
In dit nummer Hier is Ad Interim weer! In onze ,,laatste nieuws" kolom op bladzijde 3 vertelt Rob Gebhard dat hij tijdelijk buiten dienst is en waarom. Snel herstellen, Rob. Ondertussen zal ik proberen Zeskrant aan de gang te houden. Voor hoog bezoek bij DMN op de voorpagina en een pracht verhaal uit Mozambique op pagina drie vragen we uw bijzondere aandacht. Als we dit schrijven is net de grote Europort tentoonstelling in Amsterdam in volle gang. Er wordt hard gewerkt en er komen veel bezoekers. Daar hoort u nog meer van. Overigens, nog steeds geen kabinet. De ijzervreter hieronder zou er zó een in elkaar kunnen schroeven! 

DE IJZERVRETER 
Ben ik een hulpstuk? 

(zie pagina 6 /HC Smit) 

vierwekelijkse personeelskrant van IHC Holland - 31ste jaargang - nummer 12 - november 1977 

-

De vierde 8000 Bos Kalis Westminster gaf ons on- Door Bert Hagebeuk in Dordrecht langs de opdracht voor de levering werd van dit type een "doorkijk"van een standaardzuiger van het tekening gemaakt. Jammer getype IHC Beaver 8000. Met deze noeg kunnen wij u die in Zeskrant opdracht is een bedrag gemoeid niet in kleur laten zien. De van 20 miljoen gulden. Deze op- zwart/wit afbeelding geeft toch dracht betekent, dat er in één jaar een goede indruk van dit IHC De tijd maar liefst vier 8000-en zijn Klop-produkt, waarvoor een verkocht. Een mooi succes voor de goede toekomst schijnt te zijn grootste zuiger in de Beaver- weggelegd. familie. 
Commissaris van de Koningin 
bezoekt DMN 

De heer Vrolijk achter een numerieke 
draaibank in gesprek met een 
DMN-medewerker 

Op 7 november 1977 bracht de Commissaris van de Koningin van Zuid-Holland, Mr. M. Vrolijk, een werkbezoek aan de Gemeente Noordwijkerhout. In het kader van dit werkbezoek werd in het dagprogramma een klein uur uitgetrokken voor een bezoek aan DMN. De heer en mevrouw Vrolijk, vergezeld door de burgemeester en wethouders met hun dames en de griffier van de Commissaris der Koningin, arriveerden tegen half vier bij DMN. Zij werden welkom geheten door de heer en mevrouw Timmer. In de kantine werden de stafleden en een delegatie uit de O.R. voorgesteld. Daarna vertelde de heer Timmer in het kort hoe het kwam dat DMN als industrieel bedrijf tussen de bollen verzeild raakte en hij verklaarde de positie van DMN 

binnen het IHC concern. Ook vertelde de heer Timmer iets over de produkten van DMN en de toekomstverwachtingen. Hierna werd het gezelschap door de fabriek rondgeleid, waarbij in de sluizenmontage-afdeling door de verkoopleider iets over dit produkt werd verteld. Wat langer werd stilgestaan bij de verschillende numeriek bestuurde machines, waarover door de alg. bedrijfsleider en de Ondernemingsraadsleden uitleg werd gegeven. In verband met de zeer beperkte tijd was er geen gelegenheid alle afdelingen te bekijken. Ter afsluiting van het bezoek onderhielden de gasten zich in de kamer van de heer Timmer onder het genot van een glaasje jus nog even met elkaar. De heer Vrolijk sprak hoofdzakelijk met de Ondernemingsraadsleden, waarbij 

/ / 

Uitleg over het bewerken van 
tramwie/banden voor de Amsterdamse 
tram bleek, dat hij in hoge mate geïnteresseerd is in het werk van de Ondernemingsraad. Om ongeveer half vijf vertrok het gezelschap. Omdat het wat moeilijk is om als aandenken een sluis, een tramwiel of een ander DMNprodukt mee te geven, overhandigde de heer Timmer mevrouw Vrolijk een bloembollenpakket. 

zie ook pagina 6 



Mededeling De in de pers verschenen mededelingen omtrent een subsidie van f 14 miljoen aan IHC N orex in Rotterdam behoeven enige verduidelijking. Het betreft hier een subsidie, welke in principe door de EEG zal worden verleend aan een in de EEG-lidstaten gevestigde reder, die zou besluiten het boorschip CO 950 in exploitatie te nemen met zodanige veranderingen in het oorspronkelijke ontwerp, dat de boordiepte van de oorspronkelijke geplande 1.000 meter verhoogd wordt tot ca. 1.800 meter. De EEG heeft in principe toegezegd, dat 40% van de kosten gemoeid met deze veranderingen, zullen worden gesubsidieerd op voorwaarde, dat uit de beschikbaar komende exploitatieresultaten de subsidie zal worden terugbetaald. Aangezien besprekingen met geinteresseerde afnemers gevestigd binnen de EEG nog niet in een definitief stadium zijn gekomen, is reeds geruime tijd geleden besloten, dat IHC N orex de subsidie bij de EEG zou aanvragen. De verder in bovengenoemd persbericht genoemde onderhandelingen omtrent verkoop van het boorschip CO 950 aan Rusland worden door bovengenoemde subsidie niet beïnvloed, aangezien de subsidie uitsluitend van .toepassing is op binnen de EEG gevestigde reders. W. de Mooij
Rectificatie Elke redactie betreurt het als er fouten worden gemaakt, vooral in namen. Toch gebeurt het wel eens. Ook in ons Zeskrant. Zo heet de jonge Legoconstructeur Bas Oosterom en niet Oostrom. En zijn vader werkt niet op de afdeling Correspondentie, maar op het Verkoopsecretariaat van IHC De Klop. Onze excuses! 
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Onze taal is internationaler 
dan men veelal denkt 
De Nederlandse taal heeft zich De door de Russen van ons over- termen eens geschreven: ,,Wij, zeeontwikkeld uit de Westgermaanse genomen zeevaarttermen zouden lieden, zouden maar node afzien streektalen die werden gesproken zij te danken hebben aan Peter de van de terminologie die afkomstig ten oosten van de Noordzeekust Grote die, zoals bekend, een grote is van de eerste Russische zeetussen Schiermonnikoog en rol heeft gespeeld bij de hervo - vaarder Peter de Grote. En wij wilDuinkerken. Ze wordt als norma- ming van Rusland, de ontwi� - len niet wijken voor de woordtieve eenheidstaal gebruikt door ling van de Russische in ust iè e vorming waaraan onze filologen circa 22 miljoen mensen in Neder- wetenschap, het krijgsw e onze historisch ontwikkelde en op land en de nog resterende rijksde- zeevaart. buitenlandse wortels ontloken len en in de noordelijke helft van Peter is namelijk in willen� werpen". België. Voorts: in het huidige In- geweest en werkte te o ;W;tien� e wNeder-donesië en het kort geleden zelf- gewoon timmerman .,,,...,.,;�·-;;:-:-1 =fe'i� de toonaange-standig geworden Suriname, on- werven. Hij leerde · te ogendheden waren, der de emigranten in Noord- bouwen en besturen. en- bestond er bij het aannemen van Amerika en Australië, alsmede in tiende eeuw zond hij be- de zeevaarttermen soms concur-de noordwesthoek van Frankrijk. kwame en zakelijke j t de ren tie tussen het Engels en het Deze noordwesthoek is Frans adelstand naar Nede zen Nederlands. Nemen wij bijvoor-Vlaanderen, waar het Nederlands keerden naar Rusla eeld eens het "Russische" woordwel meer en meer wordt terugge- woorden en ge · afkomstig van het Neder-drongen. Een zelfstandige loot aan sch ����fl!.P,� 

• · Aanvankelijk werd de Nederlandse taalstam is het Af- en . .,,.,. ___ , r ikt in de vorm van rikaans in Zuid-Afrika. Bovendien vo or en, r;o . : cruiser). In de is een grote woordenschat uit onze zo ot, n
�
at :ja uit mast, ,,Brieven ieren van Peter 1" taal min of meer verbasterd in an- kon aken, eja uit ree, lezen wi rbeeld: ,,Twee dere taalgebieden overgenomen. tra uit v rsteven, kielj krjoeisers .. " In het wat Vooral scheepvaarttermen ! ui I uit ajuit, koebrig later ver woord kater Mijn leraar Frans attendeerde me ui · · ' · , het Engelse vroeger reeds op het Franse Boule- �erlandse 

vare/ dat uit het Nederlandse bol- e t°èl' reed 
werk is ontstaan. Het Franse scorbut ���ii�ii�� ing van komt van het Nederlandse scheur
buik en is later zelfs tot scorb11t11s gelatiniseerd! 

de lippen gevormde medeklinker) en veranderde in m. • Dit is voor het Russisch een gewoon verschijnsel, vooral in de tijddat de literaire taal met zijn strengenormen nog niet was gevormd.In plaatselijke dialecten wordt hetheden ten dage nog alom aangetroffen.De ingevoerde strengere normenhebben het woord zijn etymologisch juistere naam t-011woi weer teruggegeven.Het woord roelj (roer, stuur) wordtnu niet alleen in de zeevaart gebruikt. De betekenis ervan is nustuur - van auto's, vliegtuigen,trekkers enzovoort. Het woord bal
last is onveranderd uit het Nederlands overgenomen. Maar in deloop van de tijd is de betekenis ervan veranderd. Het is nu niet alleen "een vracht om het schip devereiste diepgang te geven" (zoalsvastgelegd in de Zeestatuten van 1720). Het woord heeft nu, evenals trouwens in het Nederlands, eenmeer algemene betekenis: ietsoverbodigs, iets dat alleen maarhinder .be aan talrijke afleidingen van aan et Nederlands ontleendeen die zich geheel aan de , rt, che uitspraak en woordVan onze bloedeigen matroos (eer- met tijds: 111a11egenoot) heeft de Fran - ,;,,.,,:;:r◄;�UI en heel and man matelot gemaakt. V · bak- n Engels wo 

boord maakte hij báb 7en van val of razzia 
s11111rboord: tribord. 0 mast werd yalsroek (de 

rïg hebben aangepast en een ast 'plaats innemen in de gram..,...,..,,._,,,,_ at' le en het lexicologische sys-an de Russische taal. in het Frans ge ceerd tot mát. als e-g..-i Het Franser het N e 1.----.= ... , ,_,.__..,..,. ....... , }Mj����;:;�:-i ê'rïa:sê";:�lfflllrfl;� l 
·last als 'J/ stuc 1 e werd. Het nde m gens Nou ����.,.;;ptl::J�i[s,@· ve ·nnvan het N r en redactie ml n het Duitse mlandais: j ............ ,,....., ein" nemen wij trat erlandse tros

D ctie van dit blad maakte een boek dat over dit 'l!l heleboel informa-en ....... u,.,L-.:::,i��-"'-ch 9). zojuist ge
t. Ook de woord over-vacht zo RANT over. het 'ndt men in hettaalgebie '--/il---,1'----+----------' Russisc rug. Het woord geno,men. Franse m kompas twijfel uit het Voor e oorspro g van ballast heb eerste aa , genoemd en ze Nederlan ussisch is ge- ik dr. J. de Vr es (etymoloog of ledepoppewu.,,;,,,\; dek niet, maar dra-· komen, h t Russisch de woord eidku clige) erop nage-Z uidnederl �,n:�tE�M,oo woord kwam van klemtoon o te lettergreep, slagen. 'j zegt "Daar de Zweedse breidden dse draaie11. Ze zetten behalve bij 'eden die zich, vorm ba f\l't is tlenkt men aan een spoedig ui"V},�Y,(IVJ'l'f (het rondhout et als in het lands, houden oorspro klilij e betekenis: bare, modesnufje sjwar1011wi ( · an de uitspr ompás". blote las o e el: waardeloze last. al dan niet o gen onder n de Russisc rden roebka en Maar me ook kunnen denken ziek rondjes HQE>'0,m�•o tenjga zal d erlander niet aan de enstelling: bal-last, nieuwste mo , nmiddellijk oorden roef en waarvan eerste lid hetzelfde Minder beken 1::11,1➔,h,'"i!klt d leng herkenn verband met woord ba ls in baldadig en dan ook de Russen:rn,�v.A<1t.,"" ·eb�u:wxtêr s( et in het ch bestaande betekent dus in feite: slechte Nederlands sp rÜ\ligen. oord roebka et werkwoord last". uitgebreid infor"&.,.f/\ltt'N .--,-..-,,-r .... .-r,·. sche zeevaartterme oebitj, dat , n" betekent) Graag ei dig ik met nóg enkele de Russische A , het begin van de achtti erd roef al s roeb waaraan Nederla dse woorden die, zoals de der land van nove 17,,,1()1r_�«• euw werden gevormd, besto ter nog "k oegevoegd. eerstge emde van dit artikel- in-zuinig heb be fit;t,j,NlJ�itl"' ijna geheel uit Nederlands t woord s evormd elusief allast - in het Frans zijn om. Het is van eonid ten dele uit Engelse woord mst met geko n en die ik van een kennis Krysen. Hier ele gege- zijn wel pogingen edaan opkr g en intussen heb kunnen vens eruit. (/ , termen in het R n. Het vermaa !i1 /. 1 1 ' • rnederlandse fok (onderste dat paraplu e "'"�t··t.i��q,,i� aan de voormast van grote heeft een heel eigen L«r.'Jls!llf!.lP&� ��tt;l�JV1 en of driekantig voorzeil op sprong. In het begin ��l!l\l(!.el'/Eifi'l!ëJ�;��[t'��IWfigg'.J :smlJ:,g;,m� e vaartuigen) was in het Mid-tiende eeuw namen de ....,,, '"'' , ,,.. •f!i���ft� """1�fJ�/Pff,#_l4 ederlands vocke en in hetde Hollanders· het woo ,,,.,1e,1111-,;m,1< ,.,,.,..,.,,_,,. L�1.�.._,.,.0,�.,.,�u,,.lllc,.t,,i�,�·'7 tmiddelnederlands f occke) en over, dat weldra werd ·��lm\ttll �-¼l�et:•P "'""""L""'"..,.' :-:,���inli"fl s foc in het Frans gekomen. tot "zontik". Dit woord ,,__,,.�'"'"' an de kleine fok hebben de Fran-een van de Nederlandse en Ie c/infoc gemaakt. die in het Russisch zijn overg ,,,,,,,.,,,u .... .,,, . .,_ ,,..:l!.LL"""'-.�;_,':,•',zi;;1r et Franse kermesse is ontstaan uit men. Het is merkwaardig dat deze et Nederlandse kermis. Heel vroe-woorden niet elk afzonderlijk, 'ffl.��tqltl\,;lg '"""' "'- er was dit woord kercmisse: ,,mis maar in hele groepen als zeevaart- ij het feest van de kerkwijding". termen in de Russische taal zijn "1,.,111111 .c:::_, ___ ...,_ 

at overigens - evenals mannequin gekomen. Is wntik dan een zee- :-::... ... ::>= niets met de scheepvaart van vaartterm? Ja zeker, sla er Van oen heeft maar toch wel de Dale maar op na: wnnedek, tent oeite waard is te vermelden. over het dek gespannen. Maar in het Russisch is wntik nu niets anders meer dan papa plu en/of parasol! 



3 schoren en de luchtcompressors en pompen waren aangesloten. s' Avonds om 6 uur bij hoog water werden de bulldozers gestart, een aantal compartimenten waren toen al leeggepompt. Om 12 uur 's nachts lag het schip ongeveer 54° met het voorschip 
¼ klem tegen de wal, het was inmiddels weer bijna laag water en er was geen beweging meer in te krijgen. Doordat de GOA een nogal zwaar : geconstrueerde achtermast had en er nog een trekker was om te assisteren werd er besloten deze aan de achtermast vast te maken om zo,doende mee te helpen. 

1Al deze voorzieningen werden in ,de nacht getroffen om bij hoog water in de ochtend nog een poging te wagen. En inderdaad· het lukte door met alle macht te trekken en SB en BB luchtkasten te ballasten en of leeg te pompen. Om 12 uur in de middag lag het schip weer recht, echter wel voor het grootste gedeelte nog onder water. Bij hoog water stak de stuurhut boven water uit. Al met al had deze operatie 30 uur geduurd" gepaard gaande met veel spannende momenten, omdat opnieuw omslaan niet was uitgesloten. Iedereen ging vermoeid en 
Berging sleepzuiger Goa 
in Mozambique 

vuil, maar wel opgelucht naar het hotel terug. De volgende dag ging het werk weer verder. Het hele schip moest nu waterdicht worden gemaakt om geheel te kunnen worden leeggepomt. Voor de duikers was het nu eenvoudiger omdat het schip recht lag en ze zich dus beter konden oriënteren. Ook dit afdichten . heeft een dag of tien geduur_<l Intussen ben ik naar Beira gegaan stadium door geheel leeg te pompen te lichten. Een order die Smit Engineering een dezer dagen .ontving voor het leveren van onderdelen, die nodig zijn om de sleepzuiger te repareren, is de reden om eens terug te gaan in de tijd, toen deze zuiger geborgen moest worden. Op donderdag 7 augustus 1975 kreeg SE het verzoek, iemand zo spoedig mogelijk naar Mozambique te sturen, om daar te assisteren bij het bergen van de sleepzuiger GOAdie in 1962 bij Verschure is gebouwd en die gezonken was in de haven van Lourenço Marques. Op maandag 11 augustus ben ik met een aantal tekeningen en de verdere nodige informatie over het schip vertrokken. 

Het hele voorschip en de SBluchtkasten zouden in eerste instantie moeten worden leeggepomt, om aan die kant opwaartse druk te krijgen. Door het leegpompen van deze ruimtes zou het schip weer .enigszins drijfvermogen en een oprichtend koppel krijgen. Uiteraard niet voldoende ' om recht te komen maar dáár moesten de bulldozers voor zorgen. Op de dekhoeken aan BB zijde zouden zware oren worden gelast, waaraan de bulldozers via een aantal parten moesten worden 

•• t '\ 

Op het vliegveld werd ik afgehaald door één van de heren van het Gouvernement die mij vergezelde naar het hotel en voorstelde aan de heren van S. A. Diving Services die de uiteindelijke berging zouden uitvoeren. Diezelfde dag zijn we nog naar de haven geweest, waar de GOA was gezonken en omgeslagen. Het was een triest gezicht het schip daar zo te zien liggen. Het zinken was begonnen met het vollopen van de machinekamer en pompkamer tijdens de reparatie voor de wal. Daarna was het gehele schip via de ontluchtingen en schijnlichten volgelopen. Omdat het was afgemeerd was het ook nog omgeslagen. In de eerste dagen werden er plannen gemaakt hoe de berging zou worden uitgevoerd. 

vastgemaakt. Het werken onder water aan het scheefliggende schip was niet zo eenvoudig en vergde veel tijd. Ongeveer 10 dagen zijn vier duikers, geassisteerd door een aantal 

Op kantoor van het "Railways Department" voor wiens rekening ik werkte en aan wie de zuiger behoorde was een tekenkamer waar ik kon werken om de nodige berekeningen en schetsen te maken. Na een paar dagen heb ik een rap- mensen op de wal, aan het werk port gemaakt voor het "Railways geweest alvorens met leegpompen Department" dat de berging met kon worden begonnen. de voorhanden zijnde middelen Door de duikers moesten in het zou kunnen worden uitgevoerd, voorschip pompen worden gewaarna de S. A. Diving Service de plaatst. Dit klinkt eenvoudig maar uiteindelijke opdracht kreeg. De onder water viel dit niet mee. De berging kon beginnen. De midde- pompen moesten namelijk worlen die ter beschikking stonden den vastgezet en de kabels waterom de GOA te bergen, waren al- dicht door de dekken worden geleen twee grote bulldozers, een voerd. Ook alle losse inventaris tractor. en een aantal compresso- 'zoals matrassen en dekens moesren. · ten worden verwijderd om verHet schip lag onder ongeveer 75° stopping van de pompen te voorop de SE-kant op de bodem. Het komen. was de bedoeling eerst het schip Na berekening was gebleken dat weer recht te krijgen en in een later het dekhuis de waterdruk niet zou 

waar het enige droogdok van Mozambique was om na te gaan of de 
GOA daar gerepareerd zou kunnen worden. Op 5 september s'morgens vroeg werd weer begonnen met pompen. Ook nu weer waren de bulldozers en trekker ingeschoren om opnieuw omslaan te voorkomen. Precies 24 uur later was de zuiger weer vlot. Het spannendste moment was toen het schip vrij kwam van de bodem en dus geen positieve stabiliteit had. Doormiddel van de bulldozers en trekker en het ballasten van de SB en BB kon het schip worden recht gehouden. Toen de GOA was drooggepompt, werd onmiddellijk begonnen met het preserveren van alle werktui'gen en machines om de schade zoveel mogelijk te beperken. Mijn laatste werk was het maken kunnen weerstaan, wanneer dit van een schaderapport van het zou worden leeggepompt. De scheepsgedeelte. enige mogelijkheid was nu om het Door de Autoriteiten van Mozamtrapgat tussen voorschip en dek- bique werd voldoening over het huis ook waterdicht of te sluiten. door ons uitgevoerde karwei uitlûok een heel karwei onder water. gesproken. Bovendien moesten door de dui- Na deze succesvolle berging werd kers alle ontluchtingen, schijn- er door de S.A.D.S. een fantastisch lichten en onderlinge verbindin- feest gebouwd om al de spanningen tussen de diverse ruimtes gen van de afgelopen periode te worden afgedicht. De luchtkasten vergeten. naast de hopper zouden worden Het is te hopen dat, nu de onderdeleeggepompt door er lucht in te len voor de reparatie geleverd persen. kunnen worden, deze sleepzuiger Op 24 augustus was alles gereed weer snel in de vaart zal komen. om de zuiger weer recht te trek- · ken. De bulldozers waren inge- A. van Dam 

Sociaal actueel 
Ziekenfondsgrens 1978 
en peildatum De loongrens voor de verplichte ziekenfondsverzekering zal met ingang van 1 januari 1978 worden verhoogd van f 33.650,- tot 
f 36.200,-. Onder die grens zult u verplicht verzekerd zijn. Om voor u zelf de berekening te kunnen maken, moet u uw periodesalaris met 14,69 vermenigvuldigen en de uitkomst verhogen met de WUKcompensatie, indien u deze laatste tenminste ontvangt. Voorbeeld: salaris f 2.500,-per periode = 14,69 X f 2.500,- f 36.725,-(eventueel) WUK-compensatie f 50,-per periode = 13 X f 50,- f 650,-

f 37.375,In dit voorbeeld zou de betrokkene dus niet (meer) verplicht verzekerd zijn. De peildatum is 1 november 1977 . Uw salaris op die datum is dus bepalend. Wijzigingen daarna spelen geen rol, tenzij u bij een ander (niet IHC) bedrijf gaat werken. Dan is het salaris bij uw nieuwe werkgever op de datum van indiensttreding bepalend. 
Tijdelijk buiten dienst Inderdaad, ,,tijdelijk buiten dienst" is uw hoofdredacteur. Hij schrijft deze regels vanuit een ziekenhuisbed. Draden en snoeren verbinden hem met allerlei apparatuur. Een onverwacht en onverdacht slot van een plezierig vrij weekend in Enschede. Hartinfarct: je leest er over, je hoort er over, er wordt over gepraat. Dan ineens treft het· jezelf. Plots blijkt de wagen te vol geladen te zijn. Het lichaam wil 
niet meer en binnen korte tijd lig je omgeven door alle zorgen van de moderne medische wetenschap. Je doet niet meer mee. Er wordt met je gedaan en er komt een onverbiddelijk bordje bij je: ,,tijdelijk buiten dienst" Daarom beste lezers: tot ziens over enige tijd. Intussen alvast bedankt voor de goede wensen en blijken van belangstelling. R. Gebhard 11 november 1977 
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JC:: Functiemarkt
IHC SMIT Hoofd PZ 
010-117600

MTI Studiegroep Afd. Personeelszaken 
010-117600

Gusto Engineermg Schriftelijke solli'citaties aan de Raad van Toezicht N aval consult Ir. W. L. Bastian tel. 010-76344 

Funktie Salarisgroep Korte omschrijving Ople1drngs- en ervaringse1sen Aanvullende informatie Wegens het benoemen van de huidige funktionaris tot Hoofd MTI zoeken wij gegadigden voor de funktie van: Hoofdbedrijfsleider Boven CAO De HBLF is verantwoordelijk voor de plan- Solliciteren kunnen diegenen, die menen op �rond Fabriek ning en produktie van - volgens onze planning van opleiding, ervaring __ en persoonlijke gesc�1kt-

Medewerker Interne Organisatie n.o.t.k.
Begrotingscalculator n.o.t.k.

onstru teurs n.o.t. .voor tekenkamer Werktuigbouw. Konstrukteurs n.o.t.k.voor tekenkamer Scheepsbouw Lassers 4-5IJzerwerkers 4-5Kraanmachinist 4 

Sorteerder 4 Branders 
F1Jpf1tters 5 
Machinaal buiger 
Stellingmakers 4 " 
Richter 
Schilders Corveeër Allround IJzer-werker 

4-5

3 
2 

5-6 

Kunststofbewerker 5 
Corveeër/ transporteur 3 
Gereedschapslijper/ 6 onderhoud gereedschappen 

/ 

Coördinator reservedelen n.o.t.k.
Scheepsbouwkundig ir. Werktuigbouwkundig ir. Projektleider research 

Elektromkus 
Genera! Manager 
Secretaresse 

n.o.t.k.
n.o.t.k.n.o.t.k.

n.o.t.k.

- een jaarlijkse omzet ter waarde van± J 90 heid voor deze belangnJke managersfunkttP m miljoen. Hij heeft de leiding van 4 produk- aanmerking te kunnen komen. tieafdelingen, een bedrijfsbureau en magazijn-dienst met een totaal personeelsbestand van omstreeks 425 man. Tesamen met de Hoofden Techniek en Commercie van de Fabriek heeft hij een belangrijke stem in het formuleren en vervolgens uitvoeren van het beleid van dit Winstcentrum. Daarbij behoren belangrijke ta-ken als het funktioneren van de Fabriek bin-nen IHC, investeringen invoeren van nieuwe werkwijze en produkten. Het zelfstandig uitwerken van bectrJJfstecfirusche projekten. 
Zelfstandig in overleg aan de hand van tekeningen en andere gegevens maken van begrotingen voor vrij eenvoudig tot meer ingewikkelde werkstukken voor de baggerindustrie. 

Lassen met de hand en/of machine van naden, die moeten voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Zelfstandig samenstellen van secties of werkstukken. M.b.v. diverse kranen transporteren en nauwkeurig plaatsen van omvangrijke en kwetsbarelasten. Soms zal met meerdere kranen tegelijkworden gewerkt.Sorteren van materialen volgens analyselijsten. an niet afgetekende delen uit plaat- en profielmateriaal. Aan- en samenbouwen van complete p1Jple1-dingsinstallaties, alsmede het be- en verwerken van plaat- en pijpmateriaal. u1gen van p1Jpen me e hand en/of machinaal in enkelwerk. Aftekenen van de stand van flensen, lengtematen en plaats van branchen. 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. Op het oog richten van uit materîaalpark aangevoerde profielen m.b.v. semi-automatische richtbank. Het verven van baggeronderdelen. Het verrichten van opruim- en schoonmaakwerkzaamheden. Zelfstandig vernchten van allerlei werkzaamheden in onderhoudssfeer. Behalve in ijzer- en plaatwerk ook kunnen lassen. Zowel elekt. als autogeen. Met moderne apparatuur aanbrengen van slijtagevaste bekledingen op baggeronderdelen; samenstellen van receptuur en afstellen van gietmachines. Het verrichten van opruim- en schoonmaakwerkzaamheden. Aanslaan van lasten t.b.v. transport m.b.v kranen. Universeel slijpen van gereedschappen op diverse gereedschapslijpmachines. 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 tijdige behandeling van reservedelen voor te bouwen baggervaartuigen vanaf de bespreking met klant t/m aflevering. Doen van voorstellen ter verbetering, modernisering en kostprijsverlaging van baggerwerktuigen in de ruimste zin. Bedenken van nieuwe en betere baggermethoden en werktuigen. Opstellen van projektspecifikaties en begrotingen, leidinggeven aan en koördineren van projekten voornamelijk op het gebied van sterkteberekeningen volgens F.E. methode. Verantwoordelijkheid voor gehele projekt, inclusief planning, uitvoering en afwerking en de financiële verantwoording. Promoten van deze berekeningstechniek voor daarvoor in aanmerking komende konstrukties bij ontwerp/konstruktieafdelingen. Ontwerpen en/of uitwerken van rueuwe mstrumenten op bagger-technisch gebied, alsmede ontwikkelen en standaardiseren van deze instrumenten. Het testen van elektr. en ook pneum. meet-en regelapparatuur. Samen met de commerc1ele manager le1dmg geven aan Gusto Engineering. In het bijzonder verantwoordelijk voor de technische opzet van de projecten en de uitvoering van de opdrachten. Type- en andere secretanaatswerkzaamheden. 

HTS-er met kopcursus Ecbe of aanvullende arbeidskundige studie met brede technische interesse en ervaring in het leiden van werkgroepen voor de uitvoering van techn./organis. projekten. Leeftijd 25-35 jaar. B1J voorkeur middelbaar technische opleiding met praktijkervaring in ijzerwerk/laswerk of verspanende bewerkingen. Ook zij met een elektrotechn. opleiding kunnen in aanmerking komen. rvaring in . .-m e ngen, p1Jp e1 ingssc erna s, pijpleiding tekenen enz. Opleiding op MTS en/of HTS-niveau. Kennis van Engelse taal. Opleiding op MTS en/of HTS-niveau. Ervanng in scheepsbouwkunstrukties. Kennis van Engelse taal. 

HTS Werktuigbouw 3 tot 5 jaar ervaring in produktie. Kennis van tech. Engels en Duits in woord en geschrift. TH Scheepsbouw 
TH Werktuigbouw TH Werktuigbouw liefst met afstudeerrichting technische mechanica. 

HTS-E met applikatiecursus meet- en regeltechniek en bekendheid met pneumatiek en hydrauliek. 
TH. Ruime ervaring in een leidinggevende functie in een soortgelijke organisatie. 
Havo; goed kunnen typen; goede kennis van de Engelse taal; enige kennis van de Duitse en Franse taal; bereid archiefwerkzaamheden te verrichten; alleen full-time; steno ervaring niet noodzakelijk 

vervolg op pagina 8 
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DMNO Commissaris van de Koningin 
11 

Geflankeerd door twee Ondernemingsraad/eden kijken Mevrouw Vrolijk 
en Mevrouw Bosma, de echtgenote van de burgemeester, naar de 
nieuwste numerieke centerdraaibank. DMN-visnieuws Voor de vissers bij DMN is het seizoen weer achter de rug. De resultaten zijn bekend. Er zijn dit jaar 6 competitiewedstrijden gehouden, één koppelwedstrijd in bootjes en een wedstrijd tegen Menken-Land bouw om de wisselbeker. Ook dit jaar weer een overwinning voor de vissers van DMN: met 21 punten voorsprong bleef de beker in ons bezit. De laatste competitiewedstrijd werd dicht bij huis gehouden en wel in de Leidsevaart. De vangst was niet denderend, hetgeen de spanning niet ten goede kwam. Voor elke wedstrijd wordt een soort koude oorlog gevoerd, om elkaar zenuwachtig te ma
ken. Maar door de slechte vangst veranderde er weinig in de reeds behaalde resultaten. Het verloop van de zes wedstrijden kan in het kort worden samengevat, dat er over het algemeen niet veel is gevangen en dat de heer Huurman, belust op revanche, er geen enkele twijfel over heeft laten bestaan wie er dit jaar de wisseltrofee in handen zou krijgen, want vanaf de eerste wedstrijd tot en met de laatste heeft hij de ranglijst aangevoerd. Ook moet nog opgemerkt worden, dat elk jaar meer animo voor de vissport aanwezig is, want dit jaar was er een opkomst van 18 deelnemers per wedstrijd. De enige deelneemster wist in het eindklassement een vijfde plaats te veroveren. Onze voorzitter, dit jaar ook aan de vissport begonnen, begon aan de laatste wedstrijd, om de O op de ranglijst weg te werken en met succes, want hij had 3 flinke vissen in zijn netje, maar tijdens het meten bij de anderen kreeg hij bezoek en toen het resultaat van hemzelf gemeten moest worden, kwamen we tot de ontdekking dat een reiger zich tegoed had gedaan aan de vangst van de yoorzitter! De O wa� er nog, maar de poedelprijs kreeg de juiste eigenaar. 

De eindstand van de competitie van de eerste 10 is als volgt: 1. J. Huurman, 338 punten 2. T. Zandbergen, 225 punten3. L. Heemskerk, 210 punten4. J. Nulkes, 165 punten 5. E. Zandbergen, 151 punten6. Fl. Duivenvoorden,132 punten7. T. Hensbergen,8. H. Salier,9. W. v. d. Holst,10. C. Jansen,Dank 
129 punten 118 punten 97 punten 84 punten. 

Gaarne wil ik de Directie, medewerkers en de P.V. van DMN, mede namens mijn vrouw, danken voor de bloemenpracht die wij ter gelegenheid van ons 25-jarig huwelijksfeest mochten ontvangen. G. R. Meddens Nieuw en oud nieuws van personeelszaken 31.10.1977 Th. M. van Haaster, praktikant Tekenkamer. 

IHC DeKlo Avondje volleybal Het jaarlijks Gezelligheidsvolleybal toernooi dat SSG Sliedrecht organiseert vóór het begin van de officiële volleybalcompetitie vond plaats op 20 oktober jl. en uuk dit jaar hadden wij weer een uitnodiging ontvangen. �r werd ingeschreven met twee heren- en één gemengd team. De deelnemende teams waren ingedeeld in poules. De poulewinnaars moeten strijden om de eerste drie plaatsen. Voor elke wedstrijd stond 15 minuten speeltijd en het was dus zaak in deze periode meer punten te halen dan de tegenpartij. Het eerste herenteam telde enkele zeer goede spelers die echter elkaars spelkwaliteiten nog niet zo goed kenden, waardoor in het begin misverstanden ontstonden. Maar zich concentrerend op elkaar en op het spel vonden zij al gauw de juiste balans en werd de opgelopen achterstand weggewerkt. Daarna begon de machine goed te lopen en werd geen punt meer afgestaan. Men werd zeer verdiend poulewinnaar. In de finale ging het er fel tegenaan. Soms werd de spanning een speler teveel doch door kordaat optreden van de coach en met een "goed gekozen" woord van een teamgenoot werd zo'n speler weer op het juiste spoor gezet. Het team speelde zich naar een eerste plaats en veroverde de plaquette. 

Proficiat heren en een kompliment voor trainer Gerlof Vastenouw die zijn inzet in zo korte tijd al beloond zag. Het tweede team was niet erg suksesvol, maar dat is niet zó verwonderlijk wanneer men bedenkt dat de meesten het spel praktisch nog nooit hadden gespeeld. Toch valt er vooruitgang te bespeuren en volgend jaar zou dit team best eens hoge ogen kunnen gaan gooien. De dames van het ,gemengde" team - er speelde één heer mee! - speelden leuk,_maar té 

gespannen en té individueel. Volleybal is een teamsport en_ als zodanig dient men zich ook op te stellen. Het is bij volleybal geenszins de bedoeling de bal zo snel mogelijk aan de tegenpartij af te staan doch door een goede opbouw in eigen veld te trachten bij de tegenpartij een punt te scoren. Maar ook voor de dames(met dezelfde heer) geldt: volgend jaar beter. Al met al was het een gezellige avond en was eenieder uiterst tevreden met die eerste prijs. P.V. Nieuws
Agenda 03.12.77 St. Nicolaasfeest in de bedrijfskantine 14.12. 77 Pinokkio, toneelspel voor de kinderen 22.12. 77 Kerst-kienen 
Pinokkio Daar wij dit jaar ons 25-jarig bestaan vieren leek het ons een leuke gedachte om voor de kinderen van onze leden in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar iets extra's te doen. Volgens onze mening zijn wij hierin geslaagd, want op woensdag 14 december a.s. wordt in De Bonkelaar te Sliedrecht een uitvoering gegeven van Pinokkio. Een toneelstuk naar het gelijknamige boek van Carlo Collidi, gespeeld door het Katheater uit Amsterdam. Pinokkio hoort tot de beste kinderproduktie van, in elk geval dit seizoen. De kinderen worden herhaaldelijk bij het spel betrokken en mede door een kwistig en goed gebruik van muziek, dans en pantomime ontstaat een totaalvoorstelling die hartverwarmend is. Het stuk heeft in de meest ge-

lezen dagbladen bijzonder goede recenties en wij prijzen ons dan ook gelukkig uw kinderen in de gelegenheid te kunnen stellen deze voorstelling bij te wonen. Wilt u voor hen een kaartje reserveren dan kan dat bij een van de bestuursleden tot en met 7 december a.s. In dienst 07.11.1977 M. Doedijns, constructeur Huwelijk 03.11.1977 Jannie Bot en Dirk van Beest In Memoriam Op 16 oktober jl. overleed in het ziekenhuis "Bethseda" te Hoogeveen de heer 
Teunis van Gelder in de leeftijd van 88 jaar. De heer Van Gelder is tot aan zijn pensionering bij ons bedrijf werkzaam geweest als ijzerwerker. Wij bewaren aan hem een goede herinnering. 

Op maandag 31 oktober overleed geheel onverwacht onze lassersbaas, de heer 
Arie Bakker De heer Bakker was ruim 41 jaar bij IHC De Klop in dienst waarvan 37 jaar als lassersbaas. Zijn plotseling overlijden heeft op ons allen diepe indruk gemaakt. Wij verliezen in hem niet alleen een zeer bekwaam medewerker, maar ook een goed collega die door iedereen binnen onze werkmaatschappij maar ook daarbuiten zeer gewaardeerd werd. Wij zullen hem node missen. Onze gedachten gaan uit naar mevrouw Bakker en haar dochter die wij de kracht toewensen om dit verlies te kunnen dragen. Moge het feit dat wij allen dierbare herinneringen aan hem bewaren hun daarbij tot steun zijn. J. van Dongen Hoofd Produktie 

Diploma-uitreiking bij IHC De Klop In de bedrijfskantine van IHC De Klop heerste vrijdagavond een gezellige drukte. Om 8.00 uur verzamelden zich daar de dit jaar voor het Bemeteldiploma geslaagde jeugdige medewerkers, vergezeld van hun verloofde en ouders. In zijn welkomstwoord heette de heer J. van Andel tevens welkom de vertegenwoordigers van de gemeentelijke Streekschool, de consulenten van de Stichting Bemetel, de afgevaardigden van de Ondernemingsraad, de bedrijfsleidjng en een deputatie van de bazen. Hoogtepunt van de avond was uiteraard de uitreiking van de · diploma's door Ir. T. P. deJooden, directeur van IHC DeKlop.Naast felicitaties en woordenvan dank beklemtoonde deheer De Jooden de noodzaakvan een goed vakmanschap,vooral in de situatie waarin descheepsbouw zich thans bevindt. Hij sprak de wenst uit,dat- althans een deel van degediplomeerden - bereid zouzijn door voortgezette studjehun vakmanschap verder tevergroten.Na de diploma-uitreikingvolgde nog een gezellig samenzijn, waarbij o.m. dia's werdenvertoond van een reis met deleerlingen van de bedrijfsscholen naar de Cöte d' Azur.De geslaagden zijn:
VBO: A. Goud
Sectiebouw en afschrijven 
scheepsbouw: J. Labee,F. de Nijs, D. de Ruiter,J. W. Smits, B. Versteeg
Metaalbewerker in de Scheeps
bouw: G. van Houwelingen, T.T. Peele, H. Struik, P. van Tilburg, J. Visser,F. A. Wijnbelt
Scheepsconstructiewerker: J. Beusekom
Machinebankwerker: W. Bosma, C. Honders,S. Lanser, J. PostmaDankbetuigingen Voor de ontvangst en attenties ter gelegenheid van mijn 40-jarig jubileum namens mijn vrouw en kinderen veel dank. Het is voor ons een bijzondere dag geworden. 
A. Baardwijk Voor alle attenties en belangstelling tijdens ziekte en bij thuiskomst uit het ziekenhuis hartelijk dank aan alle collega's, Lief en Leed, Personeelsvereniging en Pers. zaken. 
H. VerheuL, H. Otter, J. Neder
llof, H. van Zanten en J. Blok
land. 



IHC Smit 
Diploma-uitreiking geslaagden, hetgeen ook bij Op dinsdagavond 18 oktober hen voldoening geeft en een 1977 vond bij IHC Smit te reden is om op deze manier Kinderdijk een feestelijk ge- door te gaan. beuren plaats, n.l. de uitreiking In 1976 konden voor de privan 31 Bemetel diploma's, te maire opleiding nog 2 soorten verdelen in 19 geslaagden voor· diploma's behaald worden n.l. de primaire opleiding en 12 klein en/of uitgebreid Bemetel. · voor de voortgezette opleiding. Het verschil bestaat hierin, dat 

teur, de heer A. J. Bouman de diploma's uitgereikt. Hij had daarbij voor iedere geslaagde een persoonlijk woord, waarbij werd teruggegrepen naar de opleidingsperiode, die nu werd afgesloten. De heer Bouman overhandigde de navolgende diploma's: De heer De Jager, chef be- het uitgebreide eksamen ook drijfsopleidingen, opende deze de vakken wis- en natuur-avond met het verwelkomen kunde bevat. De praktisch in-van de geslaagden met hun gestelde jongen deed dan het ouders en meisjes, de "klein" Bemetel eksamen, be-Bemetel-konsulenten C. J. staande uit: praktijk werkstuk, Dompeling (machinaal verspa- vakleer en tekening lezen, ter-nen), A. W. de Lange (elek- wijl de theoretisch meer be-trisch lassen) en J. v. d. Poel gaafden daarbij het uitgebreid (scheepsbouw), direktie, bazen, eksamen konden doen. Vol-leermeesters, leden onderne- gens de Stichting Bemetel be-mingsraad en leden oplei- staan die verschillen tussen de dingsadvieskommissie. jongens nu niet meer. Er is nu Terugziende op de gehouden geen onderscheid, er is één examens zei hij; ,,Na een LTS- eksamen, gevolgd door één diof MAVO opleiding volgt men ploma, waar echter wel voor een 2- of 3-jarige opleiding in iedereen wis- en natuurkunde één van onze bedrijfsscholen in zit. voor de primaire opleiding ter Dit geeft uiteraard problemen. verkrijging van het Bemetel Daarover is dan ook het laatste diploma. Daarna kan, voor de woord nog niet gesproken. Wij goede leerlingen, een voortge- blijven ons inzetten voor een zette beroepsopleiding gevolgd juiste vaktechnische oplei-worden. Dit jaar hebben voor ding." de primaire opleiding 23 kan- Het grootste deel van de ge-didaten het eksamen afgelegd. slaagden ontving het diploma Van hen zijn er 19 geslaagd van het leerlingwezen. Vijf ge-(82%). Het eksamen voor de slaagden hebben verleden jaar voortgezette opleiding is afge- het uitgebreid eksamen afgelegd door 14 jongens. Hiervan legd en dit jaar het praktijk slaagden er 12 (85%). gedeelte; zij kregen nu het di-Voordat het zover was zijn ploma van het leerlingwezen door de leermeesters heel wat en het uitgebreid Bemetel di-aardige, minder aardige en ploma. Twee kandidaten kre-soms nijdige gesprekken ge- gen geen diploma, maar een voerd. Mede dank zij hun in- getuigschrift. spanning is er een groot aantal Hierna werden door de direk-

IHC Gusto Staalbouw 
Gepensioneerd Op woensdag 2 november namen wij afscheid van de heer L. de Waard vanwege dienspensionering. De heer DeWaard, beheerder materiaalpark, moest reeds eerder omgezondheidsredenen zijn werkzaamheden staken.
Omhoog Dezer dagen zal gestart worden met het oprichten van de drie frames van het Pennzoil-jacket, een karwei waardoor dit objekt plotseling "body" krijgt.Ons werk aan het jacket heeft tot dusver voor de omgeving 

min of meer ongemerkt plaatsgevonden. Bij het liften echter zal een constructie zichtbaar worden waarvan de afmetingen niet gering zijn: lengte x breedte x hoogte van het geheel zijn ca. 35 x 35 x 22 meter. Dit is dan het jacket, gelegen op zijn zij. Het oprichten van de frames geschiedt door een bok. Zij worden opgesteld in stoelen. Het eerste frame wordt getuid, het tweede wordt gefixeerd met afstandhouders vanaf het eerste frame. Zodra de definitieve verbindingspijpen tussen deze frames zijn aangebracht 

Voor scheepsmetaalbewerker: A. A. Blonk, C. den Boer, B. Brandwijk. A. Dubbeldam, J. Gelderblom, T. van Hofwegen, J. Soult Cabesa, W. P. de Vriesen H. Zondag.Voor draaier: J. Boele en G.van Dieren.Voor bankwerker: C. Gelderblom, C. de Heer en G. Vonk.Voor elektrisch lasser: A. T.den Haan, J. P. Holleman, J.Stout en M. J. Gaal.Voor modelmaker: H. M. Borsje.Voor VBO machinaal verspanen: T. Eegdeman.Voor sektiebouw en afschrijven: G. de Buitelaar, J.Methorst, W. van Hemert, A. C.H. de Jager, J. Lankhorst, D.Schreuders, N. Stam, H. Verschoor, H. H. v.d. Elst en M. Struijk. Na de pauze werd de avond besloten met een gezellige bingo-wedstrijd, waarmee leuke prijzen te verdienen waren. 

wordt het derde frame bijgezet . en voorlopig bevestigd met de eerder genoemde afstandhouders. Bij voltooiing zal het jacket ca. 500 ton wegen. Bij de uitlading zal gebruik worden gemaakt van vier bokken waarmee het gevaarte in zijn normale, vertikale stand op een bak zal worden geplaatst. Met het oprichten van de" frames, en nog meer met het uitladen van het complete jacket worden ons een aantal spectaculaire zaken in de totstandkoming van dit objekt in het 

Benoemingen Op donderdag 11 november deelde de direktie van IHC Smit het volgende mede: Tot hoofd van het Mineraal Technologisch Instituut is benoemd ir. W. Tuinman. De heer Tuinman zal zo spoedig mogelijk zijn functie bij het MTI gaan vervullen, doch eerst nadat in de vacature van hoofd-bedrijfsleider is voorzien. Tot chef van de studiegroep van het MTI is benoemd ir. M. J. van Drimmelen.De heer van Drimmelen zalzijn functie met ingang vanheden uitoefenen.
Bedrijfsbrandweer In verband met vertrek naar gemeentebrandweer en militaire dienst van 4 vrijwillige brandweerlieden van ons bedrijf, kunnen wij enige nieuwe spuitgasten gebruiken. Gegadigden moeten bereid zijn om naast het volgen van opleidingen voor brandwacht 2e klasse en persluchtmaskerdrager, ± 38 dinsdagavonden van 19.00 tot 21.00 uur te komen oefenen. Bovendien moeten zij rekenen op het meedoen aan wedstrijden op ± 4 zaterdagen per jaar, terwijl ook enige malen een beroep op hen kan worden gedaan voor het uitoefenen van brandwacht op personeelsavonden enz. Omdat de mogelijkheid bestaat, dat na normale werktijd moet worden uitgerukt, genieten degenen die wonen in de nabijheid van het bedrijf onder overigens ge-lijke omstandigheden de voorkeur. Geïnteresseerden kunnen kontakt opnemen met hr. H. van Zoest, toestel 430. 
Hengelsportnieuws. 24 september jongstleden werd in verband met het 15-jarig bestaan een wedstrijd in boten op de Alblas gevist met als uitslag: 1. W. Stout 887 punten184 stuks2. A. Y. van Dieren 875 punten128 stuks3. A. Simons 830 punten125 stuksOp 1 oktober jl. werd de jaarlijkse tweekamp met H.V. Verolme Alblasserdam gevist. Ondanks slecht weer toch een

vooruitzicht gesteld. Het uitladen zal door ons worden gefotografeerd, zodat we u in een volgende uitgave van Zeskrant daarvan een beeld kunnen geven. We zullen dan tevens iets vertellen over de bestemming van het jacket en over de mate van vakmanschap die nodig is voor de vervaardiging van een dergelijk hoogwaardig produkt. 
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goede prestatie van onze leden door wederom te winnen. Uitslag: 1. H. V. IHC Smit 1246 punten2. H.V. V.S.A. 1120 puntenIn het persoonlijk klassementwaren de eerste vier plaatsenvoor IHC leden.Uitslag:1. J. Janse IHC 168 punten2. C. H. de Jaeger IHC 156punten3. P. van Leeuwen IHC 150punten4. A. Y. van Dieren IHC 137punten5. J. de Jaeger VSA 137 punten6. A. Versluis VSA 134 punten7. P. v.d. Plaat VSA 128 punten8. G. van Middelkoop IHC 127punten9. W. Stout IHC 110 punten10. Kl. Breedveld IHC 107puntenOp 8 oktober jl. werd deelgenomen aan het concours vande voetbalvereniging Alblasserdam, waarvan het inleggeldten goede kwam aan de jeugdafdeling. In een sterk bezettournooi met 15 korpsen werdH. V. De Aaalscholver eerstemet 1430 punten en IHC Smit eervol tweede met 1312 punten. In het persoonlijk klassement werd C. H. de Jaeger eerste met 536 punten, 14e J. Janse met 285 punten en 20e G. J. den Boef met 243 punten. Totaal aantal deelnemers 238. Voor dit jaar kunnen weer drie trofeeën in de prijzenkast gezet worden. Een goed resultaat! 
Ideeënbus Idee 77/66 - Hulpmiddel voor 
brandgereedschap. Voor het afvoegen van schotten, units, knieën enz. moest een lijn aangebracht worden voor de centerpunten, voordat men kan gaan branden.Door een eenvoudig hulpmiddel toe te passen, dat men op de brandpit schuift, is afschrijven en centeren overbodig geworden. Bovendien werkt dit netter en gemakkelijker. De heer D. de Groot ontvangt hiervoor een premie van 
f 50,-. 
Afd. Aan- en Afbouw. 

Heren ijzerwerkers Bovengenoemde hulpstuk, dat op elke brandpit past, is af te halen in magazijn A. Schroom niet en probeer dit hulpstuk eens. 
A. v.d. Ham 

25 jaar in dienst 

J. NoordergraafIn dienst: 10.10.1952 Geboren: 02.02.1923 Funktie: Baas Timmerloods 

A. F. Herlaar In dienst: 16.10.1952 Geboren: 15.05.1963 Funktie: Lasser 

P. Deelen In dienst: 20.10.1952 Geboren: 11.10.1931 Funktie: IJzerwerker 

/i;_ f' Y/ 
A. SlingerlandIn dienst: 20.10.1952 Geboren: 16.02.1936 Funktie: IJzerwerker 

T. HoogendijkIn dienst: 20.10.1952 Geboren: 28.09.1930 Funktie: Lasser 
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IHC Verschure 1
Ons werk 
Oranjewerf Onder leiding van de heer Dirks heeft een 4-tal O.W.medewerkers in opdracht van Santa-Fe werkzaamheden uitgevoerd aan de kraan van de ,,Choctaw I", ligplaats Stavanger. Van William Coe, Liverpool, werd in concurrentie met diverse Nederlandse en Engelse werven na langdurig "touwtrekken" opdracht ontvangen voor het met 11 meter verlengen van de coaster "Nelly-M".Na de "Maythorn" is dit het tweede van de 3 schepen die deze rederij dit jaar bij de O.W. laat verlengen. Op de foto ziet u de omnibarge "Everingen" op geslaagdeproeftocht op 28 oktober. In opdracht van IHC Smit werd deze omnibarge door de Oranjewerf afgebouwd. 
Scheepswerf De cutterzuiger "MaktoumBay" voor Gulf-Cobla (Private) Ltd. te Dubai, CO. 894, is na de goed geslaagde 48-urenproef (eind oktober) weer aan de afbouwkade voor afwerken en gereed maken voor de overdracht. Na de overdracht gaat de klant zelf nog draaien met de installatie om het personeel te oefenen en om het schip aan relaties te tonen. Dit laatste is gepland op l december a.s., waarbij bovendien de "ZabeelBay", CO. 895, gekoppeld aan een boosterstation, zal draaien. Ook van dit schip moet dan de 48-urenproef achter de rug zijn.Het laden op een transportponton (zeeklaar) is voor beideschepen gepland op 10 december 1977.Daarmee komt dan een eindaan het uitvoeren van een zeergewaardeerde opdracht vanvier zusterschepen voor GuJf.Cobla.Op 3 november jl. was de cutterzuiger voor ADNOC, AbuDhabi, CO. 898, gereed voortewaterlaten; de effectieve te-

waterlating zal op 24 november plaatsvinden, omdat dan de situatie aan de afbouwkade gunstiger is dan op 3 november. De inbouw van de installatie in dit schip kan dan gedurende drie weken op de helling met volledige beschikking over kraanhulp worden voortgezet. CO. 899, eveneens cutterzuiger voor ADNOC, grodt ook snel ,op de andere helling. Na de tewaterlating van CO. 898 kan het middenschip verder in de breedte gebouwd worden. Deze schepen zijn met hun breedte van 18 meter samen iets breder dan de bouwbreedte van de helling toelaat. Daarom is gekozen voor deze methode van bouwen van het tweede schip. In de tijdplanning past dit goed; het vraagt technisch een aanpassing van sectie-indeling. CO. 1102, sleepzuiger voor Indonesië, is in volle gang in de werkplaatsen. De bouw op de helling gaat beginnen in week 48. 
Investeringen De verbetering van de tussenopslag bij de voorbewerkingshal nadert zijn voltooiing en zal in week 45 geheel gereed 

zijn. De daar geplaatste portaalkraan is gemaakt door onze collega's van DMN, zodat dit uitrustingsstuk niet van buitenaf betrokken behoefde te worden. De verlenging van hal I en het magazijn in de richting afbouwkade is opgedragen en voorbereidingen voor het tekenen, het bestellen van materiaal en voor de bouw zijn in gang gezet. 
De "Rosalie"De laatste keer dat u iets over het stoomschip "Rosalie" heeftgehoord, was voordat het schip in mei zou worden drooggezet. Dit is gebeurd rond Hemelvaartsdag op de Oranjewerf. De noodzakelijke reparaties konden met behulp van de Oranjewerf worden gedaan, wat natuurlijk zeer door de bemanning is gewaardeerd. Na in de zomer het schip weer in de verf gezet te hebben, werd in augustus een week-end op de Vecht en op het IJsselmeer gevaren. Hierbij werden Loenen, Vreeland, Muiden en Volendam aangedaan. De "Rosalie" trok weer veel bekijks en menige gast is een eind mee-

gevaren, zoals ook het geval was op 10 september jl. toen er tijdens het open huis van IHC Verschure met bezoekers op het IJ werd gevaren. 's Middags werd nog een tochtje gemaakt naar de Hem brug, waarna weer de ligplaats bij de Museum-werf "Het Kromhout"werd ingenomen. Voor de nabije toekomst staat het vervoer van Sinterklaas op het programma: - 19 november te Loenen,Breukelen en Vreeland;- 26 november te Diemen;- 4 december te Nieuwendam.Verder wordt er in het weekend van 17/18 december eenstoompontje van "Het Kromhout" naar het Maritiem Museum "Prins Hendrik" te Rotterdam gebracht. Hierna zal de installatie worden gereed gemaakt voor de winter, waarna in februari de ketel opnieuw zal worden gekeurd door het Stoomwezen. Na deze keuring, die vol vertrouwen door de bemanning wordt tegemoet gezien, wacht het stoomschip "Rosalie" in 1978 weer nieuweavonturen. 
In dlensttredingen L. C. Emanuels, 12.10.77,magazijn bediendeG. Westrop, 19.10.77, samenbouwerN. H. G. Kikke, 17.10.77,medewerker budgetburoP. G. Tol, 1.11.77, scheepsmetaalbewerker (terug M.D.)E. de Ouden, 31.10.77, bankwerker (terug M.D.)B. Lof, 31.10.77, scheepsmetaalbewerker (terug M.D.)
Geboorten Margje Cornelia, dochter van de heer en mevr. Sperling, 24.10.77 Kadriye, dochter van de heer en mevr. Dolanay, 27.10.77 
Vakantiehuisjes Het bestuur van het Sociaal Cultureel Fonds heeft ook voor 1978 weer beslag weten te leg-

gen op enkele vakantiehuisjes in Appelscha, Echten en Haiming (Oostenrijk). In de salarisenvelop van november is een folder, tevens inschrijvingsformulier bijgesloten, waarin uitvoerige gegevens staan. GepE:nsioneerden kunnen deze folder telefonisch of schriftelijk aanvragen of even komen halen bij de heren J. H. Scholten, afdeling administratie of J. J. Besteman, afdeling personeelszaken.
Jubileum Vrijdag 28 oktober 1977 herdacht de heer K. Oosterbaan, dat hij 40 jaar geleden in dienst trad bij IHC Verschure. Er was veel belangstelling voor dit jubileum, aangezien de heer Oosterbaan iemand is, die zo gezegd aan de weg timmert. Dat doet hij dan in de functie van acquisiteur. Wij feliciteren hem met dit jubileum en wensen hem nog vele goede en gezonde jaren. 

I ll. �oort er meer ua." · 

vervolg functiemarkt van pagina 4 IHC De Klop Lassersbaas 01840-2666 Pers.zaken 
ijzerwer ers 
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4.5 
Geeft leiding aan een groep van ca 40 lassers. 
Het zelfstandig verrichten van alle voorkomende werkzaamheden die tot dit vakgebied ___________ b_e _h _o _re_n_,, _i _ncl. lassen en branden. lassers 4.5 

hoorder 4 

Lassen met de hand en/of machine van alle voorkomende naden, die moeten voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Het zelfstandig, veelal volgens tekening, boren ..,.s�U-Jp_e_r ______ 3�----�van gaten in alle voorkomende werkstukken.Het volgens aanwijzingen slijpen aan zager corveeërs 
DMN ---Metho e-02523-3941 programmeur 

4 
2 

scheepsonderdelen. " --i:let volgens verstrekte gegevens zagen van profielen. / Het verrichten van opruimwerkzaamheden ______ o.m. met behulp van veegmachine. Ontwikkelen nieuwe programmeertechnieken/verspaningsmethoden (o.a. Miturn systeem) en begeleiding van de invoering ervan. Technische/bedrijfseconomische voorstudies ______________________ ...:t=.b.v. investeringsaanvra en.

MTS-niveau. Organisatorische en leidinggevende kwaliteiten. Moet bekend zijn met alle voorkomende Iastechnieken in de scheepsbouw. Goede contactuele eigenschappen. Ervaring vereist. Leeftijd: 35-45 jaar. Gedegen opleiding + ervaring vereist 
Gedegen opleiding + ervaring vereist 
Bij voorkeur met ervaring 

HTS-mechanische technologie, ruime ervaring in verspanende bewerkingen, kennis van het Engels en Duits. 

Dankbetuigingen De heer J. Kierzkowski, die mede namens vrouw en dochter allen heel hartelijk dank zegt voor de vele bloemen en cadeaus, welke hij mocht ontvangen ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum. ,.Het was een onvergetelijke dag". De heer G. J. Vrolijk, die zijn oprechte dank betuigt voor de hartelijke blijken van deelneming, ondervonden na het heengaan van zijn vrouw. De heer K. Oosterbaan dankt mede namens vrouw en kinderen directie, chefs, bazen en collega's niet alleen voor de prettige ontvangst maar tevens voor de vele prachtige cadeaus, die hij ter gelegenheid van zijn 40..jarig jubileum mocht ontvangen. Verder dankt hij de vele relaties in en buiten het IHCConcern voor de ontvangen attenties en hun aanwezigheid bij de receptie, waardoor het geheel een onvergetelijke indruk heeft achtergelaten. 
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