerker/ 
emballeur. 
Stellingmakers. 
IJzerwerkers. 
Centerdraaiers. 
Kotteraar. 
NUBE - boord er. 

· Frezer.
Sorteerder.
Emballeur.
Buiger.
Hulp platenrichter.
Spantenbuiger/
richter.
Hakker.
Hulp ijzerwerkers.

Inlichtingen ziJn verkrijgbaar btj 
en sollicitat1es kunnen worden 
gericht aan ). C. van der Hoeven, 
afdeling Personeelszaken, IHC 
SMIT BV, Postbus l , Kinderdi1k, 
telefoon O l 0-117600, toestel 582. 

Verder zoeken wiJ gegadigden 
voor de volgende funkt1es: 

Hoofd Centrale 
Techniek. 
Hoofd Ontwer
pen/Calculatie. 
Sector personeels
chef. 
Chef Opleiding 

Jnlichtingen over deze vakaturen 
ZiJn verknjgbaar bij de hee1 H. 
Bosma, Afdeling Personeelsza 
ken, IHC SMIT BV, postbus 1. 
KmderdiJk, telefoon O 10-117600, 
toestel 334. 

IHC VerschureW 
' '  p1Jpen bewerkers/ koperslagers nieuwbouw 

Taak: Aan- en samenbouwen 
van piJpleidinginstallaties, sani
tair e.d. aan boord van scheperi scheepsmetaal bewerkers nieuwbouw/ reparatie 
Taak: Het samenbouwen van ge
compliceerde secties uit afgete
kende en/of voorbewerkte en/of 
samengestelde onderdelen en/of 
ptaatsecties elektrisch lassers nieuwbouw 
Taak: Het lassen van huidnoden, 
secuestu1ken, dubbele bodems 
e.d. reparatie bankwerker 
Taak: Reparatie en montagewerk 
aan mochine-mstallaties aan 
boord van schepen stellingmakers nieuwbouw 
Taak: Maken en plaatsen van 
houten en/of iJzeren stellingen ten 
behoeve van in aanbouw zi1nde 
schepen administratief medewerker technische dienst nieuwbouw 
Taak: Voorbereiden uit te voeren 
reparaliewerkzaamheden, uit
werken van plannen en begro
tingen, kostencontrole e.d. 
Verlangd wordt: MTS-niveau + 
enige admmistralieve ervaring ijzerwerkersbaas afd. reparatie 
Taak: Toezicht en leiding over 
groep medewerkers die zich be
zig houdt mei reparatie van coas 
Iers, zuigers, binnenvaartschepen 
e.d. 
Verlangd wordt: Minimaal Beme
tel, ruime ervaring in een derge
li1ke funktie 

werk voorbereider machinefabriek OW 
Taak: Opstellen van de volledige 
werkvoorbereiding van alle bij de 
ob1ecten behorende onderdelen 
voor de mechanische afdeling. 
Verlangd wordt: MTS-niveau en 
ruime ervaring voorman helling afd. reparatie 
Taak: Het hellmgen en dokken 
van coasters, zuigers, binnen
vaartschepen e.d. 
Verlangd wordt: Ervanng m 
soortgelijke werkzaamheden voorman transport nieuwbouw 
Taak: Het verzorgen van de aan
en afvoeren, mei. plaatsen op de 
helling, van secties en ovenge 
matenalen. 
Verlangd wordt: Ruime ervaring 
met transportwerkzaamheden medewerke afd. cost accounting 
Taak: Bewaking orderkoslen en 
de daarmee gepaard gaande 
analyses en rapporteringen 
Verlangd wordt: MEAO ol daar
aan gelijkwaardig en e111ge jaren 
bedrijfservaring machinebrander nieuwbouw 
Taak: Brandwerk aan een gepro
grammeerde bestuurde 
brand-s111jmachine 
Verlangd wordt: Ervaring m 
brands111jwerk modelbouwer inbouw 
Taak: Het construeren van lei
dingsystemen, pomp- en machi
nekamer m een schaalmodel 
Verlangd wordt: MTS opleiding 
werktuigbouw tuigers/hou tscheepmakers 
Taak: Opmeten, make'1 en aan
brengen van tuigage 
Richten en waterpassen van de 
helling t.b.v. het plaatsen van 
blokken, goten en sleden 

ln!tchtmgen zi)n verkri)gbaar btj 
en sollicitaties kunnen worden 
ge11cht tot: IHC VERSCHURE, 
Personeelszaken, Postbus 3025, 
1003 AA Amsterdam N., telefoon 
020-323221 , toestel 255 256. 
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Hoofdkantoor� secretaresse concern personeelzake 
Functie-inhoud: 
Bi1houden van agenda, behande
len van correspondentie, voorbe
reiding en verslaggeving van 
vergadenngen. 
Functie-eisen: 
Havo 111veau, type- en steno
vaardighe1d. Ervaring als secre
taresse. Belangstellmg sociale 
aangelegenheden. 

Inlichtingen: 
Mevr. M. C. S. Wondergem 
010-76055. 

4 
IHC Gusto Staalbou 
BiJ IHC Gusto Staalbouw wordt 
gevraagd eon secretaresse 
van het hoofd van de ofdehng 
Produktie. 
Naast het bqhouden van de 
agenda, het ve1zorgen van de 
corresror1ch�r1tie, orc:h1venng en 
hpt voo1 be, e1Jen van vergade
ringen behoort o.m. tnt hnnr ta
ken het bewaken van de budget
ten rn 1k f,)]I l\V 11r 1 \''""!ll afoµ1u• 
ken. 
Gedocht wo1dt aan een mede
werkster die regelmatig waar no
à1g eigen mit1otleven weet \n te 
brengen, een opleiding heelt op 
Mavo-4-ntveau en m staat in Ne
derlanJse en Engelse tekst ste
nografisch op te nemen. 

Voor nadere mlormatie tel. 
01804-12388 de heer B. Roelfse
ma. DMN� Ervaren draaiers en frezers 
Taak: bewerken van diverse pro
dukten met zeer nauwkeurige to
leranties al of niet aan numeriek 
bestuurde machmes. 
Verlangd wordt Bemetel en ruime 
ervanng. 

[nltchllngen en sollrc1ta11es: 
Pers. zaken DMN. tel. 02523-3941. 
postbus 6, Noordw1jked1out. 


