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In dit nummer De '8000' in Lego 
laten wij u meeleven met de te
waterlatingen van de Petrola 69 
en de Vlaanderen XIX ... toont 

de Rubens haar krachtige vor
men, ... stellen wij Bas aan u 
voor die een Beaver van Lego 

maakte, .. . vermelden wij -niet 
zonder trots - wéér een prijs voor 

de Amphidredgefilm, ... wordt 
verslag gedaan van de laatste 

COR-vergadering, ... wordt me
dedeling gedaan van de samen

werking met McMullen in de 
V.S., ... kondigen wij de ten

toonstelling 
"

Europort 77" aan, 
. . . is de kraam van de Functie

markt gevuld met talloze aanbie-
dingen, ... komen de werkmaat
schappijen als altijd met hun ei-

gen, lokale nieuws. 

Even iets rechtzetten 
Bij het artikel 

"
Machtig IHC 

transport naar Dubai" in het
vorige nummer werden twee 
foto's gepubliceerd. Jammer 

genoeg is verzuimd te vermelden 
van wie deze foto's afkomstig 
waren. En dat willen wij even 

rechtzetten. De 
"
kleine" foto is 

van de Vereniging
"
De 

Amsterdamse Haven", de 
"
grote" 

foto van Fotopersbureau C. de 
Boer BV te Haarlem. 

Zoals veel kinderen houdt ook Bas 
Oostrom ervan om met Lego te 
bouwen. Zijn voorkeur gaat daar
bij uit naar technische 

"
dingen", 

auto's, kranen en dat soort con
structies. Op een dag bracht zijn 
vader, die op de afdeling Corres
pondentie van IHC De Klop werkt, 
wat documentatie van de IHC 
Beaver 

"
8000" mee naar huis. Dat 

bracht Bas op het idee van Lego
eens een cutterzuiger te bouwen 
en wel een 

"
8000". 

,,Ik dacht niet dat het zou lukken,
omdat ik niet genoeg Lego had," 
vertelde Bas ons. ,,Maar het lukte 
toch". Het werd het grootste werk
stuk, dat hij ooit van deze steentjes 
in elkaar knutselde. De 11-jarige 
bouwer mag er terecht trots op 
zijn. Wij vroegen Bas, hoe lang hij 
er aan gewerkt had. ,,Nou, een dag 
of drie, maar natuurlijk niet achter 
elkaar." Dat is te begrijpen, want 

Jeugd bij tewaterlating 

Schoolklassen uit Oegstgeest en 
Lekkerland bekeken bij IHC 
Smit het te water gaan van de 

Vlaanderen XIX. Het was voor 
hen niet alleen maar een 
uitstapje, want er moest een 
werkstuk over worden gemaakt. 
Het overleg hierover begon 
meteen toen het schip te water 
lag. 

DE IJZERVRETER Meer nieuws over deze grote 
Leg(i)o jeugd ditmaal cutterzuiger op pagina 5 

als je in de 6e klas zit van de Jo
hannes Calvijn School moet er 
heus ook huiswerk gemaakt wor
den. 
Niet alles aan het model kon van 
Lego-onderdelen worden ge
maakt. Met grote vindingrijkheid 
wist Bas - met een beetje hulp van 
vader, en dat mag!-oplossingen te 
vinden. Twee stukjes gordijnrail, 
netjes rood geverfd, vormen de 
rails voor de kraan op het schip. 
Wieltjes, ook behorende bij gor
dijnrails, dienen als kabelschijven. 
Limonaderietjes bleken erg ge
schikt voor de zuig- en persleiding . 
Kleine vleugelmoertjes zijn de an
kers aan de ankerbomen. En als 
spudpalen dienen -tijdelijk! ... -
twee stukken van het statief van 
moeder Oostrom's droogkap ... 
Het Legomodel van de ;;8000" 
kreeg bij De Klop veel belangstel
ling en de complimenten voor de 

maker stapelden zich op. Wij vroe
gen aan Bas of hij ooit zo'n zuiger 
in het echt had gezien. ,,Nee, ik heb 
er wel eens een in het water zien 
gaan." Tijdens het maken van de 
foto's van zijn werkstuk bekeek de 
jonge Lego-constructeur met 
grote belangstelling de Beaver 
modellen, die op de werf in vitri
nes staan. Om nieuwe ideeën op te 
doen? 
Hoe het zij, met dit model heeft 
Bas alle eer weten in te leggen en 
wij zijn er zeker van, dat ook op de 
Europort-tentoonstelling, waar 
IHC deze bijzondere uitvoering 
van een van haar zuigers zal ten
toonstellen, de 

"
Lego 8000" veel 

aandacht zal trekken.

Herfst 
Voor wie er oog voor heeft, valt er 
op onze werven, temidden van 
het 

"
industrieële tumult" best 

het wisselen van de seizoenen te
ontdekken. Zoals deze grote 
paddestoel, bij hët kantoorge
bouw van IHC Smit, door een van 
de fotografen van Fotobureau 
Kramer in de lens 

"
gevangen" na 

de tewaterlating van de Vlaande

ren XIX. Of wij willen of niet, de 
winter is in aantocht. 
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Samenwerking met 
Verenigde Staten 
lHC Holland gaat samenwerken
met de in New York gevestigde
engineering groep John J. Me.
Mullen Associates. De nieuwe on
derneming zal zich als "Dredge
Technology Corporation" presen
teren als leverancier van bagger
engineering aan de Amerikaanse
markt. 
IHC en Me. Mullen nemen in de
nieuwe maatschappij ieder voor
de helft deel. 
Op deze wijze zal IHC haar gespe
cialiseerde "know-how" combine
ren met de kennis en ervaring die
Me. Mullen bezit voor wat betreft
de aanpassing van ontwerpen aan
de eisen die in de Verenigde Staten 
hiervoor worden gesteld. ,,Dredge 

zover de Amerikaanse wetgeving
zich daartegen niet verzet. 
John J. Me. Mullen Associates is
een internationaal werkende
groep van vijftien bedrijven, die
zich heeft gespecialiseerd in het 
verlenen van diensten op velerlei 
gebied aan de maritieme industrie.
De groep heeft een vooraan
staande naam in de maritieme re
search en houdt verscheidene pa
tenten. De samenwerking tussen
IHC en Me. Mullen, hoewel be
perkt tot baggermaterieel, opent
daarmee tevens de mogelijkheid
nieuwe scheepsbouwkundige
vindingen in het ontwerp van bag
germaterieel te introduceren. 

Technology Corporation" zal de In dit bericht komen een paar ter
Marketing verzorgen. men voor, die wellicht niet iedereen 
In de Verenigde Staten mag even duidelijk zijn. Hoewel ze in
slechts gebaggerd worden met middels wèl gemeengoed zijn ge
materieel, dat in het land zelf is ge- worden in onze taal! Vandaar deze 
bouwd. De nieuwe combinatie zal korte "vertaling":
zich dan ook beperken tot het uit- engineering - het uitdenken en
voeren van engineering voor Arne- ontwerpen van iets zonder het zelf 
rikaanse ondernemers, die in de te bouwen;
Verenigde Staten werken. know-how - praktische en theore
IHC Holland zal daarbij optreden ti.sche kennis over een bepaald on
als leverancier van engineering derwerp;
aan de joint venture. Door de sa- joint-venture- een bepaalde vorm
menwerking met John J. Me. Mul- van samenwerking; een gezamen
len wordt de Nederlandse techno- lijk ondernemen;
logie op de Amerikaanse markt ge- turnkey project - een project,
ïntroduceerd, aangepast aan de waarbij de opdrachtgever vanaf 
Amerikaanse voorschriften. het eerste idee tot en met de opleve
Het is niet uitgesloten dat "Dredge ring wordt geadviseerd en bege
Technology,' wordt uitgenodigd leid. 
tot het aangaan van "turnkey- technologie - leer van de hande
projecten", waarbij het toezicht op lingen waardoor de mens de voort
de bouw in de Verenigde Staten brengselen van de natuur tot stof
ook aan de joint venture wordt ge- fen verwerkt tot bevrediging van 
gund. zijn behoeften; het veranderen van 
Er zal naar worden gestreefd dat natuurproducten in kunstproduc
IHC Holland in die gevallen zal op- ten (van Dale). 
treden als toeleverancier van on-
derdelen en instrumenten, voor

Eerste halfjaar-bericht 
In de eerste helft van 1977 is de
orderontvangst, voornamelijk als
gevolg van het uitblijven van ver
kopen in de offshore sector, achter
gebleven bij de verwachting. Naar
het zich nu laat aanzien zullen de
verkopen in het tweede halfjaar 
lager zijn dan die in het eerste half-,
jaar. 
De orderportefeuille bedroeg aan
het einde van het eerste halfjaar 
J 770 miljoen. Als gevolg van dei
mindere orderontvangst wordt

!verwacht, dat het orderbestand 
aan het einde van 1977 lager zal zijn 
dan dat per ultimo 1976, dat toen
J 732 miljoen bedroeg. 
Als gevolg van de voorheen ge
boekte opdrachten waren de be
drijven in het eerste halfjaar goed!
van werk voorzien; ook in de reste
rende periode van 1977 zullen wij
vrijwel geheel bezet zijn. 
De onzekere situatie in de

scheepsbouw en de invloed van
het met verlies aannemen van or
ders zullen het resultaat over het
lopende boekjaar nog kunnen
beïnvloeden. Onvoorziene om
standigheden voorbehouden,
verwachten wij evenwel het boek
jaar te kunnen afsluiten met een
winst, die niet veel afwijkt van de
winst over 1976, dief 15,4 miljoen
bedroeg. 

22 september 1977 
de raad van bestuur

... op 29 september 1977 

Bij de ingekomen stukken is een wing heeft gegeven over het hele
mededeling van IHC Smit over het concern en niet alleen over de
kiezen van de heer J. Sterrenburg offshore. 
tot COR-lid en de heer G. J. den Maar toen, aldus het gekozen lid, 
Boef tot plaatsvervangend lid. wist IHC nog niet hoe de positie in 
De voorzitter deelt mede, dat de de baggermarkt precies zou zijn.
raad van bestuur van de gekozen De voorzitter zegt, dat dit onze 
leden een antwoord heeft gekre- grote specialiteit is en wij hebben
gen op het memorandum van de er een groot marktaandeel in.Dit is
raad van bestuur aan genoemde duidelijk in de nota uiteengezet. 
leden. De tijd heeft ontbroken Op de vraag of er al toezeggingen
voor meer dan een vluchtige be- zijn gedaan over preferenties,
schouwing, zodat de voorzitter wordt geantwoord dat dit niet het
voorstelt hier in de volgende ver- geval is. In een markt die dun is en
gadering op terug te komen. Wel die niet alle werven voldoende met
wil hij alvast een zijdelingse op- werk kan vullen moeten maatsta
merking maken. ven worden gevonden om de
Over de cijfers bestaat er een mis- marktafbakening in praktische zin
verstand: het is niet zo, dat de ver- te kunnen aanpakken. Er bestaan
liezen op het bij IHC Gusto ge- geen speciale afspraken tussen
bouwde hefeiland voor Maersk in IHC en RSV. 
de verliescijfers zijn opgenomen. Ten aanzien van IHC France wordt
De gekozen leden kunnen desge- medegedeeld, dat de deelneming
wenst op dit punt hun antwoord in van IHC hierin is verkocht. Een
heroverweging nemen. van de redenen was, dat de leiding
Bij het agendapunt mededelingen van dit bedrijf haar eigen weg
raad van bestuur worden enige wenste te gaan. Het kantoor in Pa
mededelingen gedaan over de rijs blijft bestaan als IHC-verte
ontwikkelingen in en om de Be- genwoordiging voor een groot deel
leidscommissie. In Werfgroepe- van de franstalige gebieden in de
ring 1 is de sociale begeleidings- wereld. Een van de gekozen leden
commissie ingesteld. Binnenkort vindt het vreemd, dat hij dit feit 
zal die haar eerste bespreking van anderen heeft moeten horen.
hebben. De heer Boterenbrood Het ware beter geweest wanneer 
heeft zitting in deze commissie. In de raad van bestuur hierover de 
Werfgroepering 3 is de marktafba- COR schriftelijk had ingelicht. 
kening onderwerp van gesprek. Op de vraag hoe de afwikkeling
Het gaat in deze Werfgroepering van de watertankers voor Libië ge
alleen om "de bagger". Er wordt regeld zal worden, wordt geant
gezocht naareenmarktafbakening woord, dat deze schepen inmid
tussen Werfgroepering 3 en enkele dels zijn afgeleverd. Eén moet er
werven, die vroeger ook enig bag- nog in Libië worden overgedra
germateriaal bouwden en daarom gen. 
van mening zijn dat ze er recht op Over het agendapunt orderporte
hebben gelijk op te delen. Het IHC feuiUe vindt een langdurige ge
standpunt is, dat de beperkingen dachtenwisseling plaats. De bag
die aan Werfgroepering 3 zijn op- germarkt voor grote schepen is
gelegd in het uitsluitend bouwen dun. Bepalend voor de vraag is de
van baggermaterieel beschermd ontwikkeling in het Midden Oos
dienen te worden door preferen- ten. Bij IHC De Klop is de situatie
ties bij het verkrijgen van orders, gunstiger. In de bouw van de bag
zolang onze orderportefeuille niet germolens voor Polen is door fi
redelijk is gevuld. nanciële vraagstukken enige ver
Wat gebeurt er als die preferenties traging opgetreden. Pas als de 
niet worden verkregen? Breekt problemen zijn opgelost kan ver
IHC dan met de Beleidscommis- der worden gegaan. Op de vraag, of 
sie? De voorzitter meent dat in er verband bestaat met de splijt
goed overleg moet worden gezocht bakken wordt geantwoord, dat dit 
naar oplossingen en dat het geen helaas niet het geval is. De hou
zin heeft vooruit te lopen op din- wers van de splijtbakken en de
gen die misschien helemaal niet kopers van de baggermolens zijn
gebeuren.Wel zal een en ander nog niet dezelfde. 
enige tijd duren. De gesprekslei- In de offshore-sector valt weinig
der van Werf groepering 3, de heer nieuws te melden. Over Petrobal
Langman, wil eerst een helder tic zijn de onderhandelingen nog 
beeld over de marktafbakening gaande. Bij een eventuele op
hebben voordat er zinnige voor- dracht zal, om aan de levertijd te
stellen worden gedaan over de kunnen voldoen, samenwerking 
herstructurering. Natuurlijk zal al- binnen en buiten IHC nodig zijn.
les in het werk worden gesteld om De mogelijkheden voor de ver
de preferenties zo te laten zijn dat koop van het boorschip Staubo II
ze werkelijk bescherming bieden. geven een wat gunstiger beeld. Op 
Wanneer er een redelijke bezet- de mogelijkheden van het ver
tingsgraad is bereikt zal er echter bouwen van de "Viking Piper" 
geen sprake zijn van een monopo- wordt serieus ingegaan. Ook de 
liepositie en zullen ook die andere raad van bestuur hoopt dat dit
werven van de markt kunnen pro- werk zal opleveren. Dat de op
fiteren. dracht voor een SMB-boei naar het
Een der gekozen leden is van me- buitenland is gegaan, komt omdat
ning dat IHC hard van stapel is ge- de opdrachtgever door internatio
lopen met haar presentatie naar nale verplichtingen verplicht was
buiten toe, terwijl eigenlijk nog dit te doen. Wel zal IHC Gusto een
niet bekend is hoe de situatie is en deel van de boei gaan maken. Ook
hoe de preferenties uit zullen val- in de baggerdivisie komt het voor,
len. Zonder die zekerheid wordt de aldus de voorzitter, dat, wanneer
offshore afgestoten. door beschermende maatregelen
De voorzitter antwoordt, dat IHC IHC bepaalde projecten niet kan
in juni jongstleden een beschou- uitvoeren, wel vaak delen kunnen

worden toegeleverd. 
Een der gekozen leden vraagt,
waarom is besloten niet in te
schrijven op de bouw van graan
elevatoren. Het is een IHC Ver
schure specialiteit en dit bedrijf
zou zulk aanvullend werk best
kunnen gebruiken. De voorzitter
onderkent de specialiteit wat dit
betreft, maar merkt op, dat qua
prijs IHC niet aan de bak komt.
Overigens zal op dit onderwerp
nog nader worden teruggekomen.
Bij DMN is men weer iets beter
van werk voorzien. Werk vanuit
IHC bepaalt voor een groot deel de
vullingsgraad van DMN. De leeg
loop bij IHC Gusto Staalbouw zal
zoveel mogelijk worden vermeden
door inbesteding van werk en het
uitlenen van personeel. MTE ont
ving een intentieverklaring voor
de mogelijke bouw van een zeeva
rende tinmolen in het Verre Oos
ten. Over de sleepzuigers voor Iran
is nog niet veel te zeggen. Een be
slissing kan nog wel enige tijd op 
zich laten wachten. 
De Financiële Commissie van de
COR heeft een aantal vragen opge
steld naar aanleiding van het eerste
halfjaarverslag, die door de heer 
Van Oosterom worden beant
woord. 
Een van de vragen heeft betrek
king op de beëindiging van de be
drijfsvoering van Smit & Bolnes. 
Een definitief' overzicht kan nog
niet worden opgesteld in verband
met een aantal nog niet afgewik
kelde zaken zoals de verkoop van
de laatste motor. De bewerkings
machines zijn allemaal verkocht;
het overgrote deel is binnen IHC
gebleven. Voor de gebouwen be
staat weinig belangstelling. In het
kader van het sociaal plan hebben
er van de 185 personeelsleden 44
een andere functie gevonden bin
nen IHC en 82 buiten IHC. 39
voormalige medewerkers hebben
een WW of WWV uitkering. Van de
groep van 82 voormalige mede
werkers zijn er acht, die een aan
vulling ontvangen volgens de be
palingen van het sociaal plan. De
Service afdeling is opgenomen in
IHC Smit en funktioneert samen 
met de service voor de oude
MAN-motoren. In de loop van het
volgend jaar zullen alle magazijn
voorraden zijn overgebracht.
Zodra alle gegevens bekend zijn,
zal de gekozen leden een inzicht
worden gegeven in de afwikkeling
van Smit & Bolnes. 
Bij de rondvraag wordt gevraagd
naar de stand van zaken over de
proefvaartregeling. Er is vertra
ging ontstaan in de behandeling
met de vakverenigingen. Het komt
echter bij de volgende bespreking
aan de orde. 

De plv. voorzitter De secretaris 
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Het stond allemaal zwart op wit in 
een telexbericht van de klant: 
"Doopvrouwe komt vanuit Parijs 
aan. Directeur Zannos en zijn ge
zin komen vanuit Athene aan". 
Gewapend met dit bericht maak
ten ze bij De Klop een programma 
voor de tewaterlating van cutter
zuiger Petrola 69 op 23 september. 
Punt na punt werd afgewerkt. 
Totdat men kwam bij het onder
deel "Ontvangst doopvrouwe". 
Wie er ook verscheen ... niet de 
aangekondigde dame. Dezelfde 
vindingrijkheid waarmee ze bij De 
Klop een serie Beavers opzetten, 
wist echter ook nu een oplossing: 
ze namen gewoon een andere! 
De heer Zannos, directeur van de 
Griekse rederij Petrola waarvoor 
dit schip gebouwd wordt, had zijn 
gezin meegebracht. Het elfjarige 

dochtertje Amaryllis viel de eer te 
beurt om de fles te hanteren. En 
hoe! Na het uitspreken van een 
Griekse volzin (wát ze precies zei, 
heeft geen enkele IHC-er verstaan, 
maar het klonk in ieder gevaJ. heel 
charmant), was het onmiddellijk 
"Pattss ... ". Alsof ze nooit anders
gedaan had. 
Direct daarop volgde er een span
nende tewaterlating. Niet zozeer 
spannend om te zien: een tewater
lating via een dwarshelling is na
tuurlijk nooit zo spectaculair als de 
glijd-en-plons verschijnselen die 
een tewaterlating vanaf de langs
helling begeleiden. Maar wel 
spannend om te beléven. Het schip 
was namelijk zo lang, dat de hel
ling maar net breed genoeg was. 
Daarbij hadden de hellingwagens 
nog maar zelden zo'n zware last ge
torst. Het kwam gelukkig allemaal 
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Met z'n 80 meter is een "8000" zó lang, dat "kop en kont" buiten de montagehal staken! 

goed terecht, zij het 
"

zeker maar 
langzaam". 
De Petrola 69 is de derde Beaver 
8000 die De Klop binnen korte tijd 
in opdracht gekregen had. De eer
ste, de Zeeland II, is inmiddels af-

De heer en mevrouw De Jooden flankeren 
de familie Zannos 

geleverd en in Delfzijl aan de slag 
gegaan. De Oraca, de tweede van 
dit drietal, werd eind augustus van 
de langshelling te water gelaten. 
Voor degenen die niet meer pre
cies weten hoe een Beaver 8000 
eruit ziet, volgen hier nog even de 
hoofdgegevens: 79 x 15 x 4,25 m, 
baggerdiepte 22 m, een inwendige 

persleidingdiameter van 750 mm 
en een totaal geïnstalleerd vermo
gen van 8000 pk. 
Ook de Petrola 69 wordt voorzien 
van een uitgebreid instrumenta
rium om zo efficiënt mogelijk te 
kunnen baggeren, zoals een pro
ductiemeetinstallatie, een bagger
computer, enz. Het schip zal eind 

Î 

dit jaar worden afgeleverd. Na de 
tewaterlating volgde er een gezel
lige bijeenkomst in de Beaver 
Corner. Aan het doopstertje en 
haar broertje en zusje reikte de 
heer De Jooden een mooi cadeau 
uit ter herinnering aan deze hoog
tijdag in hun leven. Het spijt ons 
bijzonder, dat u niet allemaal ge
tuige hebt kunnen zijn van de 
glundere kindergezichten die 
hiervan het gevolg waren. Het 
deed ons sterk denken aan een be
paalde avond vroeg in de laatste 
maand van het jaar. 
U heeft inmiddels al begrepen, dat 

"
De verdwenen vrouw" niet de 

aankondiging van een feuilleton in 
Zeskrant vormt. Het was gewoon 
wat achtergrond-informatie bij 
een gezellige tewaterlating bij IHC 
De Klop. 

,Rubens' -krachtige vormen in staal 
97 Meter lang en 1 7 meter breed, 
een totaal geïnstalleerd vermogen 
van 13,500 pk, dat zijn een paar be
langrijke "maten" van de cutter
zuiger Rubens, die bij IHC Smit 
werd gebouwd voor Dredging In
ternational in België. Eind sep
tember werd het schip naar het 
Europoortgebied versleept om 
gedurende een aantal dagen op de 
proef gesteld te worden. En, om 
zich te tonen aan een aantal gasten. 
Voorafgaande aan het transport 
naar het eerste karwei, hernam de 
Rubens haar plaats aan de af
bouwkade van IHC Smit voor het 
afwerken van het gebruikelijke 
,,puntenlijstje". Over enkele we
ken zal ook dit IHC product uit ons 
gezichtsveld verdwenen zijn. Op 
de werf vraagt de afwerking van de ic 
Vlaanderen XIX en de bouw van , 
de Johanna Jacoba aller aandacht. 
Veel tijd om te treuren om het vert
rek van deze "dame-in - het -
groen", de groen geverfde Rubens,
is er niet. Voor u hierbij een paar 
foto's van het schip in actie. Het ga 
je goed in het werk! 
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Europort 
'77 

Van 15 tot en met 19 november 
aanstaande zal in de Amsterdamse 
RAI voor de 16e maal de interna
tionale maritieme expositie 

"
Eu

roport" worden gehouden. Ruim 
1800 bedrijven uit 47 landen ne
men er aan deel. Traditiegetrouw 
is ook IHC weer van de partij. Om 
de bezoekers al voor het binnen
komen op IHC te attenderen zal er 
vóór het gebouw een IHC Amp
hidredge H400-4 opgesteld wor
den. De stand van IHC bevindt 
zich in de Europahal. Trekpleis
ters hier zullen zijn de electrisch 
aangedreven onderwater
zuigbuispomp, en de pas ontwik
kelde zuigbuisautomaat voor 
sleepzuigers, die automatisch de 
zuigbuis, of de zuigbuizen, over
boord zet en op de gewenste bag
gerdiepte brengt. Een andere 
nieuwtje, de "actieve sleepkop" 
zal te zien zijn op het model van de 
sleepzuiger die wij voor een Ne
derlandse klant bouwen. Natuur
lijk ontbreken de baggeronderde
len en -instrumenten niet. Naval
consult geeft met behulp van 
computers een demonstratie van 
hetgeen zij te bieden heeft op het 
gebied van ontwerp- en produc
tieprogramma's. 

15/19 NOVEMBER 1977 

Het spreekt vanzelf, dat ook onze 
medewerkers als ieder jaar graag 
een kijkje op 

"
Europort" willen 

nemen en daarbij de eigen IHC
stand niet willen vergeten. Daar is 
natuurlijk niets op tegen, maar 
mogen wij namens de organisato
ren vriendelijk vragen om wat 

"
te

rughoudendheid" te betrachten 
vooral als de IHC-stand vol blijkt 
te zijn met klanten en relaties? Ge
bruik de stand niet als langdurig 
,,rustoord". Hopenlijk is dit ver
zoek overbodig, maar er zijn in de 
afgelopen jaren wel eens momen
ten geweest, dat "spitsuren" op de 
stand voor wat problemen zorg
den. 
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::Jr:1: Functiemarkt 
Bedrijf 

IHC Verschure 

MTI 
Studiegroep 

MTI 

IHC Smit 

Funktie 

Technisch 
consultant 

Calculator 

Beheerder 
tussen-magazijn 

El. lassers 

Koperslagers/ 
pijpenbewerkers 

Scheepsmetaal-
bewerkers 
Typiste 

Scheepsbouw-
kundig ir. 

• 

Werktuigbouw-
kundig ir. 
Projektleider 
research 

Medewerker 
Int. Organisatie 

Begrotings
calculator 

Konstru kteurs 
voor Tekenka
mer Werktuig
bouw 
Konstrukteurs 
voor Tekenka
mer Scheeps
bouw 
Elektronikus 

Lassers 

IJzerwerkers 

Kraanmachinist 

Sorteerder 

Branders 

Pijpfitters 

Stellingmakers 

Salarisgroep 

n.o.t.k.

idem 

5 

4 en 5 

4 en 5 

4 en 5 

4 

n.o.t.k.

n.o.t.k.

n.o.t.k.

n.o.t.k.

n.o.t.k.

n.o.t.k.

n.o.t.k.

n.o.t.k.

4-5

4-5

4 

4 

4 

5 

4 

Korte omschrijving Opleidings- en ervaringseisen Aanv. informatie 

Uitvoeren projecten in automatisering HTS Scheepsb., Werktuigb. 
op gebied van techniek en besturing of vliegt.bouw + ervaring 

Plannen en voorbereiden van werk op Bij voorkeur HTS scheepsb. 
't gebied van lastechniek. Calculeren 
van de orders in onderdelen 
Vooraf, vlgs. bouwlijsten, groeperen Bemetel 
van machin. bewerkte delen, bestemd scheepsmetaal bewerker 
voor samengestelde constructies 
Lassen, zowel mach. als met de hand 

Bewerken en verwerken van pijpen. 
Het monteren van pijpleidingsinstal
laties, sanitair e.d. 
Samenstellen van secties en werk
stukken 

Doen van voorstellen ter verbetering, 
modernisering en kostprijsverlaging 
van baggerwerktuigen iQ de ruimste 
zin. Bedenken van nieuwe en betere 
baggermethoden en werktuigen 
Opstellen van projektspecifikaties en 
-begrotingen, leidinggeven aan en ko
ördineren binnen projektgroep bij de
uitvoering. Verantwoordelijkheid
voor gehele projekt, inclusief plan
ning, uitvoering en afwerking en de
financiële verantwoording
Het zelfstandig uitwerken van be
drijfstechnische projekten 

Zelfstandig in overleg aan de hand van 
tekeningen en andere gegevens 
maken van begrotingen voor vrij een
voudige tot meer ingewikkelde werk
stukken voor de baggerindustrie 

Ontwerpen en/of uitwerken van nieu
we instrumenten op bagger-technisch 
gebied, alsmede ontwikkelen en stan
daardiseren van deze instrumenten. 
Voorts het testen van elektr. en vaak 
ook pneum. meet- en regelapparatuur 
Lassen met de hand en/of machine van 
naden, die moeten voldoen aan hoge 
kwaliteitseisen in alle standen 
Zelfstandig samenstellen van secties 
of werkstukken 
M.b.v. diverse kranen transporteren
en nauwkeurig plaatsen van omvang
rijke en kwetsbare lasten. Soms zal
met meerdere kranen tegelijk worden
gewerkt
Sorteren van materialen volgens opga
ve analyselijsten 
Met de hand of machinaal snijden van 
al dan niet afgetekende delen uit plaat
en profielmateriaal 
Aan- en samenbouwen van complete 
pijpleidingsinstallaties, alsmede het 
be- en verwerken van plaat- en pijp
materiaal 

Maken en plaatsen van houten en/of 
ijzeren stellingen t.b.v. in aanbouw of 
reparatie zijnde schepen, alsmede van 
beschermingen om openingen, zoals 
trapgaten, liftschachten, luikhoofden 

MAVO+typen 

TH Scheepsbouw 

TH Werktuigbouw 

Ir. Werktuigbouw met bagger
technische ervaring of HTS 
Werktuigbouw met uitgebrei
de baggertechnische ervaring 

HTS-er met kopcursus Ecbe of aanvullende ar
beidskundige studie met brede technische 
interesse en ervaring in het leiden van werk
groepen voor de uitvoering van techn./organis. 
projekten (o.a. bedrijfsnormalisatie). 
Lft. 25-35 jaar 
Bij voorkeur middelbaar technische opleiding 
met praktijkervaring in ijzerwerk/laswerk of 
verspanende bewerkingen. Ook zij met een 
elektrotechn. opleiding kunnen in aanmer
king komen 
Ervaring in M.K.-indelingen, pijpleiding. 
schema's, pijpleiding tekenen enz. Opleiding 
op MTS en/of HTS-niveau. 
Kennis van Engelse taal 
Opleiding op MTS en/of HTS-niveau 
Ervaring in scheepsbouwkonstrukties. Kennis 
van Engelse taal. 

HTS-E met applikatickursus 
meet- en regeltechniek en be
kendheid met pneumatiek er 
hydrauliek 

------------------

Richter 

Schilders 

Corveeër 

Allround 
ijzerwerker 

Kunststof
bewerker 

Corveeër/ 
transporteur 

Gereedschap 
slijper/onder
houd gereed
schappen 

Coördinator 
reservedelen 

4-5

3 

2 

5-6

3 

6 

n.o.t.k.

0 p het oog richten van uit materiaal-
park aangevoerde profielen m.b.v. 
semi-automatische richtbank 

Het verven van baggeronderdelen 

Het verrichten van opruim-en schoon
maakwerkzaamheden 

Zelfstandig verrichten van allerlei 
werkzaamheden in onderhoudssfeer. 
Behalve ijzer- en plaatwerk ook kun
nen lassen. Zowel elekt. als autogeen 

Met moderne apparatuur aanbrengen 
van slijtvaste bekledingen op bagger
onderdelen; samenstellen van recep
tuur en afstellen van gietmachines 

Het verrichten van opruim-en schoon
maakwerkzaamheden. Aanslaan van 
lasten t.b.v. transport m.b.v. kranen 
Universeel slijpen van gereedschap
pen op diverse gereedschapslijpma
chines. Aan de hand van slijtage/breuk 
van gereedschappen opstellen van 
informaties t.b.v. de produktie ter 
vermindering, resp. voorkoming 
van slijtage/breuk 

Zorgdragen voor deskundige en tijdi
ge behandeling van reservedelen voor 
te bouwen baggervaartuigen vanaf de 
bespreking met klant t/m aflevering 

HTS Werktuigbouw. 3 tot 5 jaar 
ervaring in produktie. Kennis 
van tech. Engels en Duits in 
woord en geschrift. 

Inl. bij: 

Afd. Per
soneels
zaken 
020-323221

Hoofd PZ 
IHC Smit 
010-117600

G. Hou
wing 010-
117600



,, Vlaanderen XIX" 
bij IHC Smit te water 
Het is altijd een imposant gezicht 1 

om in de grote hal bij IHC Smit een 
schip op de helling te zien, klaar 
voor de tewaterlating. Zeker voor 
de genodigden die voor dit feeste
lijk gebeuren naar Kinderdijk ko
men. Bij de grote, zelfvarende cut
terzuiger Vlaarderen XIX was het 
al niet anders. Hoog torende het 
schip uit voor en boven het erepo
dium. De enorme deur aan de ri
vierzijde was open. Alles is keurig 
berekend, maar toch: ,,Je zou niet 
denken dat het schip door dié ope
ning naar buiten kan", hoorden wij 
iemand op het podium_ zeggen. 
Het was de wens van de klant, S.A. 
Dragages Decloedt & Fils te Brus
sel, om de tewaterlatingsplechtig
heid in kleine kring te houden en 
misschien wel daarom ook was het 
een gezellig feestelijk gebeuren. 
Gebrek aan voldoende hoog water 
zorgde voor enige vertraging. Maar 
toen kon mevrouw Robert de Pae
pe, echtgenote van de Secretaris 
Generaal van het Ministerie van 
Openbare Werken te Brussel, in de 
functie van doopvrouw de geluk
wens uitspreken en de handel 
overhalen. Statig gleed de Vlaan-

deren XIX de hal uit, onder meer 
ademloos gevolgd door bijna 100 
paar kinderogen. Schoolkinderen 
uit Lekkerland en Oegstgeest be
hoorden tot de toeschouwers. 
Deze tewaterlating in de vroege 
ochtenduren betekende voor hen 
een fijne, lange vrije dag! 

Niet de eerste 

"Het is niet de eerste maal, dat hier 
aan de Kinderdijk een schip voor u 
wordt gebouwd.", aldus werfdi
recteur, de heer A.J. Bouman, in 
zijn toespraak na de tewaterlating 
waarin hij zich in het bijzonder 
richtte tot vader en zoon, de heren 
Raymond en Jean-Jacques De 
Cloedt. ,,Een 23-tal schepen gin
gen de Vlaanderen XIX reeds voor 
en als ons jaartallenboekje goed is 
kunnen wij teruggaan naar 1892 
toen de Vlaanderen 11, een hop
perzuiger van 350 m3 hier werd ge
bouwd. Het laatste schip dat wij 
voor u bouwden was in 1970 de 
Vlaanderen XVIII, de reuze sleep
zuiger van 11 300 m3

• Dat is 32x 
de inhoud van de Vlaanderen II.
Het was voor ons op 6 december
1976 een verheugende dag toen wij
na lang en uitvoerig onderhande
len de opdracht van u ontvingen
om de zelfvarende cutterzuiger, de
grootste ooit hier in de Kinderdijk
gebouwd, te bouwen." De heer
Bouman bracht onder meer dank

"
aan onze eigen medewerkers, die 

zoals steeds de problemen die er 
zijn bij het bouwen van een schip, 
hetzij technische dan wel planma
tige, tot op heden hebben weten te 
overwinnen." 

De Vlaanderen XIX heeft een to
taal geïnstallleerd vermogen van 
ruim 16.000 pk en is ontworpen 

Imposant gleed de "Vlaanderen XIX" de 
hal uit 

Jeugdig bezoek aan de "Rubens" 

Direct na de tewaterlating overleg over het 
opstel dar gemaakt moet worden 

Grote belangstelling buiten 
Op de helling is de bouw van de 
sleepzuiger "Johanna Jacoba" intussen in 
volle gang 

voor zwaar baggerwerk in tropisch 
klimaat. Het schip is 97.50 meter 
lang en 18.50 meter breed. 
De baggerdiepte bedraagt 30 me
ter. Er zijn drie baggerpompen ge
ïnstalleerd, één onderwaterpomp 
op de cutterladder en twee bag
gerpompen in het ponton. De zui
ger is voorzien van uitgebreide 
bagger- en navigatieapparatuur. 
De twee voorstuwingseenheden 
elk met een vermogen van 1200 pk
maken dat de Vlaanderen XIX

voor het transport over zee als
mede voor het manoeuvreren op 
de baggerplaats geen hulp van 
sleepboten behoeft. 
Het nieuwe schip van S.A. Draga
ges Decloedt & Fils wordt ge
bouwd voor de klasse I 3/3 dredger 
(deep sea) van Bureau Veritas en 
moet begin volgend jaar klaar zijn. 
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Een derde prijs 

Weer succes 
voor 
Amphidredge 
film 
Een eerste prijs was er weggelegd 
voor 

"
onze" Amphidredgefilm 

,,Maximachines for Mini dred
ging" op de manifestatie "Op
drachtfilm 1977", die dit voorjaar 
in Den Bosch werd gehouden. 
Ook internationaal is er ieder jaar 
een festival waarop uit verschil
lende landen opdrachtfilms wor
den vertoond. West Berlijn was 
begin september de plaats van het 
18e Internationale Industriële 
Filmfestival. In Categorie B (Pro
ducts and Materials) waarvoor 19 
films waren toegelaten, werd de 3e 
prijs toegekend aan de film over de 
IHC Amphidredge. Een mooi suc
ces voor Bob Kommer Studio's. 
Als klein land, maar met een flinke 
kennis op het gebied van indus
triële films, kwam Nederland als 
geheel ook niet gek voor de dag. In 
totaal gingen er drie prijzen naar 
ons land. Wij hoorden, dat er films 
bij waren die millioenen guldens 
hebben gekost en die toch niet in 
de prijzen vielen. Het gaat er dus 
bij de jury wel degelijk om, of een 
bepaalde film voldoet aan het doel 
waarvoor hij gemaakt is. Wij hoor
den ook, dat dat met de Amphid
redgefilm het geval is: goede pro
ductinformatie. 
De prijs - een porseleinen bord -
kreeg een plaats in de prijzen kast 
van Studio Kommer. Van de 
Amphidredgefilm zijn intussen 
Franse en Spaanse versies ge
maakt om "er de wereld mee in te
trekken". Ook voor vertoningen in 
eigen land is de film beschikbaar, 
alleen: een versie met Nederlands 
commentaar bestaat er niet. 



IHC Smit 
Ideeënbus 
Idee 77/54-Wijziging aan
brengen aan de slag van de 
stijparm. 
Daar de slag van de slijparm te 
klein was, werd de steen niet 
voldoende opgebruikt. De on
derhoudsmonteurs D. Schad
delee en A. Pellikaan stelden 
voor om hierin een wijziging 
aan te brengen, die het gebruik 
van de steen met 100% ver
hoogt. Tevens is er voor het 
inklemmen van het materiaal 
een klemcilinder gecon
strueerd. De langere levens
duur van de slijpsteen en de 
kortere insteltijd gaven met el
kaar een hogere produktie. 
De heren Schadelee en Pelli
kaan ontvangen ieder f 168,
voor dit idee. 
Afd. Onderhoudsdienst. 
Idee 77 /57 - Storingzoeker voor 
elektrische kabels. 
Breuken in een elektrische ka
bel moeten met de hand opge
spoord worden. De heer A. 
Boon construeerde wederom 
een tang, die het handwerk 
overbodig maakt en die goed 
voldoet. 
De premie, die de heer Boon 
heeft ontvangen ad. I 75,
heeft hij met zijn collega's ge
deeld. 
Afd. Technische Dienst/nood
verlichting. 

Benoeming 
Met ingang van I oktober jl. is 
de heer 
8. van Schagen 
benoemd tot voorman Bank
werkeJ"ij en Motoren service 
werkplaats. 

40- en 25 jaar in dienst
bij IHC Smit

J. Ceton
In dienst : 04-05-1937
Geboren : 10-06-1918
Funktie :Service-Koördinator.

A. Simons 
In dienst:11-08-1952 
Geboren :17-10-1937 
Funktie :Bankwerkf!r 

\ 

J. J. den Ouden 
In dienst: 12-08-1952 
Geboren :22-11-1936 
Funktie :Buitenbankwerker 

J. Wapperom
In dienst: 01-09-1952
Geboren :14-03-1915
Funktie :Aluminiumbewerker

Dankbetuigingen 
Wij ontvingen dankbetuigin
gen van: 

-D. Bouter, M. Kroon, M. C.
Maurice, R. den Ouden en M.
Paardekoper voor de bloemen,
die zij t.g.v. hun verjaardag
ontvingen.

-A. de Jong, C. Korteland, W.
Slagboom en P. Versluis voor
de attenties, die zij hebben
ontvangen bij hun vervroegde
pensionering.

-M. v.d. Voorden voor de ge
toonde belangstelling en ca
deaus, ontvangen t.g.v. zijn 25-
jarig jubileum.
-T. Maastand voor de belang
stelling en cadeaus bij hun 25-
jarig huwelijk.

Hengelsport nieuws 
Op zaterdag 17 september jl. 
werd deelgenomen aan het 
V.A.H.-concours in Alblasser
dam. Het resultaat over in to
taal 3 wedstrijden is als volgt:
Groep maatse vis Koningsvis

" ser: Martin den Boef. 

M. van der Voorden
In dienst:11-09-1952
Geboren :19-09-1925
Funktie :Bedrijfsassistent

Te koop: 
Schrijfmeubel (kleur wit
groen), cassetterecorder en 
verrekijker. Te bevragen bij: A. 
Twigt, Hoogaarslaan 25, 
Nieuw-Lekkerland tel. 01848-
2712. 
2-persoons opklapbed met
om bouw en gordijnen; prijs
J 50,-. Te bevragen bij: A. van
Steenis, Schoenerstraat 12,
Nieuw-Lekkerland.
Zeilboot open grundel, afm.
5.00 x 1.60 x 0,60 m, met spriet
tuig en 7,5 pk bh-motor, merk
Mercury, prijs f 3.000,-.
7,5 pk bb-motor, merk Mercu
ry, prijs f 1.000,-.
Te bevragen bij: J. Lankhorst,
Molenstraat 61, Kinderdijk.
Boekenkast en elektrische
trein (Lego) met wissel en
transformator.
Te bevragen bij: T. Ooms,
Schoenerstraat 14, Nieuw
Lekkerland.

Vaccinaties 
Het verblijf in vreemde gebie
den kan een zeker risico voor 
de gezondheid inhouden. Het 
is daarom van groot belang dat 
u zich voor vertrek naar uw
plaats van bestemming op de
hoogte stelt van de hygiëni
sche omstandigheden, waar
onder u kunt komen te verke
ren.
Inentingen verhogen de weer
stand tegen bepaalde ziekten.
Enkele typen vaccinaties zijn
internationaal verplicht, ande
ren worden door de Bedrijfs
geneeskundige Dienst noodza
kelijk geacht, afhankelijk van
het land van bestemming.
De meeste mensen hebben een
hekel aan inentingen en be
schouwen ze als een noodzake
lijk kwaad. Het is echter van
groot belang, dat vaccinaties in
de juiste volgorde en tijdsaf
stand worden toegediend.
Belanghebbenden dienen
daarom zo spoedig mogelijk
kontakt op te nemen met de
Bedrijfsgeneeskundige Dienst.

In memoriam 
Op 26 september jl. overleed 
onze gepensioneerde, de heer 
Jacobus Goud 
op de leeftijd van 74 jaar. 
Wij betuigen mevrouw Goud 
en haar kinderen onze op
rechte deelneming en wensen 
hen kracht en sterkte toe om 
dit verlies te kunnen dragen. 

Spreekuur tandarts 
Van Driest 
M.i.v. heden zijn weer num
mertjes verkrijgbaar bij de
BGD voor het spreekuur van
tandarts Van Driest.

Groep aUe maten vis : Albert 
IJsbrand 
Van Dieren (3e prijs) 
Deze beide heren ontvingen 
een mooie beker. 
Het korps van IHC Smit be
haalde een 3e prijs. 
Uitslag clubwedstrijden: 
najaarswedstrijden 1976: le -
A. Y. van Dieren. 
Kasconcours l 977: 2e -
K. Breedveld. 

Geboren: 
03.09.1977 Tristam Iwan Derk, 
zoon van E. Groenhagen en 
M. Poljak.
24.09.1977 Gerrit, zoon van
L. Bakker en P. G. J. Kortman
04.10.1977 Annemieke, dochter
van J. W. Karreman en J. F.v.
d. Werken.
07.10.1977 Roland Johannes,
zoon van B. J. van Wijk en 
J. A. Molenaar,

Gehuwd: 
29.09.1977 Y. Smits en S. Oli
vier 

In dienst: 
12.09.1977 P. M. Flikweert Ma
gazijnbeheerder 
19.09.1977 P. C. Duijser Maga
zijnmeester 
19.09.1977 P.J. van Schagen 
Leerling lasser 
20.09.1977 M. T. Weijnman 
Bankwerker 
26.09.1977 J. M. E. de Bosscher 
Leerling lasser 
29.09.1977 A. Bras Groepslei
der 
03.10.1977 Ir. C.A. de Kuyper 
Medewerker Projektenbureau 
03.10.1977 A. Nieuwenhuis Me
dewerker MTI 
03.10.1977 lr. W. J. Arkema 
Projektleider jr. 
03.19.1977 P. v.d. Meer Teke
naar 

Uit dienst: 
22.08.1977 A. Gonzalez Mar
quez Pijpfitter 
09.09.1977 E. van Delden Ga
rantieschipper 
09.09.1977 A. v. d. Berg Garan
tieschipper 
23.09.1977 S. Salioglou Trans
porteur 
26.09.1977 W.G. T. Brouwer 
Leerling lasser 
30.09.1977 H. Stevense Lasser 
30.09.1977 P. M. Flikweert Ma
gazijn beheerder 
30.09.1977 N.A. Zwijnenburg 
Hulp ijzerwerker 
05.10.1977 C. Oosterom Leer
ling lasser 
07.10.1977 J. Stoel IJzerwerker 
07.10.1977 F. Stout Stellingma
ker 

Terug uit militaire dienst: 
03.10.1977 L. Stigter Kopersla
ger 

Met vervroegd pensioen: 
30.09.1977 A. de Jong Werk
voorbereider 
30.09.1977 P. Versluis Tijd
scmijver 
30.09.1977 C. van Helden Me
dewerker Salarisadministratie 
14.10.1977 P. Forman Sous
chef 
14.10.1977 M. A. van Namen 
Chef financiële administratie 

DMNO 
Verslag OR-vergadering 
5 oktober 1977 
De voorzitter deelt, na de ope
ning van de vergadering en het 
goedkeuren van de notulen 
mede, dat staf en middenkader 
op 7 en 8 oktober 1977 tijdens 
een werkconferentie van ge
dachten zullen wisselen over 
de chefsvergadering. 
Voorts deelt hij mee dat op 7 
november a.s. de Commissaris 
van de Koningin in het kader 
van een werkbezoek aan 
Noordwijkerhout, een bezoek 
zal brengen aan DMN.

In een vorige vergadering werd 
eens gevraagd of er een moge
lijkheid was voor DMN-ers de 
IHC film over de Viking pij
penlegger te zien. Dit zal gere
geld worden samen met de 
personeelsvereniging, indien 
daarvoor tenminste 50 perso
nen belangstelling hebben. 
Op 30 september bracht de 
Raad van Bestuur een bezoek 
aan DMN om het halfjaarver
slag te bespreken. Ons resul
taat over de eerste helft van dit 
jaar en de verwachtingen dat 
we 1977 nog positief kunnen 
afsluiten, was voor de Raad 
van Bestuur aanleiding de di
rectie en medewerkers te com
plimenteren. 
Vervolgens licht de voorzitter 
de investeringsaanvragen toe. 
De adviescommissie m.b.t. de 
verbouwing tijdschrijverij/ba
zenkantoren e.d. zal op 6 okto
ber 1977 het definitieve besluit 
bespreken met de leiding. 
Naar aanleiding van de geringe 
belangstelling voor de anti
griep injectie wordt afgespro
ken, dat via de chefs daarvoor 
nog eens extra aandacht wordt 
gevraagd. 
Naar aanleiding van de memo
lijst wordt afgesproken, in de 
volgende vergadering verslag 
te doen over het onderzoek 
naar de kwaliteit van de vei
ligheidsschoenen. 
Ook zal in de volgende verga
dering een voorstel komen 
over beoordelingsgesprekken. 
Eveneens n.a.v. de memolijst 
deelt de voorzitter mee, dat 
een gedeelte van de bromfiets
stalling noodzakelijk voor op
slag gebruikt moet worden. Ie
dereen wordt verzocht zijn 
bromfiets ordelijk te plaatsen, 
zodat de heftruck voldoende 
ruimte heeft. Als er toch on
verhoopt schade zou ontstaan 
is DMN daarvoor verzekerd. 
Over de orderportefeuiUe is 
geen nieuws te melden. Voor 
dit jaar zijn we redelijk goed 
bezet. Voor 1978 zijn er nogal 
wat onzekerheden. Het streven 
naar vastere samenwerking 
met gieterijen heeft tot nu toe 
in één opdracht geresulteerd. 
Het door de voorbereidings
commissie gemaakte voorstel 
voor de OR-vormingsweek kan 
besproken en uitgewerkt wor
den met de cursusleiders van 
Olaertsduyn. Naar aanleiding 
van dit punt wordt voorgesteld 
met de vakbondsbestuurders 
te praten over meer aktivitei
ten voor cursussen, als deze 
toch hier komen voor bespre
kingen voor het opstellen van 
kandidatenlijsten voor de OR
verkiezingen. 
Met betrekking tot de verkie
zingen wordt meegedeeld, dat 
de vakbonden officieel nog 
geen toestemming gaven om 
met één gezamenlijke kandida
tenlijst uit te komen. Men 
denkt dat het FNV bondraads
besluit van destijds om niet 
met het CNV samen te werken, 
problemen kan opleveren. 
Maar alle OR-leden zijn van 
mening dat een gezamenlijke 
lijst beter is voor DMN. 
Het voorstel om over te gaan 
tot het huren van werkkleding 
i.p.v. het in eigen beheer hou
den, werd door de OR uit
voerig behandeld in het voor
overleg. Een lijst met vragen
werd in de vergadering be
antwoord. Er is besloten, dat
op een nog nader vast te stel
len datum overgegaan wordt
op het huren van de werkkle
ding. Wel zal nog een gesprek
plaatsvinden over een aantal

details, waarbij namens de OR 
ook de heer Huurman aanwe
zig zal zijn. 
Een suggestie om een los em
bleem van DMN te gebruiken, 
waar ook de naam opgezet kan 
worden en dat met klittenband 
bevestigd zou kunnen worden, 
werd door de OR als niet prak
tisch beschouwd i.v.m. zoekra
ken e.d. 
De OR vroeg uitstel van be
handeling van het concept van 
de Interne Regeling Overwerk, 
omdat men er tijdens het 
vooroverleg niet helemaal is 
uitgekomen en men graag de 
achterban in de vorm van de 
bedrijfsledengroepen wil raad
plegen. De voorzitter gaat 
hiermee akkoord. N.a.v. enkele 
opmerkingen zegt hij boven
dien een aanvulling op een 
paar punten toe. 
Nadat de secretaris vervolgens 
een uitvoerig verslag geeft van 
de laatste COR-vergadering en 
de voorzitter toezegt de klacht 
over de stoelen in de kantine 
te zullen laten onderzoeken, 
wordt de vergadering besloten. 

DMN-dames op stap 
Op 17 september jl. was het 
weer zover: trappelend van 
ongeduld stonden er 23 
DMN-dames startklaar om deel 
te nemen aan de 2-jaarlijkse 
"Dames uitgaansdag". 
Onder een stralende zon wer
den zij toegesproken door de 
P.V.-voorzitter, de heer Kok,
en om 13.30 uur vertrokken zij,
uitgewuifd door diverse echt
genoten, per bus richting Rot
terdam.
Daar aangekomen werden zij
"losgelaten" op de Lijnbaan
om te winkelen. Dit werd ple
zierig afgewisseld met koffie
drinken op terrasjes en poffer
tjes eten.

Om 17.00 uur werd er verz11-
meld bij De Doelen en ging het 
richting Euromast, alwaar de 
dames zich weer te goed kon
den doen aan koffie met ge
bak. 
In opperbeste stemming kwam 
men om 19.30 uur aan in Motel 
Hoornwijck in Rijswijk, waar 
geborreld en gegeten werd. 
Moe, maar zeer voldaan, werd 
om 21.30 uur de terugreis aan
vaard naar Noordwijkerhout, 
waar de trouwe echtgenoten 
hun vrouwen al stonden op te 
wachten. 
Terugblikkend op een zeer ge
slaagde dag (en enkele pondjes 
zwaarder!!), willen de dames 
langs deze weg hun dank uit
spreken aan het adres van de 
P.V. voor de perfecte organisa
tie.

Nieuws en oud nieuws 
25 jaar gehuwd op 15.10.1977: 
G. R. Meddens en G. W.

Meddens-Nijhoff 
Verloofd op 12.10.1977: 
Gert Spaargaren en Lisette 
Mosselaar 

Uitdiensttreding 
1.10.1977 Mej. J. E. L. 
Fruneau.r 

Dankbetuiging 
Omdat we niet in staat zijn om 
u allen persoonlijk te benade
ren, willen we langs deze weg 
iedereen van harte bedanken 
voor de overweldigende be
langstelling die we hebben 
mogen ondervinden bij het 
overlijden van onze lieve man 
en vader. Uw belangstelling is 
een grote steun voor ons ge
weest. 
Mevr. C. Mens-Van Haasteren 
en kinderen. 

Smit 
Engineering 

POC vergaderde 
In de eerste plaats werden 
door de voorzitter mededelin
gen gedaan t.a.v. de verkoop 
van engineeringsprojecten, 
waarover uitvoerig werd gedis
cussieerd. Ook werden mede
delingen gedaan over plannen 
die in voorbereiding zijn bij 
CPZ over het aannemen en 
onderbrengen van hoger tech
nisch personeel binnen de 
IHC. 
Onder het punt orderporte
feuille werd vastgesteld dat de 

volgende projecten omgezet 
zijn in opdrachten: 

- Samenwerkingsproject voor
een sleep-grijperhopper voor
Nieuw Zeeland.

- Technisch ontwerp voor een
splittrail

- 2 zeegaande IHC Omnibar
ges van 500 m3 voor Australië.
- Onderdelen leverantie voor
de sleepzuiger GOA.
In de rondvraag werd de orga
nisatie van de IHC Omnibarges
bij SE aan de orde gesteld en
uitvoerig besproken.
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hoog te drukken. De overige 
prijswinnaars waren J. v.d. 
Roest, P Holtgreive, R. Pa
schedag, W.J. Karels en R.A. 
Reis die allen een cadeaubon 
ontvingen. 
In de middag werd een onder
linge voetbalwedstrijd ge
speeld die tevens diende om 
tot een selektie te komen voor 
de wedstrijd tegen de plaatse
lijke voetbalclub. 
Woensdag werd een dagtocht 
gemaakt naar de Rijn. De bus 
bracht het gezelschap naar St. 
Goarschausen waar werd over
gestapt op een Rijnboot. De 
vaartocht ging naar Koblez 
vanwaar de bus ons weer naar 
huis bracht. In de avonduren 
werd bij kunstlicht de voet
balwedstrijd gespeeld tegen 
een elftal van de voetbalclub 
TUS 1910 Driedorf, welke 
wedstrijd door onze leerlingen 
werd gewonnen met 3 - 2. 
Op donderdag werd in de och
tenduren een bezoek gebracht 
aan de Wilhelmstoren in Dil
lenburg. In Dillenburg ontving 
Willem van Oranje in 1568 de 
Nederlandse afgezanten die 
hem kwamen vragen hen van 
het 

"
Spaanse juk" te bevrijden. 

• In de Wilhelmstoren worden

Ons werk 
Scheepswerf 
De cutterzuiger MUBARAK 
die in juli naar Kuweit ver
trokken is achter een sleep
boot, is inmiddels in bedrijf 
genomen. 
Na enige kleine kinderziektes 
aan de electronica van de cut
term"otor en de baggerpomp
motor, welke inmiddels ver
holpen zijn, is de MUBARAK 
nu aan het werk. 
De bemanning heeft tegenover 
onze electrotechnicus de heer 
Vroon tijdens diens bezoek 
haar tevredenheid over het 
schip uitgesproken. Het schip 
baggert rotsgrond onder zware 
omstandigheden en voldoet 
aan de gestelde eisen. Het doet 
ons plezier deze positieve be
richten te horen en aan onze 
medewerkers door te kunnen 
geven. 
Het machtige IHC-transport 
waarover u hebt kunnen lezen 
in de Zeskrant van oktober, is 
inmiddels in Dubai aangeko
men en men is nu bezig om 
deze schepen in bedrijf te stel
len. Wij hopen u zo spoedig 
mogelijk te kunnen berichten 
dat ook deze schepen, waarvan 
er één bij IHC Smit en één bij 
IHC Verschure werd gebouwd, 
in bedrijf genomen zijn en aan 
de verwachtingen voldoen. 
De twee cutterzuigers CO 894 
en CO 895 in aanbouw voor 
Gulf-Cobla, vorderen goed 
voor wat betreft de afbouw en 
beproevingen. De schepen zul
len omstreeks 15 december ge
zamenlijk op een ponton naar 
Dubai vertrekken. Ten einde 
dit te realiseren moet echter 
nog veel werk verzet worden 
want de schepen moeten uiter
aard geheel beproefd en be
drijfsklaar afgeleverd worden. 
Dank zij de goede inspannin
gen van ons eigen personeel 
van hoog tot laag en van de 
onderaannemers zal dit waar
achtig wel gaan. 
Op 28 november a.s. hopen wij 
beide schepen over te dragen 
aan de klant waarna zij alleen 
nog zeeklaar gemaakt.moeten 
worden en dan gereed zullen 
zijn voor vertrek. 
De beide cutterzuigers CO 898 
en CO 899, in aanbouw voor 
ADNOC, vorderen goed op de 
helling. De CO 898 zal op 3 no
vember a.s. gereed staan voor 
tewaterlaten. 
In de grote sectiehal zijn de 
eerste secties voor de sleepzui
ger voor Indonesië, CO 1102, al 

in een gevorderde staat van ge
reedheid. 
Het terrein van de tussenop
slag nadert haar voltooiing. 
Binnenkort zal de kraan op de 
rails geplaatst worden en kan 
de tussenopslag van voorbe
werkt materiaal aangepakt 
worden, zodat de werf weer 
wat beter gaat voldoen aan de 

eisen die in deze tijd aan een 
moderne werf gesteld worden. 
Een van de foto's toont de kiel
legging van CO 899, cutterzui
ger voor ADNOC, op 13 sep
tember jl.; een ander één van 
onze medewerkers aan het 
werk temidden van een aantal 
machines aan boord van één 
van Gulf-Cobla cutterzuigers. 
Oranjewerf 
Eindelijk is de opdracht tot re
paratie gekomen van het reeds 
in vorige Zeskranten vermelde 

"AMATEX"-ponton. Het nu al
± 5 weken op de helling 
staande ponton was zo slecht, 
"C!at het of ter plaatse gesloopt 
of gerepareerd moest worden. 
Van een Nederlandse rederij 
werd, in concurrentie met an
dere werven, opdracht verkre
gen voor jaarlijkse dokkingen 
van zeven coasters. Twee hier
van zijn inmiddels alweer va
rende. 
Uit acquisitiereizen van de 
heer Koutstaal naar London, 
Great Yarmouth en een aantal 
west-Noorse havens blijkt dat 
de markt voor de supplyboten 
ten opzichte van 1976 aanzien
lijk verbeterd is. 
Voor de trampvaart is de 
markt echter uitgesproken 
slecht. Enige reparatiespecifi
caties werden meegegeven en 
men beloofde er meer naar ons 
toe te zullen sturen. 
De heren Nieuwenhuizen en 
Smink waren in de tweede 
week van oktober in Peterhead 
in Schotland ten einde te 
trachten een flinke reparatie 
aan een supply-boot te verove
ren. 
De Oranjewerf had recent een 
wat 

"
vreemde eend" in het 

dok, de kabellegger "Directeur
Generaal Bast" van de PTT 
voor jaarlijks surveywerk. 

Leerschool 
Van 3 tot en met 7 oktober jl. 
hebben een aantal leerlingen 
deelgenomen aan de jeugdreis 
naar het Kreisjugendheim te 
Heisterberg in het Westerwald 
in Duitsland. 
Zowel voor de leerlingen als de 
leiding is het in alle opzichten 
een geslaagde reis geweest. 
Na op maandag- na een bus
reis van 385 km - te zijn aan
gekomen, werd na het avonde
ten in het donker een wande
ling gemaakt rondom een nabij 
gelegen meer. De dinsdag 
stond in het teken van de 
sport. In de ochtenduren wer
den de onderlinge prestaties 
gemeten in de onderdelen: 
doelschieten, gewichtheffen (20 
kg), paalklimmen, basketwer
pen, rekstok, vèrspringen, 
balkgooien, hoefijzergooien, en 
per groep touwtrekken. Als 
eerste prijswinnaar kwam naar 
voren J. Larooy met 148 pun
ten. Hij zag o.a. kans om het 
gewicht van 20 kg 60 keer om-

alle wetenswaardigheden be
waard over het Huis van Oran
je. 
De overige tijd werd besteed 
aan het zich vermaken met de 
mogelijkheden die het huis ons 
bood of het make,: van stads
bezoeken en het bezoek aan de 
plaatselijke discotheek. 
Na een afscheidsmaaltijd in 
het Westfalenpark in Dort
mund werd deze week afgeslo
ten met de gedachte dat je 
zoiets meer zou moeten doen. 

In dienst 
H. Lucas 12.09.77 leerl.scheeps
app.bouw
K.R. Goeloe 19.09.77 lasser
P.A. Neid 26.09.77 leer!. lasser
mevr. A. Pereira 19.09.77 kan
tinebediende
H. Scholten 26.09.77 leer!.
bankwerker
J.H. Leemberg 26.09.77 leer!.
scheepsapp. bouw
W. de Vries 03.10.77 autokon
codeur 
H.F.A. Petrus 04.10.77 lasser 

In memoriam 
Wij ontvingen het bericht van 
overliJden van onze gepensio
neerde medewerker de heer · 
L. Bosman.
De heer Bosman bereikte de 
leeftijd van 85 jaar en was bij 
ons werkzaam als timmerman. 
Wij wensen de nabestaanden 
de kracht toe dit onvermijde
lijke in het leven te aanvaar
den. 

Geboorten 
Harmanna Hendrika, dochter 
van de heer en mevrouw 
Sietses - 1.10. 77 
Nathalie, dochter van de heer 
en mevrouw Blöte- 4.10.77 
Jeroen, zoon van de heer en 
mevrouw Opmeer- 6.10.77 

Ontvangen dankbetuigingen 
Van de heer J.W.E. Visch, 
mede namens zijn vrouw, voor 
de grote belangstelling en de 
prachtige cadeaus, die hij ont
vangen heeft bij zijn afscheid 
van het bedrijf op 8 september 
wegens het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd. 
Van Mevrouw M.M. IJssels-De 
Groot te Zaandam, die mede 
namens de kinderen bedankt 
voor de vele blijken van mede
leven bij het overlijden van 
haar man Johan IJssels. 

IHC Ciusto 
Bouw CO 897 vordert 
De in aanbouw zijnde Adnoc
zuiger groeit gestaag. 
Op de foto het moment waarop 
een van de laatste grote secties 
wordt bijgezet. 

Verbouwing 
De toekomstige behuizing van 
de Engineeringsafdeling begint 
vorm te krijgen. Op 2 oktober 
maakte onze fotograaf enkele 
opnamen van hoe het er toen 
bijstond. In woord en beeld 
houden wij u op de hoogte. 

Pensionering 
Op 13 oktober nam de direktie 
officieel afscheid van een 4-tal 
medewerkers, wegens het be
reiken van de pensioengerech
tigde leeftijd. 
A. J. Hendriks draaier M.F. 
A. J. de Veld kraandrijver S.B. 
C. J. Lemson samensteller S.B.
A. W. Duller lasser S.B.

IHC Ciusto Staalbouw 
Personeelsvereniging 
Op zaterdag 8 oktober organi
seerde de Personeelsvereni
ging haar eerste feestavond in 
het seizoen 1977/78 in de kan
tine "Ieders Honk". 
Om 20.00 uur opende de voor
zitter de heer C. de Bode deze 
feestelijke avond door iedereen 
van harte welkom te heten. De 
opkomst was groot. Met ca. 260 
personen was de kantine be
hoorlijk gevuld. 
Na de koffie met gebak begon 
de 5-mansformatie 

"Clockhouse-band" met de
dansmuziek en al gauw gingen 
de beentjes van de vloer. De 
animo was zó groot dat vanaf 
de eerste tot de laatste noot de 
dansvloer meer dan vol was. 
Om 20.45 uur trad Anneke 
Grönloh (terug van wegge
weest) voor het voetlicht. Ze 
zong 7 liedjes die bijzonder in 
de smaak vielen. Vooral het 
laatste 

"
When the Saints go 

marching in" werd een ware
happening. 
Tussen het dansen door werd 
er door het duo Budd en Budd 
een komische goocheltoer op
gevoerd. 
Voorts trad Oscar Harris op 
met enkele favoriete nummers, 
die door de vakbekwame doch 
ook oorverdovende wijze 
waarop zij ten gehore werden 
gebracht vooral aan de jonge
ren onder het publiek een en-

thousiast applaus ontlokten. 
Het was een geweldige avond 
die omvloog. Om 00.45 uur was 
alles weer voorbij. De voorzit
ter bedankte iedereen voor 
hun medewerking. Het 
kantine-personeel werd daar
bij, als appreciatie voor de 
door hen geleverde belangrijke 
bijdrage tot het welslagen van 
de avond, in de bloemetjes ge
zet. 
Wij zijn van mening dat het 
bestuur van de P.V. met de or
ganisatie van deze feestavond 
zonder meer in de roos heeft 
geschoten. 

Mededelingen 
Sint Nicolaasfeest op zater
dagmorgen 26 november a.s. 
aanvang 10.15 uur. 
Kerst-Bingo-Dansant-Varieté 
op zaterdagavond 17 december 
a.-s. aanvang 20.00 uur. 
Beide festiviteiten worden ge
houden in de kantine "Ieders
Honk". 

Gepensioneerden 
Op donderdag 29 september jl. 
hebben wij afscheid genomen 
van drie collega's die met 
pensioen zijn gegaan. 
Het waren de heren G. W. Ak
kerhuis, werkvoorbereider, die 
gebruik maakte van de nieuwe 
regeling van "

vrijwillig uittre
den", J. van Putten, opruimer 
en J. v. d. Wal, lasser. 

Jubilea 
Op 12 oktober jl. werd in de 
Grote Zaal van het hoofdkan
toor het 25-jarig jubileum ge
vierd van onze medewerkers: 

B. van Helden 
medew. afd. veiligheid en 
commandant brandweer (654-1) 
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J. W. Sch.iereck 
scheepsbeschieter EM (655-4) 

Dankbetuiging 
Langs deze weg wil ik dirf;!ktie, 
baas en collega's hartelijk dan
ken voor de bloemstukken en 
cadeaus die ik mocht ontvan
gen ter gelegenheid van mijn 
25-jarig jubileum.
H. Overgauw



IHC De Klop 
Ons werk 
Nieuwe opdracht: 
Begin oktober werd het con
tract getekend voor de levering 
van een Beaver 1500, bouw
nummer 02067. Het schip moet 
eind december van dit jaar 
worden afgeleverd. Zijpontons 
en spuds worden in het land 
van bestemming (Brazilië) ge
bouwd. 
Nog nooit heeft De Klop in één 
jaar zoveel schepen in op
dracht gekregen en afgeleverd. 
Aflevering: 
De Beaver 3300 (bouwnummer 
02093) is op 30 september naar 
Ivoorkust verscheept. 

VeiliJheidscommissie 
Op 20 september jl. vergaderde 
de V.C. 
Aan de orde kwamen o.a.: 
• het uitrusten van zijladers en
mobiele kraan met brandblus
sers
• het melden van brand
toestel 164- en de instructies
aan de portier en/of diens ver
vanger voor het oproepen van
de bedrijfsbrandweer
• het oplossen van onveilige
situaties die kunnen ontstaan
tijdens het hellingen van sche
pen op de dwarshelling. Ge
dacht wordt aan het vervangen
van de handlieren door elek
trisch gedreven kaapstanders.
Dit probleem zal echter niet
geheel kunnen worden opge
lost, daar zujging t.g.v. het
voorbijgaande scheepsverkeer
voor een deel de oorzaak van
deze onveilige situatie is
• de landelijke ongevallen
index-cijfers 1976, verzameld
door het V.I.
• het ongevallenverslag van
het 2e kwartaal 1977; er waren 
10 ongevallen met verzuim ge
registreerd. Acht ervan waren 
te wijten aan onveilige hande
lingen 
• het gebruik- van veiligheids
middelen. Dit geschiedt op ba
sis van vrijwilligheid; het be
lang behoeft geen betoog
• het recente ongeval met een
onzer medewerkers. Hierover
zal de Arbeidsinspektie wor
den geraadpleegd.

Dankbetuigingen 
Zonder vooruit te willen lopen 
op het resultaat van de opera
tie, welke echter geslaagd is, 
zeg ik nu reeds allen dank voor 
hun attenties en medeleven in 
die periode. 
E. L. Croqué
Hartelijk dank voor de ontvan
gen attenties tijdens mijn ziek
te.
J. J. de Haas
Mede namens mijn vrouw en
dochter hartelijk dank aan
Personeelszaken voor de ont
vangen attenties ter gelegen
heid van de geboorte van
dochter en zusje.
W.Hak

Dagtrip voor gepensioneerden 
Tijdens de tewaterlating van 
de "Zeeland II" bood de Direc
tie van Aannemings Mij. Van 
Oord-Utrecht N.V. onze ge
pensioneerden een dagreisje 
aan. 
Hoewel men al min of meer 
gewend is geraakt aan het feit 
dat in het voorjaar een uit
stapje wordt georganiseerd 
werd de toezegging voor rut 
extra reisje destijds met ge
juich begroet. 
Hoe geslaagd het is geweest 
blijkt uit de nog steeds bin
nenkomende bedankjes en uit 
onderstaande ontboezeming 
van onze eigen - inmiddels ook 
gepensioneerde - ,,Gédegé". 

In dienst 
19.09.1977 J. W. de Bell, elektr. 
lasser 
19.09.1977 G. Visser,leerl. 
draaier 
05.10.1977 W. DaLmeijer, 
tek./constr. 

Huwelijk 
14.10.1977 S. van Noorloos en 
A. Kilwinger

Geboren 
13.09.1977 Cindy,dochter van 
W. Hak en B. Hak-Tuin

,,Dank u wel, Van Oord" 
Sjonge, jonge wat een tochie 
helemaal naar Lelystad. 
Om zes uur al uit de veren 
en om zeven uur op pad. 
Jaren is het at geleden 
dat we zó vroeg zijn opgestaan. 
Maar voor "een dagje met Van

Oord uit" 

hebben we dat graag gedaan. 

Mensen 't is een dag geworden 
die men zelden meer beleeft 
en we hopen dat Van Oord nog 
meer van die ideeën heeft. 
Laat De Klop maar schepen 

bouwen: 
hecht en sterk, merk IHC. 
En namens alle "Senioren":
wij gaan allemaal weer mee! 

Heel de reis kan 'k niet 
beschrijven; 

dan kom ik niet uitverteld, 
maar de Leider, de heer 

Boogaard 
had alles pielifijn uitgeteld. 
Hij was de "motor" van dit alles:
eten, drinken en de pret. 
Ja, voor zulk een organisatie 
Lichten we graag de burgerpet. 

Ik kan u wel in 't kort verteLLen 
waar we zoal zijn geweest. 
Waar we kwamen, waar we 

zaten 
overal was het een feest. 
Lelystad en Nibbixwoud 
daarna Broek op Langedijk 
Toen De Bilt ( dat was het einde) 
vandaar weer naar ons' eigen 

wijk. 

In De Bilt werd halt gehouden 
bij 't hotel "De Biltsche Hoek".
Daar stond �en rijk-gedekte 

tafel. 
Nou, dat ging erin als koek. 
Na wat aangenaam verpozen 
nam heer Boogaard even 't 

woord 
en vroeg daarna de volle 

aandacht 
voor de Directeur Van Oord. 

Deze sprak waarderend over 
de "Senioren" van De Klop.
Prees hun vakmanschap en 

kennis 
van de sjouwer tot de top. 
Breng het over op de jongeren 
die nog aan 't beginpunt staan. 
Want verantwoordelijkheid te 

nemen 
daar ontbreekt nogal wat aan. 

Als" Wilde Goof' gaat hij door 't
Leven 

(blijkbaar een artiestennaam) 
Maar dan eentje die er zijn mag, 
welbespraakt en zeer bekwaam! 
's Jonge wat een conference: 
gulle Lach en zonder traan. 
Daar kan Toon Hermans niet 

aan tippen 
en Wim Kan niet tegenaan. 

Directeur De Jooden sprak een 
dankwoord 

Namens allen van De Klop 
en hij gooide er (zoals altijd) 
een humoristisch schepje 

bovenop. 
Hij hoopt op nog vele orders 
(wij ook: uit de grond van 't 

hart) 
Beide heren, als humoristen: 
werkelijk "Een Paar Apart".
GédeGé 

P.V. Nieuws
Agenda 
27 .10 Kienen 
10.11 Klaverjassen 
17 .11 Kienen. Tevens trekking 
van de St. Nikolaasloten 
25.11 Feestavond in De Bonke
laar t.g.v. het 25-jarig bestaan 
van de P.V. 
03.12 St.Nikolaasfeest voor de 
kinderen in de leeftijd van 3 
t/m 10 jaar 
Elke woensdagavond van 
20.00-22.00 uur volleyballen in 
De Springplank 
Uitreiking van de Wisselbeker 
Op 25 augustus jl. waren door 
het Bestuur de deelnemers aan 
de viswedstrijd 1977 uitgeno
digd om, vergezeld van hun 
vrouw of verloofde, de prijsuit
reiking van de (wissel) beker 
bij te wonen. 

De competitie bestond uit to
taal 8 wedstrijden. Voor elke 
wedstrijd werden 3 prijsjes be
schikbaar gesteld. Gevist 
moest worden om het gewicht. 
Na de laatste wedstrijd werd 
het totaal-gewicht berekend en 
de hoogst genoteerde was uit
eraard winnaar. 
P. Hilgeman was vorig jaar als
eerste geëindigd en zowaar
wist hij dit jaar -ondanks het
feit dat hij een wedstrijd ver
stek moest laten gaan omdat
toen zijn dochter geboren werd
- wederom beslag te leggen op
de eerste plaats.
Piet's geheim zit in het voertje,
zegt men, maar niemand heeft
hem ooit het recept van de be
standdelen kunnen ontfutse
len. Wij blijven bij de mening:
je kunt het of je kunt het niet.
En dat geldt ook voor vissen.
Voor alle deelnemers was er
tevens een herinneringsmedail
le.
De eindstand ziet er als volgt
uit:
·1. P. Hilgeman (wisselbeker)
2. K. Timmer 3. J. Ruis 4. C.
Kroon 5. M. Klomp 6. H. Snap
7. H. de Jager 8. G. Middel
koop 9. K. de Baat 10. B. Beij
ert 11. G. van der Kaap 12. A.
van Dam 13. A. van Wijngaar
den 14. K. de Groot 15. J. van
der Klis 16. A. Kolders 17. W.
van Wanum 18. P. de Keijzer
19. H. H. van der Hoff 20. W.
Redelijkheid

40 jaar bij IHC De Klop 
Op 26 september jl. herdacht 
de heer A. Baardwijk het feit 
dat hij 40 jaar geleden in dienst 
trad bij IHC De Klop. Eerst 
was hij werkzaam als leerling
timmerman, daarna als tim
merman en tenslotte belandde 
hij op de afdeling Experutie. 
Burgemeester Hendriks was 
aanwezig om hem ten over
staan van zijn vrouw en kinde
ren de versierselen op te spel
den verbonden aan de Orde 
van Oranje Nassau. 
De heer De Jooden dankte 
onze jubilaris voor alle bewe
zen diensten en overhandigde 
hem het Vererend Getuig
schrift van de Ned. Mij. voor 
Nijverheid en Handel, alsmede 
de gebruikelijke gratificatie. 
Na een dankwoord van de heer 
Baardwijk werd het glas gehe
ven op de jubilaris en werd 

nog een uurtje gezellig door
gepraat. 
Wij feliciteren de heer Baard
wijk nogmaàls met het berei
ken van deze mijlpaal en wen
sen hem en zijn vrouw nog een 
aantal gelukkige jaren met hun 
kinderen. 

In memoriam 
Op 22 september jl. is overle
den onze oud-administrateur/ 
procuratiehouder de heer 
Arie Cornelis de Leeuw 
op de leeftijd van 72 jaar. 
De heer De Leeuw is vanaf 
1918 tot aan zijn pensionering 
verbonden geweest aan ons 
bedrijf. 
Wij wensen zijn vrouw en kin
deren veel sterkte om dit ver
lies te kunnen dragen. 

Te koop 
Hometrainer, solide uitvoering. 
Regelbare weerstand d.m.v. 
een aandrukrol op de band. 
K.M.-teller/snelheidsmeter.
Verstelbaar zadel.
J 100,-. Te bevragen op afd.
Pers.zaken

Renovatie voltooid 
In het eerste nummer van 
Zeskrant werd verteld van het 
grote werk van de "renovatie" 
van de zogenaamde Giant-hal, 
een van de oudste gebouwen 
op de werf. Inmiddels is rut 
belangrijke karwei voltooid, 
zeer tot genoegen van de 
medewerkers die er in werken. 
Daarom deze twee foto's; hoe 
het was en hoe het nu is. 

Foto "De Drechtstreek" 

MTE 

Comp 

Verhuizing in volle gang 
De inrichting en verhuizing 
van Computercentrum, R & D 
Groep en Navalconsult naar 
het "Oceaan Huis" is in volle
gang. Als blad valt de voort
gang natuurlijk nauwelijks bij 
te houden. Op het moment dat 
u deze regels en deze foto's
onder ogen krijgt, is men al
weer een stuk verder. Zo is in
tussen de Univac 2200-21 com
puter gearriveerd en heeft de
eigenlijke verhuizing plaats
gehad. Nieuws hierover in het
volgende nummer.

25 jaar in dienst 
Vrijdag 30 september 1977 
werd de heer K. J. Manneke, 
groepsleider scheepsbouw bij 
MTE door directie en mede
werkers gehuldigd ter gele
genheid van zijn 25-jarig 
dienstjubileum bij IHC. 
De heer Manneke trad op 1 ok
tober 1952 in dienst bij IHC 
Verschure, toen nog Verschure 
& Co's Scheepswerf en Machi
nefabriek N.V. geheten. 

/ 

Door het raam naar binnen 
Heel veel werk voor de monteurs 
van de PTT 
Plaatsen van airconditioning
apparatuur op het dak 
.,Bouwpastoor" Harry Brands diri
geert het hijswerk 

le1krcnt 
Zeskrant is de elke vier 
weken verschijnende 
personeelskrant voor de 
medewerkers van de bij 
me Holland behorende 
bedrijven. Toezending 
geschiedt gratis aan de 
huisadressen. De inhoud is 
beschermd krachtens de 
auteurswet. 
Correspondentie voor de 
centrale redactie kunt u 
richten aan: Postbus 6141, 
3002 AC Rotterdam. 
Correspondentie voor de 
locale nieuwsrubrieken 
gaarne richten aan 
onderstaande plaatselijke 
redactie-vertegenwoordigers. 
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