
Terug van weggeweest 
Terug \'an weggeweest is uw 
hooldredakteur. Na een door 

ziekte gedwongen afwezigheid 
\'an drie maanden is het mogelijk 

en toegestaan om het werk 
gedeeltelijk te hervatten. 

Voorlopig zal de 
machinekamertelegraaf niet 

verder dan op "halve kracht" 
mogen worden gezet, maar het 

begin is er weer. 
Hartelijk dank voor alle goede. 

fijne. prettige bewijzen van 
belangstelling en medeleven in 

de afgelopen weken van zo veel 
IHC-ers ontvangen. Dat waren 

evenzoveel steuntjes in de door 
kussens onderstopte rug. 

Hartelijk dank ook waarnemend 
hoofdredakteur. hartelijk dank 

redaktieleden voor alle 
inspanningen om Zeskrant 

gewoon door te laten 
verschijnen. 

Hierbij dan no. 3 van ons blad. 
R. Gebhard.

In dit nummer . . .
.. gc\·en wij graag voorrang aan 

nouwelijke charme .. .. wordt 
Verschurc·s directeur. de heer G. 

Fluit. herdacht .. . .  biedt de 
rubriek .,wat u moet weten over" 

sociaal nieuws wat u moet 
weten .... worden in Vlissingen 
en in Brazilië Beavers in elkaar 

gezet. ... tikt een 
Verschure-medewerker de 

redactie terecht op de vingers 
O\'er de .,Batavus" .... praten wij met de Chinese toezichthouder 

bij IHC De Klop .... vertelt de 
heer Schudelaro over zijn reis 

naar Moskou .... wordt verslag 
gedaan van de 

COR-vergadering ... . en zijn de 
werkmaatschappijen present met 

hun eigen regionale 
nieuws .... en vragen wij uw 

speciale aandacht voor belangrijk 
.. laatste nieuws" op bladzijde 3. 
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20.000 
bezoekers 
Wout Karsdorp liep vrijdag 17 fe
bruari wat zenuwachtig rond in 
zijn Informatiecentrum in Kin
derdijk. De 20.000ste bezoeker zou 
komen! 
Op 21 augustus 1972 werd het IHC 
Smit Informatiecentrum in Kin
derdijk geopend. Het was eigenlijk 
een verlengstuk van de prachtige 
schepenfabriek, waar iedereen aan 
de dijk altijd zo bijzonder trots op 
is. Het lag in de lijn der verwach
tingen dat er nu wel heel wat be
zoek zou komen om die nieuwe 
. .fabriek" te komen bezichtigen. 
Voorzichtig werd. vooral aan 
technische scholen, verteld dat die 
mogelijkheid bestond. De .,direc
teur" van het Informatiecentrum, 
Wout Karsdorp . kreeg er de han
den vol aan. Na drie jaar kon hij z'n 
tienduizendste bezoeker verwel
komen. Nog geen drie jaar later 
was het de twintigduizendste! 
Vlak voor het bezoek van een 
groep bemanningsleden van de Vlaanderen XIX met hun vrou
wen, was het bezoekersaantal op 
19.998 gekomen. In die groep zou 
de 20.000ste zitten. Tegen half vier 
's middags verzamelden zich een 

heel stel hoogwaardigheidsbekle
ders van IHC Smit in het Informa
tiecentrum. Toen de mensen van 
Decloedt aankwamen moeten ze 
zich wel bijzonder vereerd hebben 
gevoeld door de gewichtige be
langstelling die aan hun werd be
steed. Maar ir. J. Stam liet hen niet 
lang in het ongewisse. Na een wel
komstwoord vertelde hij dat de 
hele groep van ongeveer 20 gasten 
als de 20.000ste bezoeker onthaald 
zou worden. Eerst kregen de da
mes een fraai handboeket en de 
heren werd als onderscheiding een 
fraai drinkglas omgehangen. En 
dat bleef' niet lang leeg' Met films 
en een diaserie. maar ook met hap
jes en snapjes werd het een heel 
gezellige middag. 
Wouter, wanneer komt de 
100.000ste? Nog voordat je met 
pensioen gaat? 

Anja van der Wal zorgde voor de bloemen 

De dames voelden zich zeer vereerd 

Het witte kerkje, denken velen. Maar het is 
een oude machinefabriek' 
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In memoriam 
G. Fluit
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Wat u moet weten over 

Pensioenpremie B.P.F. en IHC-Pensioenfonds 1978 B.P.F.-REGELING 
Met het oog op de berekening van de pensioengrondslagen en de pre
mie voor het jaar l 978 het volgende: Maximumloon 
Het maximum van het loon voor berekening van de pensioengrondslag 
- in 1977 J 46.655.-- werd tot nu toe jaarlijks aangepast bij de loonont
wikkeling in de metaalindustrie.
Te beginnen met 1 januari 1978 wordt het maximum aangepast aan de 
algemene loonontwikkeling. Het maximumloon wordt per I januari
1978 bovendien met 2% extra verhoogd om te bereiken dat de achter
stand met het maximum bij de algemene loonontwikkeling wordt ver-

1 kleind. Het maximum bedraagt voor 1978 .f 51.824.-.

Met grote verslagenheid namen 
wij kennis van het plotseling over
lijden van de heer G. Fluit. 
Ruim een jaar na de viering van 
zijn 25-jarig jubileum bij IHC Ver
schure ontviel hij ons. 
Hoewel wij wisten, dat zijn ge
zondheid aanleiding gaf tot zor
gen, kwam zijn verscheiden on
verwacht en veroorzaakte een 
grote schok bij allen die hem heb
ben gekend en die met hem heb
ben samengewerkt. 
Ongekend was zijn werkkracht die 
hij inzette voor de belangen van dl' 
vennootschap en haar medewer
kers. Hij bezat een grote slagvaar
digheid en een groot optimisme. 
Hij had het vermogen zijn mede
werkers te bezielen. waarbij hij 
met grote menselijkheid en met 
sociaal gevoel te werk ging. Zijn 
optreden in het bedrijf' is het be
wijs dat de noodzakelijke doelen 
kunnen worden bereikt met be
houd van een goede sfeer. 
Hij zal in onze gedachten altijd de 
man zijn die het bedrijf'tijdens zijn 
bewind als directeur moderni
seerde qua organisatie en outilla
ge. Hij had een open oog voor de 
sociaal-maatschappelijke ontwik
kelingen en bracht deze ook in het 
overleg met de personeel
vertegenwoordigers en met name 
met de Ondernemingsraad in 
praktijk. 
Ondanks zijn bijzonder drukke 
werkkring wist hij tijd te vinden 
voor aktivill'iten op het algemeen 
maatschappelijk vlak. 
Wij zullen hem zeer missen en de 
gedachte aan zijn plotseling weg
val]('n is voor ons nauwelijks te 
bevattl•n. 
Wij hopen dat zijn vrouw en kinde
ren troost kunnen putten uit de 
gedachte dat de Verschure
gemeenschap hem eveneens niet 
zal kunnen vergeten. 

Franchise 
De franchise- het bedrag dat op het jaarloon in mindering moet worden 
gebracht om de pensioengrondslag te verkrijgen - bedraagt voor het 
jaar 1978 J 23.200,-. Premiepercentage 
Het voor 1978 geldende premiepercentage is vastgesteld op 22,5% van 
de pensioengrondslag. Van de premie. die maximaal I 6.440.40 (22,5% 
van I 28.624,-) kan bedragen, komt 40% ten laste van de deelnemer. 
Deelnemer is iedere werknemer in de metaalindustrie van 25 tot 65 jaar 
ongeacht de hoogte van het salaris (er zijn slechts enkele uitzonderin
gen). Loonstijgingspercentage voor deelnemers van 55 jaar en ouder 
Voor de vaststelling van de pensioengrondslag l 978 van de deelnemers 
die 
- voor 1978 de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt en
- ook in 1977 op een of' meer dagen deelnemer in het fonds waren
wordt uitgegaan van het vaste salaris op 1 januari 1978 (of' op de latere
datum van indiensttreding in 1978) maar met een maximum van 111.1 %
van het vaste salaris dat ten grondslag lag aan de (laatste) pensioen
grondslag in 1977.
llct hiervoor gestelde geldt ook indien een werknemer die \'Oor 1 ja
nuari 1978 al 55 jaar was, of' na l januari 1978 in dienst treedt en in 1977
deelnemer in het B.P.F.-pensioenfonds was.Berekening B.P.F. premie werknemer 
De B.P.F.-pensioengrondslag wordt in 1978 als volgt vastgesteld: 13 x 
het periodesalaris per 01-01-1978. plus vakantietoeslag van 8°/4,. plus het 
vaste deel bonus van 5°/4-, (voor zover van toepassing) over genoemden 
periodesalaris. minus een rranchise van J 23.200.-. 
Voorbeeld: 
jaarsalaris 
va kan tie toeslag 
vaste deel bonus 

)3 X J 2.000.- =
8% van J 26.000.- =
5°/4, van f 26.000.- =

I 26.000.
J 2.080.
J 1.300.-

franchise 

B.P.F.-pensioengrondslag 

J 29.380.
.r 23.200.-

J 6.180.-() 

{'iJ afgerond op hele guldens naar boven. 
Deelnemersbijdrage 40% van 22.5% = 9% van J 6.180 = J 556.20 per jaar. IHC PENSIOENFONDS 
1. Voor degenen die in 1971 deelnemer in het IHC-pensioenl'onds wa
ren en wier geboortedatum voor 1 januari 1927 valt. blijft de regeling
van het THC-fnnrls v:rn kr.:irht.

Nieuwe orders 
IHC Holland boekte rnim 170 mil
joen gulden aan opdrachten in eer
ste twee maanden van dit jaar 

Het gouvernement van Iran ver
strekte deze week aan IHC Hol
land de opdracht tot het bouwen 
van vier grote sleepzuigers. elk 
met een laadruiminhoud van 3000 
m' 1• Deze opdracht werd in zware 
concurrentie met werven uit Eu
ropa en het Verre Oosten verkre
gen. 
Een westeuropese aannemer be
stelde een splijthopperzuiger met 
een hopperinhoud van 2000 m3 • 

Deze zuiger wordt de grootste die 
van dit type tot nu toe in Neder
land is gebouwd. 
Mining and Transport Eniginee
ring B.V. te Amsterdam, de in het 

ontwerpen en bouwen van werk
tuigen voor de alluviale mijnbouw 
gespecialiseerde werkmaatschap
pij van IHC Holland. heeft op
dracht gekregen van de Offshore 
Mining Organization in Thailand 
voor de levering van een zee
gaande tinbaggermolen met erts
behandelingsinstallatie. De bouw 
van de molen zal. zoals gebruike
lijk bij dit soort projecten. in de 
nabijheid van de winplaats ge
schieden. 

Vervolgens werd ook door Gusto 
Engineering een turnkey
engineering opdracht geboekt. 
t.w. de levering van een wande
lend hefeiland voor Joegoslavi
sche rekening.
De Dredge Technology Corpora-

• • • 

De II-IC-pensioengrondslag bedraagt in 1978: 
13 x het periodesalaris inclusief toeslagen als onder A genoemd, minus 
een f'ranchise van f 13.059.-. 
En de deelnemersbijdrage bedraagt per jaar: 
7% van de IHC grondslag. plus J 1.- voor iedere J 1--1.- stijging van 
deze grondslag boven de J 10.000,-. 
Dit laatste met een maximum van J 572.-. 
Twee voorbeelden ter verduidelijking: 
jaarsalaris 
toeslagen als onder A 

franchise 

7% van f 16.321.- =
stijging boven f 10.000.
U 16.321 -é- f 10.000l 

X J J 
14 

7% van J 26.604,- =
stijging boven f 10.000.-
(J 26.604 -é- J l 0.000) 

X f] 
14 

minus deelnemersbijdrage BPF "' 
9% van J 6.180.-
9% van .f 16.463.-

r 26.000.-
.r 3.380.-

.r 29.380.
J 13.059.-

.r 16.321. 

J 1.1-12.-17 

I -152.-

r l.5!!-1.-17 

f 551-i,20 

max. 

f35.100,-
f 4.563.-

J 39.663.-
113.059.-

J 26.604.-

./ 1.ll62.2B

I 572.-

f 2.434,28 

I 1.481.67 

Deelnemèrsbijdrage per jaar / I .0:Hl.27 J 952.61 
2. De werknemers die niet onder bovenstaande grol'p ,·allen. maar in
1978 een salaris. inclusiel'toeslagen als onder A gl'llCll'md. hebben dat
hoger is dan J 51.824.-. nemen voor het :,alariscieel bm·en dit B.P.F .
maximum deel aan het IHC-f'onds.
Deze deelnemers betalen over hun salaris tut J 5 I.B2-I. dl maximum
13.P.F.-prc·mic· c·n m·er lwt salarisdC'C'I bm·<·n .f 51 .H2-I. cl<· Il IC premie
van 7'½,.
Voorbeeld: 
jaarsalaris 13 x J 3.700.
toeslagen als onder A (stel) 

B.P.F. max. f 51.824.- -é- J 23.200. - = ./ 28.G2-I a !J'1,, -
lHC J 54.353.- .;- f 51.82-L- = f 2.52!) a n. = 

Totaal deelnemersbijdrage 

Zowel voor B.P.F.-regcling als LHC-pensiuenl'oncls gt·lclt: 

J4B.J00.
J 6.25:3. 

./ 2.576.1 ö
J 177.o:3

1 2.753.l!J 

l. De pensioengrondslag en de pcnsioenprl'l111l' wortll-n ilan lwt lwgin
,·an het jaar ,;astgl•steld op basis ,·an lll't ,·oor dat jaar gl·ldcncle ,·ast
salaris: zij gelden ,·oor het gehele jaar.
Voor degene die.• in de loop \'an het jaar in dienst lrl'clcn l'n 25 jaar of'
ouder zijn begint dePltwming op de datum ,·an inclil'nsttreding.
De in dienst zijnrlc werkm'm(:rs. die in 11J78 dl' l<·t'l'tijd ,·;111 25 jaar
bereiken. bcginnC'n hun dcelrwming op dl' lstl' ,·an de maand waarin zij
25 jaar worden.
2. Tot het \'asll' del'l ,·an hct salaris wordl·n c,ok gl'l'l·kl·ncl de W.L:.i(.
compensatie en ,·oormanstoeslag.
In de ,·oorbeelden is hier ter wille \'an dl· l'l•m·uucl gt·t·n rl'kening Jnl'l'
gC'houdC'n. 

tion. de Amerikaanse joint ,·cnturc drachll'n n•iliL\ "< stele! tut aan me-
waarin lHC Ilolland samcnWl'rkt dio 1!)79. 

' h 

met het Amerikaanse ingenieurs• 
bureau McMullen. heeft Cl'n op-
dracht geboekt ,·oor de k'\'l'rin.c: 
van een complete baggt•rinstalla-
tie voor het U.S. Corps of' Engi-
neers. 
Voor de1.e beide opdrachten zal 
vanuit Nederland \'oor een waardc.· 
van f 10 miljoen worden geil·,·l'J'd. 
Hoewel sommige ,·an bo,·envc·r
melde opdrachten winstgevend 
zijn. wordt over het gclwcl l'<'n 
aanzienlijk verlies geleden. Dit. 
niettegenstaande de steun ,·an re
geringswl'ge. die is ,·crk•end vol
gens de algemene regels dl' ver
liesparticipatie betreffende. 
De •Nerkbezetting bij 11-lC Smit en 
IHC Verschure is met deze op-



Enkele reis Vlissingen 
In de veelkle1lrige folder waarmee 
wij onze Beavers proberen aan de 
man te brengen. staat dat de Beav
ers tot en met de 3300 per auto of 
spoor 11ervoerd kunnen worden. 
Folderpraat? Helemaal niet! 
Bij Van Oord-Utrecht hadden ze de 
Waddenzee (Beaver 3300) al eens 
met s1lcces over de weg vervoerd. 
De vraag was echter, of dit ook zou 
Lukken met de pas gereedgekomen 
Merwede. Weliswaar is dit schip in 
principe een Beaver 3300, maar 
toch nog heel wat stukken zwaar
der en groter. 
Ook ditmaal is het echter gelukt. 
Dat ging zo: 
Maandag. 23 januari, maakten 
twee sleepboten vast aan de Mer
wede om het schip van IHC De 
Klop naar Vlissingen te slepen. 
Helemaal zonder slag of stoot ging 
dat niet. Men had nogal wat 
oponthoud door het weer. Het 
konvooi kwam echter zonder 
kleerscheuren in Vlissingen aan. 
De bekende scheepswerf "De 
Schelde" had een terrein beschik
baar gesteld voor de volgende fase 
van het transport: de demontage te 
water en het laden op vrachtwa
gen. Welgeteld zesennegentig 
banden zaten er onder de oplegger 
die onder de pontons gemanoeu
vreerd werd. De truck die hem 
voortbewoog moest af en toe geas
sisteerd worden door een bulldo
zer, maar alles kwam op z'n pootjes: 
terecht. Het hele schip werd weer 

.. 

samengebouwd op een bijzondere 
helling. Deze helling bestond uit 
glijgoten op zware blokken, opge
steld in een speciaal gegraven kuil, 
die door een smalle zanddam van
de werkput gescheiden werd. Na
dat de dam weggegraven was, 
vond deze wel zeer spectaculaire 
tewaterlating plaats. De bulldozer 
verleende nu -assistentie van ach
teren. Aanvankelijk langzaam, 
maar dan steeds vlugger, gleed de 
Merwede zijn element tegemoet. 
Een geweldig karwei was tot een 
goed einde gebracht. Het was in
middels 3 februari. 
Samen met de Waddenzee en het 
tussenstation Eems (dat onlangs 
van een splinternieuwe pompin
stallatie werd voorzien door De 
Klop) gaat de Merwede een enorme 
klus uitvoeren. De Gemeente Vlis
singen heeft het oog laten vallen 
op een groot stuk land, dat tot op 
heden gewoon weidegebied was. 
Nadat hier het nodige gebaggerd 
is, kan Vlissingen met trots haar 
vergrote havencomplex voor het 
scheepvaartverkeer openstellen. 
En ook hier weer zijn ónze zuigers 
present. 

Bij de foto's 
1) Vertrek uit Sliedrecht
2) De hoofdponton komt uit het water
3) Eén helft is al weer compleet
4) Nóg een zijponton
5) Daar ligt-ie dan. De "Eems" (links) en de
., Waddenzee" (rechts) lagen er al.

-,1 ;q -_,!illlfl,. 
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Laatste nieuws 

Mededeling van 
de raad van bestuur 

In verband met in de publiciteitsmedia 
naar voren gebrachte berichtgeving 
over IHC Holland vind de raad van 
bestuur het noodzakelijk om het vol
gende mee te delen: 

Bouw Baggermaterieel 
In de februari-editie van Zeskrant is 
het IHC personeel uitvoerig geïnfor
meerd over het voorstel in hoofdlijnen 
van Mr. Drs. H. Langman voor de her
structurering van werfgroepering 3 
(bagger). Dit voorstel is erop gericht om 
een zo groot mogelijk deel van de werk
gelegenheid te behouden. 
De heer Langman komt tot de conclusie 
dat dit het beste kan wanneer de IHC
werven van die groep een zeer nauwe 
samenwerking aangaan met van Rees. 
Aanbevolen wordt om een nieuwe ven
nootschap op te richten waarin IHC 
Holland, de aandeelhouders van Van 
Rees en de Staat deel gaan nemen. 
Om tot een verlaging van de produk
tiekosten te komen om daarmee de in
ternationale concurrentie beter het 
hoofd te kunnen bieden, acht de heer 
Langman het noodzakelijk om in de 
nieuwe N.V. 153 miljoen te investeren. 
In de Zeskrant wordt nauwkeurig 
aangegeven voor welke bedrijven en 
voor welk doel deze investeringen vol
gens de heer Langman wenselijk zijn. 
Op die manier ontstaat een zo sterk 
mogelijke financiële eenheid, geheel 
overeenkomstig de wensen die tdtge
drukt zijn in het beleidsplan voor de 
herstructurering van de Nederlandse 
Scheepsnieuwbouw. 
De raad van bestuur heeft in een pers
berichtvan 27 januari 1978 laten weten 
in te stemmen met het voorstel van de 
heer Langman. 

In WIK, het weekblad van de Indus
triebond NVV, van 14-3-1978 wordt de 
indruk gevestigd alsof er in een verga
dering van de COR iets anders is ver
teld dan wat in het plan van de heer 
Langman staat. Men doet het voorko
men alsof IHC, buiten het beleidsplan 
om, andere doeleinden zou nastreven 
dan het behoud van een zo groot moge
lijk deel van de werkgelegenheid. 
Deze suggestie is feitelijk onjuist. In de 
COR is het rapport Langman nader 
toegelicht. Het belang van de realise
ring van dit rapport is onderstreept 
door stil te staan bij de financiële pro
blemen die zouden ontstaan wanneer 
de aanbevolen samenwerking niet tot 
stand zou komen. De omvang van het 
financieringstekort als gevolg van de 
door de heer Langman in zijn rapport 
vermelde verliescijfers worden, te za
men met de nadelige resultaten op het 
in aanbouw zijnde boorschip (bij lHC 
Gusto) globaal geraamd op I miljoen 
gulden per week. 
Wij vinden het volkomen misplaatst om 
zulke zakelijke overwegingen te betite
len als chantage. De raad van bestuur 
is van mening dat als de beslissingen 
overeenkomstig de voorstellen binnen
kort worden genomen er reële kansen 
zijn dat een groot deel van de werkge
legenheid bij IHC Holland behouden 
blijft . 

Offshore Engineering 
Wat betreft de offshore engineering is 
de raad van bestuur van lHC Holland 
van mening dat de overlevingskansen 
van deze aktiviteit het grootst zijn als 
deze wordt ondergebracht in een 
nieuwe werkmaatschappij. 
Zoals reeds is aangekondigd zal per 1 
juni a.s. Ir. W. A. G. de Vries worden 
belast met de leiding en de verzelfstan
diging van de IHC offshore enginee
ring aktiviteiten. Er zijn geen gesprek
ken gaande met de leiding van het 
RSV-concern over overname van deze 
aktiviteit. Ook het bericht over over
name van de CO 950 en 500 Gusto
personeelsleden is niet juist. 
Voor het overige verwerpt de raad van 
bestuur de tendentieuze berichtgeving 
waarvan niet duidelijk is op welke 
wijze onze scheepsbouw en de IHC per
soneelsleden daarvan profijt kunnen 
hebben. 
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Zeven Beavers in Brazilië 

Wij werken in Brazilië samen met 
de lokak werf' EMAQ. ln die sa
mcnwerkings,·orm (joint venture) 
hetl'n we IIIC-EMAQ. 
1 I IC-EMAQ zorgt ,·oor de verkoop 
\'an kleine stand.iard snijkopzui
gl'rs in dit immens grote land. In 
1977 wcrdl'n zc,·en IHC Beavers 
700 \'erkoc:ht. Daarvan zijn er nu 
,·ier gebouwd en af'gclcvcrd. Een 
f'raai suc:c:es. Dat komt. omdat de 
f'i nanc ieri ngs\'oordck•n voor Bra-
1.il 1aansl' aannemers door de fa
bricage ll'r plaat:;e bijzonder aan
trekkelijk zijn. Vroeger konden ze 
g(•en w igers kopen. ol' ze deden dit 
rnl't hoge im·oer-rl'c:hll'n vanuit de 
VNenigdc Stakn. 

Overschrijdingen 
I Id is niet direct \'lot gegaan bij 
E:MJ\Q. In het begin waren er 
ll1nkc ovcr:;chrijdingc.•n van de 
O\'(•rccngekoml'n levertijden. 
Wanneer straks de vijlde afgele
verd wordt zal de achterstand 
c,·enwel geheel ingehaald zijn. 
Waarom wc op dC'ze manier in Bra
zilii.- wcrken'1 Omdat we er vrijwel 
,.l•ker van warcn niets rechtstreeks 
uit Nederland te kunnen leveren. 
Nu vestigen wc onze goede IHC 
na.im weer rn dit grote land. Dat 
heeft al tot resultaat gehad dat nu 
een Braziliaan:;c aannemer een 
IIIC Beaver 1500 rechtstreeks bij 
Il-IC De Klop gekocht heef't. Deze 
grote zuigers worden na mei ijk niet 
in Brazilië gebouwd. Bovendien 
k·vcrcn W(' de typische 
baggeronderdelen- en instrumen
ten ook vanuit Nederland. Ten
minste. zolang ze het daar nog niet 
kunnen. 

Een bouwer 
Ec.·n ander antv,.•oord op de vraag 
v,:aarom we er daar zo aan begon
nen zijn is: ,.omdat anders onze 
concurrenten het wel gedaan zou
den hebben." Nu kunnen wc ge
lukkig constateren dat er in Brazi
liC:• maar ruimte is voor een bouwer 
van klein baggermaterieel. En dat 
zijn wij! De grenzen zijn voor de 
anderen. door extra verhoogde in-

Îî 

voerrechten, vrijwel gesloten. We 
hebben een behoorlijke voor
sprong op een markt, die veel te 
bieden heeft. 
Op bijgaande foto's ziet u een 
Beaver 700 bij EMAQ in aanbouw. 
Een bekend produkt. 1 

! i 
.... ' 

Even wat 
rechtzetten 
Naar aanleiding van het artikelJo
hanna Jacoba in Zeskrant No. 1 
van januari 1978 is de heer M. Ven
tevogel, lassersbaas bij THC Ver
schure, in de pen geklommen om 
zijn verwondering te uiten over 
wat hij noemt "Geschiedenisver
valsing". 
Bij de doop van deze sleepzuiger is 
gezegd dat een der eerste moderne 
sleepzuigers was de Batavus. Tot 
zover is er geen vuiltje aan de lucht 
en dat wil de heer Ventevogel wel 
beamen. Maar als hij dan verder 
leest dat het schip in 1938 als sta
tionaire hopperzuiger in Kinder
dijk gebouwd werd dan rijzen zijn 
haren te berge. 
Hij noemt dit "historisch onjuist" 
en zegt verder: ,,Ondergetekende, 
werknemer bij IHC Verschure her
innert zich, het artikel lezende, dat 

hij zelf nog foto's had genomen 
van de tewaterlating in 1938. Ster
ker nog ik ben vanal"de kiellegging 
bij de bouw betrokken geweest." 
De heer Ventevogel hecfl zich toen 
met zijn oude album. waarin de 
bewuste foto's bewaard werden 
tot fotograaf' Vinck van IHC Vcr
schure gewend en hem gevraagd 
om een reproductie te maken ten 
bewijze van zijn stelling. 
U treft hierbij het resultaat van 
diens werk aan. Natuurlijk onze 
dank aan de inzender voor de te
rechtwijzing. 
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Open the door, please ! 

In Kinderdijk staat een oud huis, 
dat er van binnen uitstekend uit
ziet. Er staan maar liefst veertien 
bedden in! IHC Smit gebruikt het 
om gasten, die wat langer op be
zoek zijn, in te herbergen. 
De afgelopen maanden heeft IHC 
De Klop het huis gehuurd. Daarin 
wonen nu een vijftal Chinese toe
zichthouders. Ze zijn gestuurd om 
er op te letten dat wij de drie IHC 
Beavers 3300 goed bouwen en in 
pico bello staat op de boot zetten. 
Inmiddels hebben we de 02055 al 
in China afgeleverd, zal de 02094 
wel op de boot staan, terwijl de 
02095 half maart zal vertrekken. 
Op het terrein van IHC De Klop 
staat een Portakabin waarin de he
ren kantoor houden. Ze zetten er 
hun eigen bakkie thee of koffie en 
ze voelen er zich prima in thuis. 
Tijdens hun verblijf in ons land 
worden ze begeleid door onze 
oud-Chinaganger Jaap van Keu
len, waarmee ze het goed kunnen 
vinden. Ze beschouwen hem zo'n 
beetje als hun (biecht)vader. En 
Jaap vindt het maar wàt leuk om 
zo af en toe met zijn gasten op te 
trekken. Alleen, zo zegt hij, het 
moet niet in werken ontaarden! 
Jaap vertelde me dat de Chinezen 
hun Kinderdijkse huis prima in 
orde houden, daarbij gesteund 
door een buurvrouw. Maar die 
zorgt alleen maar voor 't schoon 
houden. Onze gasten doen samen 

Maar laten wij de heren eens voor
stellen. 

Dit is Lu Chang-tai, hij schrijft zijn naam zelf 

�iÁ 
Lu woont, net als zijn collega's, in 
Peking. Hij is 48 jaar en getrouwd. 
Zijn twee kinderen, een jongen en 
een meisje, zijn al in de twintig. De 
zoon heeft een goede baan. Zoals 
hij het zelf verteld heeft hij een 
,,ouder familielid", dat in de huis
houding helpt en dat meestal ook 
voor het eten zorgt. 
Lu is min of meer de geestelijke 
leidsman van de groep, hij lijkt 
niet een technisch geschoolde fi
guur. Hij heeft een paar vriende
lijke bruine ogen, waarmee hij je 
voortdurend recht aankijkt. Hij 
spreekt alleen Chinees, maar je 
krijgt de indruk dat-ie alles ver
staat wat je - in welke taal dan ook 
-zegt. Ik had zo 't gevoel van: 't zou
m'n broer kunnen zijn!

verder de hele huishouding. Inclu
sief het koken. Hun inkopen doen 
ze van tijd tot tijd in Rotterdam, 
waar een èchte Chinese winkel is. 
De rest halen ze uit een super
markt. 
Uitgaan doen ze niet. Excursies 
maken in en naar andere delen van 
ons land trekt hun niet. Met een 
beetje moeite hebben we de heren 
meegekregen naar andere IHC 
schepen. Wellicht is een van de re
denen opgesloten in het antwoord 
op een vraag, die ik hun stelde: 
"Wat is jullie hier in Nederland het 
meeste opgevallen?". Het ant
woord was: ,,Het verkeer. Voor ons 
is het onbegrijpelijk en ontstellend 

Dit is Li Kuang-jan, hij schrijft zijn naam zo: 

Li treedt op als tolk. Hij is ge
trouwd en 38 jaar oud. Hij heeft 
een "koningspaartje", een zoon en 
een dochter waar hij even gek op
is. De tijd is voorbij, dat we in 
China alleen maar blij waren met 
een zoon, vertelde hij me. Li is 
geen domme jongen. Hij verliet in 
1965 de Universiteit van Nankei 
als geschoolde tolk in de Engelse 
taal. Hij vertelde, dat ze net als bij 
ons eerst op een soort HBS zitten, 
voordat ze uitgekozen worden om 
naar de universiteit te gaan. Dat 
zijn dan altijd de knapste koppen. 
Pas op de universiteit was z'n op
leiding Engels begonnen. Ik vroeg 
hem wat het eerste was, wat hij 
leerde. Dat was het Engelse alfa
bet, waarbij zeer nadrukkelijk 
aandacht werd besteed aan de uit
spraak. 
Onze Westerse klanken zijn heel 
anders dan de Chinese. Li vertelde 
dat je eerst het gevoel voor ritme 
van een taal moet aanleren. Je 
moet als het ware de taal kunnen 
acteren. Daarna komen wel de 
woorden, de zinnen, de grammati
ka. ,,Wat was nu de eerste com
plete zin, die je leerde Li ?" ,,Open 
the door, please!" 

druk. We rijden zelf geen auto; we 
zouden het hier ook niet kunnen. 
Als voetgangers voelen we ons al 
alles behalve op ons gemak. Wan
neer we op het trottoir lopen zijn 
onze hersens voortdurend met dat 
verkeer bezig. Als we een stap op 
zij doen gaat het al mis. Weet u, we 
kunnen niet voorspellen wat er 
gaat gebeuren! Jullie voelen je van 
jongsaf aan thuis op de weg. Je 
steekt correct over, je weet ge
voelsmatig wat een op je afko
mende chauffeur zal doen. Nee, 
wij voelen ons gewoon opge
jaagd ... Hoe aardig de Neder
landse verkeersdeelnemers overi
gens ook tegen ons zijn." 

Dit is Chang Chiang, die zijn naam zo schrijft: 

Aan Chang heb ik gevraagd wat 
zijn beroep is. Hij noemde zich 
"service technician". Moeilijk te 
vertalen. Dienstverlenend techni
cus, misschien? Hij is ook ge
trouwd en heeft vier kinderen, 
twee paartjes. Zijn werkgever is 
onze klant: Machimpex. Hij vertelt 
over zijn opleiding: Zes jaar ge
woon naar school, vanaf zijn ze
vende. Daarna de vervolgschool 
en tenslotte vijf jaar naar de zee
vaartschool. Van die vijf jaar is een 
jaar praktijk. 
Dan is het meedogenloos hard 
werken. Het blijkt dat Chang 
stuurman grote handelsvaart is 
geworden. Als je hem vraagt, 
waarom hij niet vaart, maar "ser
vice engineer" is, dan lacht hij wat 
verlegen. 
Li springt dan in de bocht en ver
telt, dat je je toekomst en de keuze 
van je baan na het Hoger Onder
wijs niet zelf in de hand hebt. De 
staat bepaalt dat al tijdens je stu
die. 
Je hoeft nooit bang te zijn dat je 
geen baan krijgt, de staat vertelt je 
wel wat je moet doen als je uitge
studeerd bent. Chang werd dus 
service engineer bij Machimpex. 

Een van de "3300-en" 
Boven: Vader-gastheer Jaap van Keulen 

Chang Chih-hsiang schrijf je zo: 

Met deze Chang heb ik niet zoveel 
gepraat. Hij is 35, getrouwd en zijn 
vrouw heeft kortgeleden haar 
eerste baby gekregen. Hij vertelt 
erg te genieten van de televisie. 
Die hebben ze haast niet in China. 
Het bestáát wel, maar in de huizen 
hebben ze nog geen toestel. Van 
IHC De Klop hebben ze een mooi 
Sint Nicolaasgeschenk gekregen. 
Een elektronisch televisiespel. 
Jaap van Keulen vertelt dat, als ze 
thuis komen, meteen de gordijnen 
dicht gaan en de televisie aan. Om 
een partijtje televisiepingpong te 
spelen! 

er Chang Hsiao-ju dat je zó 

Deze Chang is ook 35 jaar oud, ge
trouwd en in het bezit van twee 
dochters. Hij werkt op kantoor bij 
Machimpex. Met hem heb ik een 
etenspraatje proberen te houden. 
Hij staat 's morgens om zeven uur 
op, ontbijt met wat rijst en ge
stoomd brood en loopt dan naar 
z'n kantoor, waar hij dicht bij 
woont. Om acht uur beginnen. Om 
half elf een kwartiertje naar buiten 
voor gymnastiek, om twaalf uur 
naar huis voor een eenvoudige 
lunch. Wie het eerst thuis komt, 
zorgt voor het eten. 's Middags 
wordt er weer vier uur gewerkt en 
dan voor het avondmaal naar huis. 
Soms nog 's avonds weer even te
rug naar kantoor, als het heel erg 
druk is. 
,,Wat eten jullie 's avonds, 
Chang?" ,,Heel anders dan jullie, 
dat kan ik niet uitleggen." Na 
enige aandrang: ,,Kijk, wij hebben 
niet zo van die "gangen" als jullie: 
soep, vlees met aardappelen en
groenten en een trilpuddinkje. Wij 
maken een aantal schotels klaar
met diverse soorten vlees en dat 
komt allemaal tegelijk op tafel. 
Daar eten we dan van." 
Dan mijn slotvraag: ,,wat is jullie 
nog meer opgeva1len in Holland, 
dan het drukke verkeer?" 
,,Jullie hebben zo goed georgani
seerde fabrieken. Overal in de IHC 
bedrijven valt ons dat op. Wij zijn 
nog niet zo ver, maar dat komt wel. 
Wij kunnen van jullie ervaringen 
profiteren. Oók in ons streven naar 
welvaart. Die maakt op ons eigen
lijk een minder goede indruk. Jul
lie hebben van alles, met de auto 
als het meest trotse symbool. 
Maar of jullie daar nu allemaal zo 
gelukkig mee bent ... 
Wij in China groeien volgens een 
systeem, we weten bovendien hoe 
het niet moet. De Centrale Rege
ring regelt alles. Daar hebben we 
het volste vertrouwen in. Ook in 
onze toekomst." 
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naar Moskou 
011.:e le::ers weten wel. dat wij als 
lio11 U'ers 1 1011 ba ggen11aterieel m,er 
de hl!le 1cereld. goed bekend staan. 
Mornenteel hebben wij de grootste 
moei/ijk/ieden mei on:::e prijzen. 
Me11 l'i11dl 011s te d·11 t1r. Wij ze ggen 
da11 dat d<' kl a11 t 11m1 011s niet al
lt'e11 een l'oortre.fJelijk prod11kt 
krij gt.111cwr 11o g ee11 l1eleboelmeer . 
Kt'mtis l'C/11 ::aken. bij11oorbeeld. 
0111 dot aan te to11e11 or ganisere11 
tn.i "Seminars·'. 
Dat :ij'11 bijee11komsten met kla11-
w11 e II nwnsl'n die teel eens kl ai 1  t 
:u11de11 k11nnen u:orden. Op die 
l>i,iee11ko111sten Lote11 wij onze
k11C1J)ste koppen inleidingen /iou 
cle11 en na u.f1oop cla an,an k11nnen 
r'ragl!n gesteld worden. Ook 
drcwie11 1cij .f'ilrns en geluid
clioshou's, meestal i11 te taal nan 
liet lmrd. ln China hadden wij 01,ze 
l1Hlptt1iddelen i11 de Cllinese taal 
bij ons, in Brazilië kwam er Portn
gees uit de luiclsprekl!rs en in Mos 
kou was dat nat1111rlijk Russisch .  
De raod pan besllrnr 1'roe g de se 
C"retC1ris van de Centrale Ond.er -
11emingsraad Piet A. M .  Sclinde
laro mee te gcwn met zo ee11 missie 
ter 011 d.erste1min g 11an onze goede 
11cw111.. Il ij ging i11 ja111mri van dit 
.iaar mee naar Rusland. Zijn bele -
1 1e·11 isse11 heeft /tij op sc/1 ri.fï gesteld 
1!11 we laten H zi,jn 1,er/1aal. in zijn 
ei gen 1coorde11. /1ierbi.i graa g le
::1!11 .  Redc1 et ie 

foto boven E:ven poseren In de kou 
DJJrnaasl. Zo maakt .lzwestIa" melding 
van liet symposium 
rota recr1ts Het symposium In volle gang 
Pagina 7 bovenaan ziet u de indrukwek
kende kop van .lzwest1J" 
Png,na 7 onderaan De t1eer A Kraayeveld 
van Dredg1ng Adv1sory Services temidden 
v,m Russische technici 

Om bestaande contacten te stimu
leren en andere contacten te ver
beteren was er een IHC Sympo
sium in Moskou georganiseerd. 
Omdat de activiteiten van onze 
verkooporganisaties nogal buiten 
het gezichtsveld van onze COR 
liggen en de COR toch de resulta
ten van onze verkooporganisaties 
graag volgt, was besloten, dat een 
lid van de COR een reklame-aktie 
van de_, IHC naar Moskou zou ver
gezellen. De keuze viel op Moskou, 
omdat het zakendoen in een land 
met een geleide economie andere 
voorwaarden stelt aan een ver
kooporganisatie dan in een land. 
waarin de economie bepaald 
wordt door een marktgebeuren 
dat afgestemd is op vraag en aan
bod. Daar het Symposium in Mos
kou plaats vond in de koudste 
maand van het jaar stelde ik ook 
extra eisen aan de voorbereiding. 

20 graden onder nul 
De extreme koude vraagt ook om 
een goede lichamelijke conditie 
van de deelnemers. Tempera
tuursverschillen van in huis+ 25°C 
naar buitenshuis - 20°C en lager 
zijn voor Nederlanders niet nor
maal. Het dragen buiten van een 
bontmuts bijvoorbeeld is in Mos
kou absoluut noodzakelijk' 
Van te voren moesten allerlei con
tacten gelegd worden om geen 
problemen te krijgen met de volle 
agenda's van de gewenste Russi-
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sche gesprektspartners. Een paar 
kwartiermakers waren daarom 
vroeger naar de bestemming ver
trokken. Daarvan spraken er twee 
de taal. Affiches, scheepsmodel
len, relatiegeschenken, brochures 
in de Russische taal, enz. enz., 
moesten allemaal ter plekke zijn 
en op de juiste tijd. 
Ook projectiemateriaal en gereed
schap moesten vooruit. 
Hotel- en zaalreservering, ook 
vliegtuigtickets, visa en medi
cijnen waren van groot belang. 
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Een puntenlijst vanuit Moskou 
naar Holland met toch nog ont
brekend materiaal moest ook ver
zorgd worden. Zo kon de cam
pagne direct al starten, toen op 
Schiphol de deelnemers waren ge
arriveerd. 
Het vertrek vond plaats met twee 
uren vertraging maar door het uit
vallen van een stop te Warschau 
werd het tijdsverlies een stuk in
gehaald. Met het bestuderen van 
de te houden lezingen en organisa
tieschema's werd de tijd benut. In 

Moskou waren de kwartiermakers 
op het vliegveld aanwezig om hun 
nabestelling in ontvangst te ne
men. Met een autobusje over een 
4-baans weg naar Moskou. 
In het donker passeerden wij de 
contouren van het monument tot 
waar de legers van Adolf Hitler 
Moskou het dichtst waren gena
derd. Ook het stadion van Dynamo 
Moskou was links van de weg 
flauw te zien. De zeer minimale 
woordenschat van het Russisch, 
welke ik mij van te voren had in
geprent, benutte ik tijdens de bus
reis om de lichtreclames te ontcij
feren. Apotheek, postkantoor en 
cafe waren woorden die ik kon ver
talen en daar mij dit direct al de 
nodige gemoedsrust gaf in ver
band met mijn persoonlijke ver
zorging, bereikte ik welgemoed 
het hotel. 

De campagne 
De avonduren werden besteed aan 
een plan de campagne ten aanzien 
van de presentatie van het Sympo
sium. Besloten werd panels te 
vormen waarop de gasten hun 
vragen konden af'vuren nadat het 
visuele gedeelte had plaats gevon
den. Voor mijzelf' had ik al beslo
ten om vroeg naar bed te gaan om 
geheel fit mijn bijdrage aan het ge
heel te kunnen leveren, waarbij ik 
tevens de nodigl' attentie kon 
schenken aan het gehele gebeu
ren. Een voorstel om nog een korte 
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wandeling te maken naar het Rode 
Plein werd ook door mij met in
stemming begroet. daar dit bevor
derlijk is voor de nachtrust. 
Zelfs in de avonduren maakt dit 
plein op de bezoeker een gewel
dige indruk. Niet alleen vanwege 
de afmetingen maar tevens de ge
dachte erachter, dat men hier staat 
in het centrum van een wereld
macht. 
Na een goede nachtrust in een uit
stekende kamer vond tijdens het 
ontbijt een gedachtenwisseling 
plaats over mijn aanwezigheid. De 
noodzaak van een goed geplande 
agressieve acquisitie werd onder
kend door de deelnemers, maar 
gezien de structuur van de 
lJ.S.S.R. werd niet verwacht, dat 
er hier direct resultaten te boeken 
zouden zijn. Ook kon men er be
grip voor opbrengen, dat resulta
ten niet in de pers of bij concurren
ten via de COR leden bekend 
moesten worden. Vooral niet ge
zien de toestand van de huidige 
scheepsbouw. 
Het Symposium 
Voor het vertrek naar het Sympo
sium werd koffie gedronken. Melk 
in de koffie is hier niet gebruike
lijk. Ik besloot hieraan iets te doen 
en ik kocht een fles melk, die ik 
steeds bij de hand had. Het Sym
posiumgebou w bleek een kunste
naarscentrum te zijn waar allerlei 
aktiviteitcn zoals zang. pianoles, 
dansles. schilder- en tekenkunst 
en bloemschikken werden beoe
fend. Vogels van diverse pluimage 
renden de gehele dag in en uit. Aan 
de kleding waren ze ook hier te 
herkennen. Er schijnt met het 
beoefenen van een of andere kun
stuiting bij velen een neiging te 
ontstaan om zich afwijkend ten 
aanzien van anderen te kleden en 
te kappen' 
Alle bagage was aanwezig en met 
de aankleding van de zaal kon 
worden begonnen. Een misver
stand over de ju i stc zaal bracht nog 
moeilijkheden mee, maar in de 
loop van de dag kon de afgespro
ken ruimte worden betrokken. 
Ondertussen konden bij diverse 
instanties. door enkele deelne
mers. al begroetingsbezoeken 
worden afgelegd. 
Averij aan een scheepsmodel kon 
door vaklui worden verholpen en 
·s avonds kon bij een laatste voor
bereidende bespreking gemeld
worden dat alles gereed was om te
starten.
Op de eerste Symposium dag
bleek er grote belangstelling van
de gasten die in een flink aantal
waren gekomen. Sommige men-
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sen hadden 3.000 kilometer ge
reisd om ons Symposium bij te 
wonen. 
Een presentielijst is aangelegd met 
namen en adressen om naderhand 
te weten waar wie te vinden is. De 
film en diavertoningen van de 
produkten die wij voeren, onder
vond intensieve belangstelling. 
Uit de vragen bleek eveneens een 
grote interesse. Alle vragen wer
den met behulp van tolken bean
twoord. Ook de naar onze mening 
onbelangrijke. Vragen, die een na-
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dere beschouwing vereisten, wer
den naderhand schriftelijk behan
deld. 

paraten, vervuiling en offshore. 
Het financieren is een moeilijke 
zaak, daar eerst alle tussenligge
nde instanties overtuigd moeten 
zijn van de noodzaak van aankoop 
alvorens Moskou middelen ter be
schikking stelt. Deze markt eist 
een voortdurende benadering. Is 
men er echter in geslaagd om een 
opdracht te verkrijgen, dan kan 
men door goede kwaliteit te leve
ren voor een juiste prijs, een goede 
nazorg, het vertrouwen van de 
klant winnen en bestendigen. 

Geografisch kregen wij van de 
Sowjet-Unie een opfrisser. Er is 
250.000 kilometer rivier en 1/5 van 
al het zoete water ter aarde bevindt 
zich in het Baikalmeer. Graag zou 
men onze produkten willen kopen 
om hiermede de meren en rivieren 
onder controle te krijgen, ten nutte 
van het algemeen. Ook dagrnijn
bouw is hiermede mogelijk. De ge
sprekken gingen dus ook over ap-

Dan zijn er zeker mogelijkheden in 
dit immens grote land te over. In 
tijden van terugval in de Westerse 
economie beseft men pas de 
waarde van een goede relatie met 
landen met een planmatige ont
wikkeling. Ondertussen bleven 
enkele IHC mensen doorgaan met 
het bezoeken van diverse instan
ties. 
's Avonds vond er een samen
komst plaats om de rt•giefoutjes de 
volgende dag te verbeteren. Toch 
waren er onverwachte dingen. die 
terstond om een oplossing vroe
gen. Zo bleek de derde dag d0 zaal 
niet meer beschikbaar te zijn en 
moest er een verschuiving plaats 
vinden naar een kleinere zaal. Dat 
ging weer met plaatsgebrek ge
paard. 
Door de zaak in elkaar te stuwen 
met extra stoelen en tafels gaan er 
ook in Moskou vele makkt' scha
pen in een klein hok. 
Ook teruggave van het. vooruitgc
storte, geld van niet gebruikte ho
telkamers, wegens dringende 
aanwezigheid van onze verkopers 
elders, gaf moeilijkheden. Met de 
incasso daarvan heeft uw COR 
vertegenwoordiger zich bezig ge
houden. Hij heeft ervaring in het 
corrigeren van problemen. Een 
vooronderzoek en determineren 
van het probleem en taktiek 
bracht ook hier uitkomst. Na een 
bezoek aan diverse adrf'Sscn. hote
ladministraties, reisbureau. 



Vervolg: De C.O.R. 
naar Moskou 

hoofd kantoor, politie, vice versa 
kon pas tot verzilveren van twee 
eerst naamloze cheques worden 
overgegaan. Een niet onbelangr.ijk 
bedrag!!! 
Al met al was er met inspanning 
van alle deelnemers een drie 
daagse presentatie van de door ons 
gevoerde produkten die, gezien de 
omstandigheden, geslaagd ge
noemd kan worden. Daar ook de 
inwendige mens van de gasten niet 
vergeten werd, kon er in de ge
moedelijke sfeer afscheid geno
men worden van uiterst beminne-

lijke mensen. Het is onvoorstel
baar welke hoeveelheden deze 
mensen kunnen innemen. (jullie 
of zullie, Schudelaro'.1 Red.). 
Ons klimaat vraagt 's winters ook 
om bruine bonen en snert en dat 
zal hier wel erger zijn. 

... op 22 f'ebruarj 1978 

De Voorzitter herdacht de overle
den directeur van IHC Verschure 
de heer G. Fluit, waarna een mo
ment van stilte in acht genomen 
werd. 
Bij het punt ingekomen stukken, 
werd besloten Navalconsult B.V. 
in het COR-reglement op te nemen 
zodat een te kiezen POC een lid 
naar de COR kan afvaardigen. 
Onder mededelingen raad van be
stuur wordt een overzicht gegeven 
van de afwikkeling van Smit & 
Bolnes. 
De getroffen voorzieningen, waar
van het grootste deel wordt opge
slokt door garantieverplichtigen, 
zijn toereikend. Er hoeft geen ver
andering in te worden aange
bracht. Wat betreft de positie van 
de voormalige werknemers wordt 
meegedeeld dat: 89 personen el
ders werk hebben gevonden, 43 
personen binnen IHC werkzaam 
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zijn, en dat 39 personen gebruik 
maken van WW/WWV-voorzienin
gen, hetgeen minder is dan aan
vankelijk werd verwacht. 
Bij het bespreken van de orderpor
tefeuille blijkt dat de situatie sinds 
de vorige vergadering weinig ver
anderd is. Behalve het project 
Iran, zijn er geen andere veelbelo
vende projecten. 
Een van de COR-leden informeert 
naar de "kameel" voor Stevin die 
waarschijnlijk door RSV gebouwd 
zal worden. Een belissing is nog 
niet genomen. IHC is in gesprek 
met RSV over de levering van 
baggermaterieel. 
De reden dat een dergelijk bag
gerproject bij RSV wordt geplaatst 
is de omvang; ongeveer 60 meter in 
het vierkant. Naar aanleiding van 
een desbetreffende vraag deelt de 
Voorzitter mee dat de verdeling 
van grote orders over de werk-

Ik vond de spijzen te zout en ik 
beperkte mij tot voor ons meer ge
bruikelijk voedsel in normale pro
porties in zelfsbedieningszaken. 
Een bezoek aan het Kremlin vond 
ik bijzonder interessant. Ik zag de 
tronen van Iwan de Verschrikke
lijke en Catharina de Grote! In 
stromen bloed zijn indertijd al de 
verschillende figuren uit de tijd en 
in de geschiedenis geholpen. Vol
gens de gids was het doorlopend 
een slachtpartij van familieleden 
onder elkaar. Een schilderij van 
Napoleon tijdens de brand van 

maatschappijen gedaan wordt 
door de raad van bestuur. Ook be
slissingen betreffende grote uit
bestedingen buiten IHC, wat soms 
nodig is om de levertijd te halen, 
worden in overleg met de raad van 
bestuur genomen. Vragen over 
Gusto Staalbouw, in het bijzonder 
betreffende huidige orders en de 
verwachtingen, zullen in een vol
gende vergadering bij aanwezig
heid van de heer Schuil, worden 
beantwoord. 
Bij IHC De Klop is een order ge
boekt voor een Beaver 8000, voor 
Petrola, Egypte. 
De heer Boterenbrood geeft een 
uiteenzetting over de samenwer
king met maatschappijen buiten lHC. Me Mullen en IHC do Brasil. 
Aanleiding tot de joint-venture 
IHC - Me Mullen, op 50/50 basis, 
was de toenemende vraag naar 
baggermaterieel in Amerika. Ge
zocht werd naar een mogelijkheid 
om in de Amerikaanse markt te 
penetreren aangezien die voor 
baggerwerktuig en drijvend mate
rieel uit Europa ontoegankelijk is. 
Dit bleek mogelijk door know
how in engineeringsvorm daar 
naar toe te brengen. Me Mullen is 
een ingenieursbureau met erva
ring op het gebied van algemene 
scheepsbouw. De ervaring op 
baggergebied komt van IHC. Ge
heimhoudingsovereenkomsten 
zijn afgesloten om de know-how 
van IHC bewaard te laten blijven 
In IHC do Brasil bezit IHC een 

het Kremlin theater met 6000 
plaatsen voor een operavoorstel
ling. Het aanschouwen van 3000 

' dames. die na het afzetten van de
bontmutsen, hun kapsel moesten 
fatsoeneren. was een aardig ge
zicht. Ook het nuttigen van spijzen 
en dranken na ieder bedrijf was 
voor mij iets nieuws. Zondagmor
gen gingen we terug naar het 
vliegveld. Bij het passeren van de 
brug over de Moskwa zag ik henge
laars in de barre koude in bijten 
vissen. De taxi naar het vliegveld 
liet ik nog even stoppen bij het 
monument van de opgerukte 
Duitsers. In gedachten was ik even 
terug naar de dag in de oorlog toen 
ik van de Engelse radio hoorde dat 
ze teruggeslagen waren. 
Een voorspoedige terugreis bracht 
mij weer naar Schiphol. Al met al 
een geslaagdL· ondc.•rncming, die 
mij als COR secretaris eens een 
ander facet liet zien van het IHC 

Moskou genoot ook 
belangstelJing. 

mijn warme gebeuren. 

Met het bezoek aan het Mauso
leum van Lenin en het graf van de 
onbekende soldaat, waar bijna alle 
bruiden van Moskou een bloe
menhulde brengen, kwam er einde 
aan dit interessante bezoek. Zondagmorgen 
Na een paar kleine inkopen (veel 
postzegels) moest ik mij naar het 
hotel haasten om me te verkleden. 
's Avonds nog een· bezoek ge
bracht aan de opera Butterfly in 

P. A. M. Schudclaro. 

grote meerderheid. IHC do Brasil Een ander punt van de agenda be
is een samenwerkingsovereen- treft de CO 950. De Voorzitter deelt 
komst aangegaan met de werf mee dat besloten is deze op 6.000 
Emaq, die zich toelegt op het bou- feet waterdiepi<.' afte bouwen aan
wen van kleine Beavers. Een be- gezien dit de verkoopbaarheid be
langrijke reden hiertoe is dat het in vordert. 
Brazilië, net als in Amerika, moei- De Voorzitter De Secretaris 
lijk is in de markt te penetreren 
wanneer je er niet gevestigd bent. 
De raad van bestuur acht het een 
goede zaak om, in een dergelijk 
land met uitgebreide mogelijkhe-
den, de positie van IHC op die ma-
nier blijvend te versterken. 
De aanbevelingen die de heer 
Langman, gespreksleider van 
werfgroepering 3, in zijn rapport 
heeft gedaan worden door de raad 
van bestuur onderschreven. Het is 
noodzakelijk, zo stelt de Voorzit
ter, dat er snel een beslissing wordt 
genomen. 
Naar aanleiding van vragen van de 
gekozen COR-leden wordt door de 
Voorzitter nader ingegaan op de 
mogelijke financiële en juridische 
constructie van IHC in de toe
komst. Zowel over de noodzake
lijk geachte investeringen als voor 
het opvangen van verliezen die op 
vele orders worden geleden is 
overheidssteun noodzakelijk. De 
gekozen leden achten de ge
schetste situatie van dien aard dat 
zij op korte termijn om een onder
houd verzochten met de raad van 
commissarissen. 
Hierin zal zo spoedig mogelijk 
door de raad van bestuur worden 
voorzien. 



IHC DeKlo 
,,ORCA" ..... Aangenaam!
Kennismaken met de Orca.
Dat kon op zaterdag, 23 janua
ri. Onze Directie had alle 
werknemers, hun echtgenotes 
en kinderen, en vanzelfspre
kend ook alle gepensioneer
den, uitgenodigd om deze IHC 
Beaver 8000 te komen be
kijken. 
Het is een succes geworden. 
Volop belangstelling en geest
driftig commentaar: ,,Wat een 
ruime pompkamer". ,,Waar zijn 
al die zwaailichten voor?" 
,.Die cabine lijkt wel een cock
pit". Dergelijke spontane uit
roepen waren niet van de 
lucht. Wie met vragen zat, kon 
ze kwijt aan onze eigen specia
listen, die niet moe waren om 
vakkundige toelichting te ge
ven. 
Moe van het slenteren en klau
teren, kon men in de kantine 
op verhaal komen. Ook op za
terdag bleek onze Civiele 
Dienst uitstekend te functione
ren. Tenslotte was er voor ie-

\ dereen nog een geweldige ver
rassing . . .  een Beaver T-shirt! 
Prachtig besluit van zo'n 
Beaver-evenement. dat zeker 
voor herhaling vatbaar is. 

Bij de foto's· 
a) .. Komen we in de krant?" 
b} De jongste lichting machinisten. 
c) De "ORCA" te kijk 

De Lief- en Leedpot in 1977 
In 1977 heeft het fonds 55 at
tenties verzorgd. In 1976 waren 
dat er 77. Aan het einde van 
1977 telde de Lief- en Leedpot 
232 deelnemers; een verminde
ring van 26 leden in 1977. Pro
centsgewijze een teruggang 
van 66% naar 65% t.o.v. het to
tale personeelsbestand. 
Het boekjaar 1977 is afgesloten 
met een tekort van J 1.434,60 
tegenover een tekort van 
J 264,60 ultimo 1976. 
De besteding van de inkom
sten blijft ongewijzigd t.w.: 
jubilea 
(25, 40 en 50 jaar) 
huwelijk (voltrekking, 
25 en 40 jaar) 
pensionering 
ziekte 

J 150,-

J 150,
J 150,-

(langdurig, ziekenhuis) J 25.
De commissie bestaat uit: Z. C. 
Koch (voor de bazen), A. H. 
v.d. Hel en M. de Jong (voor de
werf), A. Zee (voor de fabriek
en het CBB) en J. van Gende
ren (voor het kantoor).
In memoriam 
Op 15 februari jl. overleed onze 
gepensioneerde medewerker, 
de heer Adriaan van Leeuwen,
op de leeftijd van 79 jaar. De 
heer Van Leeuwen was werk
zaam als ijzerwerker. 
Wij betuigen zijn vrouw, kin
deren en familieleden onze op
rechte deelneming. 
Op 17 februari jl. overleed onze 
gepensioneerde medewerker, 
de heer Jacob Daniëlse, op de 
leeftijd van 73 jaar. 
Tot aan zijn pensionering was 
de heer Daniëlse als frezer/kot
teraar bij ons werkzaam. 
Onze deelneming gaat uit naar 
zijn vrouw, kinderen en fami
lieleden. 
Op 22 februari jl. overleed onze 
gepensioneerde medewerker, 
de heer Gijsbert Jan den Har
tog, op de leeftijd van 74 jaar. 
De heer Den Hartog was als 
frezer/kotteraar bij ons werk
zaam. 
Wij wensen zijn vrouw, kinde
ren en familieleden sterkte om 
dit verlies te dragen. 

Vergadering veiligheidscom
missie 
Op 31 januari jl. kwam de Vei
ligheidscommissie weer in 
vergadering bijeen. 
Naar aanleiding van de notulen 
van de vorige vergadering 
stond men nog even stil bij o.a. 
het onderhoud van handge
reedschap. 
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De verantwoordelijkheid ligt 
bij de gebruiker. Indien deze 
het noodzakelijk acht, behoort 
hij zijn handgereedschap door 
onderhoudsmonteurs te laten 
repareren. 
De door de nieuwe onderne
mingsraad aangewezen heren 
L. Korporaal en J. Versluis
werden als lid van de V.C. ge
ïnstalleerd.
De veiligheidscommissie be
staat thans uit:
J. van Andel (voorz.)
S. Postma (secr. en vice-voorz.)
M. Bouw
L. de Deugd
L. Korporaal
A. K. Smit
J. Versluis
In het vierde kwartaal van 1977 
zijn er drie ongevallen met 
verzuim gemeld. Twee hiervan 
waren het gevolg van een on
veilige handeling. Het derde 
geval deed zich voor ten ge
volge van een onveilige situa
tie: een niet opgeruimde vloer 
bij een werkbank was er de 
oorzaak van dat een ijzerwer
ker struikelde en tegen een zo
juist warmgestookte pijp stoot
te. 
Het ongevallenverslag over het 
gehele jaar 1977 vermeldde een 
totaal van 26 ongevallen met 
verzuim: vier ten gevolge van 
onveilige situaties en 22 als ge
volg van onveilige handelingen 
of onoplettendheid. 
Tenslotte nog wat punten uit 
de rondvraag: 
- De brandslangen blijken
nogal eens te ontbreken in de
desbetreffende kastjes. Ze
worden na gebruik vaak niet
op de juiste plaats terugge
bracht. De mentaliteit en het
verantwoordelijkheidsgevoel
van de betrokkene spelen
hierbij ook een rol. Er wordt
contact opgenomen met de
brandweercommandant.
- In ons bedrijf kan een be
roep gedaan worden op de
volgende gediplomeerde
EHBO-ers:
A. Geurtsen
A. Goud
W. de Groot
J. J. de Haas
W. A. Hoeflaak
P. Parel
A. de Raad
A. Roskam
M. J. van Rijsbergen
A. Spruyt
W. van Wanum
De secretaris.

Ons werk 
Begin februari is de Beaver 
1500 bouwnummer 02067 naar 
Brazilië verscheept. 
Onder nummer 02103 gaan we 
opnieuw een Beaver 1500 leve
ren, die door een klant in het 
Verre Oosten is besteld. 

In dienst 
17.01.1978 I. Amanet, corveeër 
01.02.78 A. Meijer, ijzerwerker 
01.02.1978 B. Landkroon, elek. 
lasser 
13.02.1978 A. J. Quakernaat, 
elek. lasser 
13.02.1978 A. Th. F. Maréchal, 
magazijnbediende 
13.02.1978 J. M. B. Comola, 
metaaldraaier 

Gehuwd 
24.02.1978 J. Beverloo en N. 
Engel 

Geboren 
23.01.1978 Arina, dochter van 
J. D. Nederlof en A.
Nederlof-Dubbeldam
06.02.1978 Debbie, dochter van
A. Stam en M. Stam-Hordijk
16.02.1978 Jacobus, zoon van
A. L. Hubregtse en N.
Hu bregtse-Zo nnen berg

Dankbetuigingen 
Mede namens mijn vrouw en 
dank ik directie en afd. Perso
neelszaken voor de prettige 
ontvangst, cadeaus en bloe
men. Ook P.V. en Lief en 
Leedpot hartelijk dank voor 
hun attenties ter gelegenheid 
van mijn 25-jarig jubileum. 
J. Loeve
Langs deze weg wil ik graag 
iedereen bedanken voor alle fe
licitaties, belangstelling en ca
deaus die ik ter gelegenheid 
van mijn 25-jarig jubileum en 
mijn pensionering mocht ont
vangen. Het is voor mij en 
mijn gezin een onvergetelijke 
dag geworden. 
J. van Keulen
Aan collega's hartelijk dank 
voor de bloemen welke ik tij
dens mijn ziekte heb ontvan
gen. 
C . .Bons 
Lief en Leedpot en Perso
neelszaken hartelijk dank voor 
de ontvangen attenties. 
K. van Eck
Te koop: 
Nieuwe Grundig portable T.V. 
Kleur wit - tiptoetsen. 
Voor 12 V accu of lichtnet 
T.e.a.b.
G. Kraayeveld, toestel 184

_:j� Functiemarkt
Waard om aandacht 
voor te hebben 
Dit is het bekende Muiderslot. Het Als u deze vouwbladen hebt door
is een afbeelding uit het vouwblad genomen, zult u wellicht de verlei
"Kastelen ... Monumenten". Dit ding niet kunnen weerstaan om 
uitgebreide en interessante vouw- één van onze vele monumenten te 
blad, evenals de vouwbladen over gaan bezoeken.Alshet mooie weer 
Woonhuizen, Kerken, Molens en weer komt, doen! Want, het is 
Boerderijen, kunt u gratis in uw waard om er aandacht voor te heb
bezit krijgen wanneer u even een ben. 
briefkaartje schrijft aan: 
Rijksdienst voor de Monumenten
zorg 
Postbus 1001 
ZEIST 

IHC Smit 

MTE 

IHCDeKlop. 

Bij IHC SMIT in Kinderdijk zijn plaatsingsmogelijkheden voor onderstaande func
ties. 
Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij en sollicitaties kunnen worden gericht tot: IHC 
SMIT, Hoofd Personeelszaken, Postbus 1, Kinderdijk. Telefoon OIO - 11.76.00. 

Konstrukteur/tekenaar- Stellingmaker-Allround ijzerwerker- Lasser- Schilder
Richter- Draaier - Bankwerker - Brander - Hakker-Koperslager - Kunststofver
werker - Corveeër/transporteur - Emballeur - Magazijn medewerker - Instrument
monteur-Planner- Werkvoorbereider/arbeidsanalyst-Werkvoorbereider (scheeps
bouw en electro) - Coördinator dataverwerking -

Bij MTE in Amsterdam is de functie vacant voor konstrukteur voor productieteken
kamer afd. Scheepsbouw 
Voor inlichtingen en sollicitaties: Ing. C. Kleiman, wnd-hfd Productietekenkamer, 
telefoon 020-312332. Adres MTE: Postbus 3084, 1003 AB Amsterdam 

Bij IHC De Klop in Sliedrecht is behoefte aan een 
Boorder- Administratief medewerkster- H.T.S.-er scheepsbouw -
Sollicitaties kunnen gericht worden tot: 
IHC DE KLOP, Hoofd Personeelszaken, Postbus 3, Sliedrecht, 
Telefoon 01840-2666 
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IHC Gusto Staalbouw 
In memoriam 
In februari werden wij tot 
driemaal toe geconfronteerd 
met de droevige tijding van het 
overlijden van een medewer
ker. 

Op vrijdag 3 februari overleed 
de heer W. M. Feller. sedert 
1955 in onze dienst als monta
gewerker. De heer Feller be
gon zijn werkzaamheden op de 
montages bij de Staatsmijnen. 
M.i.v. 1964 werd hij overge
plaatst naar de montages in het
Westen van ons land. o.a.
Hoogovens en de afdeling
Staalbouw van Gusto Schie
dam. Hij moest om gezond
heidsredenen reeds in januari
van het vorige jaar zijn werk
zaamheden staken. De heer
Feller werd 49 jaar.

Geheel onverwachts overleed 
op zaterdag 18 februari. op 47-
jarige leeftijd. de heer C. F. P. 
Ostendorf'. Na zijn indiensttre
ding in 1948 is de heer Osten
dorf via ondermeer het monta
gebureau en de tekenkamer 
Mijnbouw als Planningcoördi
nator werkzaam geweest op 
montages als Haringvliet.. 
Hoogovens en Zinkfabriek 
Budel. Sinds de opheffing van 
de montage-afdeling Hoog
ovens werd hem de produktie
planning te Slikkerveer toever
trouwd. 

Op maandag 20 februari ging. 
eveneens geheel onverwacht. 
van ons heen de heer G. Mo
lendijk. In 1948 in dienst.ge
treden als smid, schakelde de 
heer Molendijk zich naderhand 
om tot onderhoudsmonteur 
van onze werf te Slikkerveer. 
Eind mei van het vorige jaar 
moest hij zijn werkzaamheden 
om gezondheidsredenen sta
ken. Hij werd 63 jaar. 

Het valt ons, en in het bijzon
der degenen onder ons die 
nauw met deze collega's heb
ben samengewerkt, moeilijk te 
aanvaarden dat zij niet in ons 
midden zullen terugkeren. 
Wij wensen de nabestaanden 
veel sterkte toe in deze voor 
hen zo moeilijke tijd. 

DMNO 
Jaarverslag Personeelsvereni
ging over 1977 
Evenals voorgaande jaren zal 
ik in het kort een overzicht ge
ven van de activiteiten die de 
Personeelsvereniging met me
dewerking van de directie in 
het afgelopen jaar voor u heeft 
mogen organiseren. 
We begonnen met de feest
avond op 12 februari in College 
Leeuwen horst. 
Dan nog twee kaartavonden 
voor de competitie die werden 
gehouden op 11 maart en 1 
april. 
En natuurlijk hebben we ook 
weer gekiend. Dit gebeurde op 
25 maart, een gezellige avond 
met leuke prijsjes. 
Op 22 april zijn we naar bow
ling Oost.dam geweest om daar 
op 3 banen een spannende 
strijd te bowlen. 
Ook de bejaarden werden niet 
vergeten. Op 6 mei gingen we 
naar Puykendam om te klaver
jassen. 
Zaterdag 18 juni. De kinder
uitgaansdag was dit jaar een 
trip naar de Flevohof. Het 
werd een bijzonder geslaagde 
dag met allemaal tevreden 
kinderen na afloop. 
Op 25 juni, 16 juli en 13 augus
tus was er midgetgolven aan 
de Van Panhuysstraat in 
Noordwijk. De opkomst hier
voor was zo slecht, dat het be
stuur zich afvraagt of het wel 
zin heeft dit jaar weer te gaan 
golven. 
17 september: Damesuitgaans
dag. Er gingen 23 dames mee 
naar Rotterdam om te winke
len op de Lijnbaan, waarna zij 
de Euromast bezochten en in 
Motel Hoornwijek in Rijswijk 
genoten van een heerlijk diner. 
De dames keerden om 21.30 
uur weer naar Noordwijker
hout terug. 
De kaartcompetitie seizoen 

1977-1978 ging van start op 23 
september en werd vervolgd 
op 21 oktober, 18 november en 
23 december. 
15 oktober: uitgaansdag van de 
heren. De heren zijn naar de 
Flevohof geweest, bijzonder in
teressant. Na afloop werd er 
heerlijk Indisch gegeten in 
Leiden, waarna men om 20.30 
uur weer in Noordwijkerhout 
arriveerde. 
15 november kwamen de be
jaarden naar DMN om een 
rondwandeling door de fabriek 
te maken en een paar spelletjes 
te kaarten en te kienen. De 
opkomst van de bejaarden was 
zo enorm groot, dat de kantine 
uitpuilde. Een geslaagde avond 
voor het bestuur. 
26 november: de St. Nikolaas
middag. Er waren 56 kinderen 
met hun ouders naar de kan
tine van DMN gekomen om 
hun cadeautjes bij St. Nikolaas 
af te halen. 
9 december werd de 2e kien
avond gehouden. Dit keer was 
er ook weer een kleine verlo
ting naast de prijsjes. 
U ziet het, ook dit jaar was er 
weer genoeg te doen. Tenslotte 
wil ik iedereen bedanken die 
regelmatig onze avonden be
zocht en nog bezoekt. 
Secretaris P.V., H. J. M. van 
Nobelen. 

P.V. Nieuws
Ledenvergadering, 3 februari
1978 
Helaas hadden maar 12 leden 
interesse om te zien of het be
stuur het afgelopen jaar zijn 
taak naar behoren had vervuld. 
Hieronder volgt een kort ver
slag van hetgeen er op de ver
gadering is gepasseerd. 
Na opening door de voorzitter 
was het achtereenvolgens de 
beurt van de secretaris en de 
penningmeester om de notulen 

Spud sputterde tegen! 
Op 20 februari besloot een 45 
tons spud van 50 meter lengte, 
bestemd voor Verschure, een 
eigen leven te gaan leiden. 
De spud, vervaardigd in Ge
leen, werd over de weg ge
transporteerd naar de haven in 
Born. 
In de war gebracht door het 
heerlijke voorjaarszonnetje, 
ging de kop links en de staart 
rechts af. Waarna een primi
tieve vorm van bermtoerisme 
ontstond zoals uit de foto's 
blijkt. 

(foto's: Fotopers Wil Nilwik) 

Hoe zit dat nou?. . .

Dan maar even op straat . . .

foto 3 Nog een hele hijsklus 

en het jaarverslag voor te le
zen. Daar de vergadering geen 
op- of aanmerkingen had, wer
den de verslagen goedgekeurd. 
Als volgend punt vermeldde 
de agenda: uitslag kascommis
sie en verkiezing nieuwe kas
commissieleden. 
De heren Wildöer en Wyers 
hadden de boeken gekontro
lcerd en in orde bevonden. 
De heer WiJdöer was aftre
dend. Het viel voor het bestuur 
niet mee om een nieuw lid 
voor de commissie te vinden. 
Uiteindelijk vond het bestuur 
de heer F. Duivenvoorde be
reid de kas voor twee jaar te 
kontroleren. 
Ve,·volgens vond de verkiezing 
nieuwe bestuursleden en 
nieuwe voorzitter plaats. Daar 
er geen nieuwe kandidaatsbe
stuursleden waren, bleven de 
heren Kok, v. d. Wiel en Van 
Nobelen (die zich allen weer 
herkiesbaar hadden gesteld) 
voor twee jaar in het bestuur. 
Uit het bestuur stelden zich 
geen andere leden voor de 
funktie van voorzitter beschik
baar, zodat de heer Kok tot 
voorzitter werd benoemd. 
Altijd een aardig punt op de 
agenda is de vaststelling van 
de kontributie. Dit jaar stelde 
het bestuur voor om de kon
tributie als volgt te verhogen: 
leden t/m 18 jaar met J 0,05 per 
week en leden boven de 18 jaar 
met J 0,09 per week. 
Alle op de vergadering aanwe
zige leden stemden hier eens
gezind mee in. 
Als één na laatste punt de 
rondvraag: Een van de leden 
vroeg of het misschien zin had 
de ledenvergadering te houden 
tijdens een kaartavond, aange
zien er dan tenminste een be
hoorlijk aantal aanwezigen is. 
Dit kan volgens het bestuur 
niet, omdat er tijdens kaarta-

Aktiviteiten in Slikkerveer 
en Geleen 
Reeds van verre zichtbaar 
wordt het werfbeeld in Slik
kerveer beheerst door het jac
ket dat hoog boven onze lood
sen uitsteekt. Ondanks de on
prettige weersomstandigheden 
wordt er stevig doorgewerkt 
om deze gecompliceerde op
dracht in april af te leveren. 
Op andere punten van de werf 
wordt gewerkt aan het samens
tellen van een "4-pile main
deck", verbindingsbrug en
,,vent-boom". Deze construc
ties vormen straks tezamen het 
,,Production Platform C" 
waarmee Pennzoil in block 
K13 van het Nederlandse Plat 
in de Noordzee gas wint. 
Door op de zeebodem gelegde 
pijpen zal de gasproduktie van 
dit platform naar een reeds be
staand aantal platforms ver
voerd worden, waarna de ge
zamenlijke produktie via een 
pijpleiding naar de Neder
landse kust wordt vervoerd. 
Met nog een tweede deck en 
"living quarter-helideck" in 
produktie moet het gehele pro-

vonden ook niet-leden aanwe
zig zijn. 
Ten tweede vroeg hij of de 
voetbalvereniging en de P.V. 
niet samen konden gaan; uit
eindelijk is het enige dat de 
voetbalvereniging organiseert 
de viswedstrijden en dat kan 
de P.V. ook wel doen, aldus de 
vragensteller. 
Volgens het bestuur van de 
P.V. moet het idee om samen
te gaan met de voetbalvereni
ging van het bestuur van de
voetbal uitgaan en niet van
ons.
Een tweede ··1genstellcr wilde
weten of he, . 1ogelijk is, dat
een bestuurslid ook
.kascommissie-lid kan zijn. Het
reglement voorziet hier niet in.
maar de kascommissie kijkt
niet alleen wat de penning
meester doet met het geld,
maar eigenlijk wat het gehele
bestuur doet.
De heer Timmer zegde ook dit
ja�r weer de subsidie toe, on
danks de contributie
verhoging. Tevens dankte hij
de voorzitter, omdat niemand
dit nog had gedaan.
Tenslotte dankte de voorzitter
de aanwezigen voor hun komst
en nodigde hij hen uit voor een
gezellig spelletje kaart.
H. J. M. van Nobelen, Secreta
ris P.V.

Uitslag kaarten 17.2.1978 
Ie F. Kok met 6602 ptn. 
2e K. v. d. Meer met 6237 pnt. 
3e Hr. Hermans met 6128 pnt. 
De poedelprijs ging dit keer 
naar mevrouw Smits. 
Tevens maken wij u er op at
tent. dat we op 9 maart a.s. 
gaan bowlen bij Oost.dam in 
Noordwijkerhout. 
Op 17 maart kaarten en op 31 
maart kienen. 

jekt in juni a.s. afgeleverd 
worden. De foto geeft een in
druk van de grootte van het 
jacket: t.w. hoogte 34 meter, 
lengte 33/25 meter en breedte 
21 /l 2 meter. 
Na gereedkomen wordt het 
jacket rechtstandig op een zee
gaande bak gezeevast en op 
zee door een kraanschip op lo
katie geplaatst. Daarna zal het 
geheel door middel van zes pi
les (heipalen) door de hoofdpo
ten in de zeebodem verankerd 
worden. Het stemt ons tot ge
noegen er in geslaagd te zijn, 
ondanks sterke concurrentie, 
dit gehele pakket opdrachten 
van Pennzoil te verwerven. 
Naast bovenstaande werk
zaamheden loopt ook de pro
duktie van een wandelend hef
eiland en cutterladders, zodat 
onze medewerkers op de werf 
te Slikkerveer en onze Lim
burgse afdeling in Geleen ge
zamenlijk tot aan de grote va
kantie de armen flink uit de 
mouwen moeten steken om 
deze objekten op tijd aan onze 
opdrachtgevers te kunnen af
leveren. 

Dank 
Langs deze weg wil ik alsnog 
de directie en medewerkers 
van DMN hartelijk bedanken 
voor de blijken van belangstel
ling en voor de attenties, die ik 
bij mijn afscheid mocht ont
vangen. 
Tante Nel. 

Geboren 
Dionysius Cornelis. zoon van 
de heer en mevrouw Jansen, 
op 12 februari 1978. 

Te koo11 
Zeilboot Jeugdklasse "Flits", 
in uitstekende staat. Uitvoe
ring: mahoniehout. rurst
beslag. dubbel getw. zeil, com
pleet met kuipafdekzeil. tent
zeil en trailer. 
Prijs: .f 3.000.-. 
1 nl ich tingen: Personeelzaken 
DMN. 



IHC Smit 
Jubileum 

J. de Jong 
In dienst: 07-02-1938
Geboren: 23-01-1923 
Funktie: Magazijnbeheerder. B. Stolk 
In dienst: 02-02-1953 
Geboren: 20-10-1922 
Funktie: Magazijnmeester. T. S i g.erj_and 
In dienst: U9�
Geboren: 19�?06;!!.� Funktie: Assistent 
Bureaugrafie. 

Jubileum 
In de maand april vieren de 
navolgende personen hun 
jubileum. 
4 april 
J. Holleman 25 jaar
11 april 
A.v. d. Ham 25 jaar
P. de Jong 25 jaar 
18 april 
J.C. van Wijk 25 jaar
L. H. C. van Meerkerk 25 jaar
Ideeënbus IDEE 77/63 - Losse beitelhoudermet klemring. 
Het machinaal bewerken van
schroefasbussen met een in
wendige diameter van ±© 300
t/m © 650 mm gebeurt sinds 
enige tijd op de voormalige 
voeringkotterbank A. 11 die 
daarvoor aangepast is. Alleen 
het aanbrengen van de schuine
inloopkanten gaf problemen. 
De inzender heeft hiervoor een
losse beitelhouder met klem
ring ontworpen, waardoor deze 
schuine inloopkanten, ook op 
deze machine bewerkt kunnen
worden. 
Door toepassing van bovenge
noemde klemring en beitel
houder, kunnen de schroefas
bussen in één bewerking klaar 
gemaakt worden. Zelfs het af
bramen, dat in de bankwerke
rij gebeurde, is overbodig ge
worden. 
Bovengenoemde hulpmiddelen
zijn enige tijd getest en vol
doen goed. De lagere bewer
kingskosten en snellere door
looptijd waren zodanig, dat aan
de inzender hr W. P. den Boef 
f 730,- uitgekeerd kon worden
als premie. 
Afd. mach. verspaning Fabriek 

IDEE 78/1 - Verbetering van gietvorm voor het aanbrengen van de slijtvaste polyurethaanlaag in pomphuizen. 
Bovengenoemde houten giet
vormen werden in de model
makerij gemaakt om daarna in 
de kunststofafdeling gebruikt 
te worden voor het aanbrengen
van de slijtvaste laag in bag
gerpompen. 
Deze methode was geen suk
ses, omdat hout vochthoudend
is, is dit moeilijk af te scher
men. Gevolg: de materiaalkwa
liteit liet te wensen over; er 
ontstonden lange wachttijden 
.door te langzame afkoeling en 
de mallen konden maar een
malig gebruikt worden. 
Bovengenoemde nadelen heb
ben ertoe geleid, dat de inzen
der voorstelde om voortaan 
plaatstalen vormmallen te gaan
gebruiken. 
Het voorstel is met sukses bij 3
pomphuizen toegepast, boven
dien kunnen stalen vormen 
meerdere malen gebruikt wor
den. 
De premie voor hr Stougie was f700,-. 
Afd. Kunststoffen IDEE 77/47- Door de geslotenV-naden van vorm te veranderen, levert de lasautomaatvlugger en beter werk af. 
De lasnaden, die in de voor
bewerkingshal schuin gebrand
werden, waren qua vorm niet 
voordelig om te lassen met de 
automaat. 
Tijdens de behandeling van
het voorstel om deze vorm te
wijzigen, bleek al gauw, dat 
het niet zo eenvoudig was om
dit ten uitvoer te brengen. Er
moesten lasproeven en foto's 
gemaakt worden en daarna de
norm gewijzigd, alvorens dit 
voorstel ingevoerd te krijgen.
Tijdens het onderzoek kwam 
naar voren, dat dit systeem 
niet nieuw was; de Cebosine
en het bedrijf bleken al een 
ontwerpnorm in hun bezit te
hebben. 
Toch hebben G. Alblas en A. 
van Buren elk J 100,- mogen 
ontvangen als waardering, daar
hun idee-inzending de invoe
ring van dit systeem bevorderd
heeft. 
Schepenhal afd. Panelenstraat IDEE 77/10- Verbetering van Dimunit DU 28 - 2500.
De Dimunit, die gebruikt 
wordt om signaallampen in 
bedieningslessenaars de ge
wenste hoeveelheid licht te la
ten geven, is op voorstel van hr
T. de Groot op div. onderdelen 
gewijzigd met het gevolg, dat 
er een materiaal- en tijdsbespa
ring ontstaan is. 
De premie voor de inzender 
bedroeg f 640,-. 
Afdeling Controls. 

Personeelsbibliotheek 
Boek van de maand ,,Als sterren van de hemel",door Norbert A. de Groot.De oorlog in het rijk van Nijmegen.
Toen in de turbulente septem
berdagen van 1944 de Britse 
"Red Devils" met de moed der
wanhoop hun posities aan de 
noordzijde van de Rijnbrug bij 
Arnhem trachtten te behou
den, vochten in een even felle 
strijd tegen de Duitsers de 
zuidelijker neergekomen para
chutisten van de Amerikaanse 
82ste Luchtlandingsdivisie zich
een weg over de Waal bij Nij
megen. 
Hoewel met de Britse para's 
helaas geen contakt kon wor
den gemaakt, wisten de Ame
rikanen - samen met de pant
sertroepen van het Britse 2e 
leger - in bloedige gevechten 
Nijmegen te bevrijden, de 
grote vitale Waalbrug intakt te
veroveren en de geallieerde 
posities daar te konsolideren, 
ondanks hardnekkig verweer 
en latere verwoede tegenaan
vallen van de vijand. 
Toch heeft die immense strijd 

in de Nijmeegse regio merk
waardigerwijs nimmer een
zelfde belangstelling gekregen 
als de allengs legendarisch ge
worden "Slag om Arnhem". 
Hebben daarover in de loop 
der tijd verscheidene honder
den schrifturen zowel in 
binnen- als buitenland het licht
gezien, over de verrichtingen 
van de Amerikaanse 82ste 
Luchtlandingsdivisie bij Nij
megen is.- afgezien van enige
artikelen en een enkele be
knopte verhandeling - tot nu 
toe nooit een op zichzelf 
staande, uitvoerige en afge
ronde publikatie verschenen.
Norbert A. de Groot heeft 
thans evenwel met zijn "Als
sterren van de hemel" in deze 
leemte voorzien. Hij volgt in
dit oorspronkelijke boek de 
gebeurtenissen zoals die zich
in de herfst van 1944 in het 
Rijk van Nijmegen ontwikkel
den op de voet, van de lucht
landingen en wat daaraan 
vooraf ging, tot het vertrek van
de All Americans, ,,de sterren",
in november van dat jaar. 
De schrijver leverde met dit 
werk een treffend dokument
over mensen in een bewogen 
periode van onze jongste ge
schiedenis.Daarbij heeft hij 
niet enkel het wel en wee van
de 82ste Divisie gerecon
strueerd, maar tevens de bange
en tragische, soms echter toch 
ook komische lotgevallen van 
de burgerij in het licht gezet. 
Dit boek is met ingang van het 
nieuwe leesseizoen onder 
nummer GI in de bibliotheek. 
In memoriam 
Op 19 februari overleed onze 
gepensioneerde, de heer Marinus Jacobus Dekkers 
op de leeftijd van bijna 84 jaar. 
Wij betuigen mevrouw Dek
kers en haar kinderen onze op
rechte deelneming en wensen 
hen alle kracht en sterkte toe 
om dit verlies te kunnen dra
gen. 
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IHC Ciusto 
Concert
Op vrijdagavond 3 februari gaf 
Gusto's Muziekvereniging haar
jaarconcert. Plaats van hande
ling was het mooie verbouwde
Passage-theater in Schiedam. 
Het verenigingsbestuur mocht 
zich die avond verheugen op 
een goed gevulde zaal, die zich
best kon amuseren met het 
luisteren naar de melodieuze 
klanken. Voor het eerst trad de 
harmonie in het openbaar op 
in het nieuwe kostuum. 
Eregasten op deze avond wa
ren de heer en mevrouw de 
Kleijn. Na de verwelkoming
van de gasten opende het 
tamboer- en trompettenkorps 
het concert. Trouwens, het ge
hele programma voor de pauze 
werd door Gusto's muziek ge
vuld. Alom bewondering voor 
de goede harmonie in het sa
menspelen en voor piccolo en 
trompetsoli. En niet op de laat
ste plaats voor het uithou
dingsvermogen van de muzi
kanten. 
Na de pauze trad het Holy
koor uit Vlaardingen en Van 
Dijk's Amusementsorkest voor
het voetlicht. Bij dit laatste 
programma-onderdeel werd er 
volgens oud-Hollands gebruik
lekker meegeklapt en gezon
gen. De muzikale klanken ble
ven bij alle bezoekers nog lang
in het geheugen. Als je dat 
tenminste zou mogen afleiden 
uit de bekende klanken die ge
zongen en geneuried werden in 
de bussen en op de parkeerter
reinen. Kortom, een bijzonder 
geslaagde avond. 
Dankbetuigingen 
Mede namens mijn echtgenote
wil ik een ieder hartelijk dan
ken voor de cadeaus en bloe
men, ontvangen ter gelegen
heid van ons 25-jarig huwe
lijksfeest. 
H. C. van Elswijk 
Hierbij wil ik allen hartelijk 
bedanken voor de vele blijken
van waardering die ik mocht 
ontvangen bij mijn pensione
ring. 
J. Hoedjes

Succesvolle beproeving 
,,Umm Elzemoul"

inspektie, om maandagmorgen
na het verhalen direkt te kun
nen gaan baggeren. 
We kregen echter bezoek van
een ongenode en onwelkome
gast "het pechduiveltje". 
Tijdens de laatste inspektie 
ging een glandpomp kapot.
Besloten werd de pomp van 
het zusterschip, welke bij IHC 
Verschure ligt, te lenen, IHC 
Verschure zei ons alle mede
werking toe en zou zorgen dat 
de pomp maandagmorgen di
rekt gedemonteerd werd. 
Gusto zou om ca. 8.00 uur bij 
Verschure zijn om de pomp op 
te halen. Echter door de mist
kon de chauffeur met de 
bankwerker niet op tijd van 
boord, dus: oponthoud. Uit
eindelijk was de pomp toch in 
Schiedam om met een gechar
terde sleepboot naar de Umm Elzemoul gebracht te worden. 
Maar: de sleepboot kreeg mo
torstoring en kwam uiteinde
lijk, gesleept door een collega, 
met vertraging aan bij de UmmEtzemoul. Nog nooit heb ik een 
pomp zo snel zien monteren 

Na een moeilijke start is het er
toch van gekomen, de Umm Elzemoul verliet, na geslaagde 
walbeproevingen, zijn "gehoor-
teplaats" op zaterdag 4 februari
op weg naar het Beerkanaal 
om daar aan zijn functionele 
beproevingen te gaan begin
nen. 
Zaterdagmiddag ca. 5 uur 
kwam de Umm Elzemoul op de
plaats van bestemming aan. Al
spoedig bleek dat het gras voor 
onze voeten was weggemaaid, 
in ons geval het zand voor 
onze cutter was weggezogen.
De ons toegewezen plaats was 
reeds gebruikt als oefenterrein
door onze collega's van IHC 
Smit! 
De zondag is door ons doorge
bracht met het meten van de 
diepgang van de Umm Elzemoul, het peilen van de water
diepte en uiteraard een laatste 

... 
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als deze gladpomp! 
Het verhaal is nog niet uit; ook
deze pomp bleek defect. Onze 
monteurs hebben de pomp aan 
de praat kunnen krijgen en 
met de defecte pomp hebben 
we verder gedraaid. 
De van IHC Smit geleende 
baggermeester, de heer Tim
mer, kreeg kennelijk de reuk 
van zand en ja, we konden 
onze contractuele verplichting 
na komen en de Ie dag pro
duktie draaien. Kennelijk zag
ons "pechduiveltje" het niet
meer zitten en is van boord
gegaan. 
Dinsdag hebben we achter el
kaar zeven uur produktie ge
draaid. Woensdag en donder
dag hebben wij in de harde NO 
wind en bij de temperatuur 
van -2°C de palen gestreken en 
donderdag zijn we welgemoed
op huis aan gegaan, met de 
wetenschap een goed schip op
tijd afgeleverd te hebben. 
Dit dankzij de enorme inzet 
van alle betrokken personen. 
Tom Schollen 

. ..J 
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IHC Verschure, 

Jubilea 
In de maand februari ging 
tweemaal de vlag uit voor een 
jubilaris met 40 dienstjaren. 
Op vrijdag 3 februari was dat 
voor de heer Joannes Vos, een 
bankwerker van de oude gar
de, die gekweld wordt door 
een onwillige arm en op vrij
dag 10 februari was het de 
beurt van de heer L. IJff, elek
trisch lasser, om zich als jubi
laris te tooien. 
Beide heren hebben een mooi 
jubileum gehad, waaraan de 
directie, O.R., chefs en colle
ga's het hunne hebben bijge
dragen. 
Wij wensen deze beide jubila
rissen met hun familie nog het 
allerbeste voor de toekomst. 
Pensionering 
Op 20 april as. zal de heer B. A. 
van der Giesen zijn 65-jarige 
leeftijd gaan bereiken. De heer 
V. d. Giesen was werkzaam in
het Tekenkamer-archief.
Helaas heeft hij al enige jaren
geen aktief dienstverband
meer met Verschure. Wij wen
sen hem van hieruit nog het al
lerbeste met zijn gezondheid. 

Indiensttredingen 
C. L. P. Kats - Ol .02.78 chef
techn. dienst
W. S. Huysman - 01.02.78
technisch consulaat
R. Walden - 27.02.78 el. lasser
R. F. Ilahi - 13.02.78 leerl.
scheepsmet. bew.
E. Pannenek - 13.02.78 leer!.
scheepsmet. bew.
V. Radivojevic - 08.02.78
scheeps metaal bew.

In Memoriam 
Op 67-jarige leeftijd is op 6 fe
bruari 1978 overleden onze ge
pensioneerde medewerker, de 
heer W. J. Halsema. De heer 
Halsema kwam in 1943 als 
hulp ijzerwerker bij ons in 
dienst. Gezondheidsredenen 
dwongen hem om in 1972 zijn 
werk neer te leggen. 
Wij bewaren aan de overledene 
goede herinneringen. 
Moge dit voor de achterblij
vende mede een steun zijn bij 
het verwerken van dit verlies. 

Zeskrant kerstpuzzel 
De kerstpuzzel leverde ons het 
bescheiden aantal van 20 in
zendingen op. Daaruit kwam 
als winnaar te voorschijn de 
heer Th. J. de Koning van de 
afdeling ijzerwerk buiten. Naar 
hem ging de fraaie balpen met 
potlood in cassette. De troost
prijs: een Parker balpen werd 
gewonnen door ons onderne
mingsraadslid de heer K. Roos. 
Wij feliciteren beide heren met 
hun succes. 
Tegen de overige inzenders 
zeggen wij: ,,Fijn dal u meege
daan hebt. Wij hopen u een 
volgend maal weer bij de in
zenders aan te treffen." 
Jubilarissen 
Op 22 maart a.s. zal de heer 

G. B. Gro6ben het feit hopen 
te herdenken, dat hij 50 jaar 
werkzaam is geweest bij Ver
schure. Begonnen als leerling 
plaatwerker heeft hij zich bij 
een stuk ontwikkeling in het 
bedrijf weten aan te passen, 
zodat hij de laatste jaren als 
elektrisch lasser en aanbouwer 
een verdienstelijke plaats had 
in Hal I. 
Hij is helaas al bijna 3 jaar niet 
meer aktief werkzaam, waar
door wij hem thuis zullen gaan 
feliciteren. 
Op 6 april as. zal de heer J. A. 
Smit 40 jaar in dienst zijn bij 
Verschure. De heer Smit, die 
momenteel hoofd Personeels
zaken is, is begonnen op de af. 
deling Boekhouding en Admi
nistratie onder de heer Ton 
Verschure. 
In zijn loopbaan wist hij steeds 
hoger op de maatschappelijke 
ladder te komen en heeft 
derhalve voor zijn huidige 
funktie een brede basis weten 
te leggen. 
Niet alleen binnen Verschure, 
Amsterdam heeft de heer Smit 
grote bekendheid maar ook 
binnen het IHC-Concern is hij 
een geziene persoonlijkheid en 
een vraagbaak voor velen. 
Op IJ april as. zal de heer En
gel z'n 50-jarig jubileum hopen 
te vieren. De heer Engel, die 
begonnen is als draaier in de 
mechanische afdeling is via het 
Bedrijfsbureau geplaatst als ta
riefmaker en langzaam ge
groeid naar een administra
tieve funktie. 
Ook heeft hij nog een periode 
de administratie gevoerd voor 
't voormalige Polyboat (Poly
marin). 
Hij zal voorlopig wel onze laat
ste 50-jarige jubilaris zijn, die
lot z'n 65e jaar nog zo aktief 
zich inzet voor Verschure. 
Ofschoon de viering van het 

25-jarig jubileum van onze
scheepstimmerman Simon Tol 
een week moest worden ver
schoven, mag toch gezegd
worden dat er een gezellige
stemming heerste.
De heer Tol, die op 29-jarige
leeftijd bij Verschure kwam,
heeft hele goede herinneringen
aan de periode dat men de
schepen volledig installeerde
met een pracht stuk meubel
maken,wPrk, o.a. in de Russi
sche koelschepen.
Ook was hij nog 3 jaar als
leermeester bij de vakoplei
ding werkzaam en had hij pret
tige relaties met de jeugd.
Zijn gezondheid zal zich hope
lijk weer spoedig verbeteren,
zodat hij weer voor de volle
100% kan werken.
Voor het Volendamse gezinne
tje was hel loch een gezellige
dag.

Dankbetuigingen 
werden ontvangen van: 
- Mevr. G. W. van der Veen
van Sonsbeek voor de blijken
van deelneming ondervonden
bij het heengaan van haar man
Hendrik Roelof van der Veen.

- Mevr. J. Halsema-Tit voor de
blijken van medeleven bij het
overlijden van haar man Wil
lem Jacobus Halsema.

- de heer J. Vos die mede na
mens zijn vrouw en kinderen
de directie, chefs, bazen en col
lega's hartelijk dank zegt voor
de prachtige cadeaus en bloe
men bij zijn 40-jarig jubileum.
Het ontmoeten van zoveel

oude vrienden maakte die dag 
voor hem tot een onvergete
lijke dag. 
- de heer L. IJff bedankt,
mede namens vrouw en kinde
ren, de directie, chefs, bazen
en collega's voor de belangstel
ling en gesproken woorden bij
zijn 40-jarig jubileum. Ook de
oudere collega's bedankt hij
voor het cadeau en vooral niet
te vergeten diegenen, die tij
dens lunchpauze hem kwamen
feliciteren.
Geboorten 
11.2. 78 Anne-Linde Silvana 
Maria, dochter van de heer en 
mevrouw Weijermars. 
Opleiding 
Op woensdag 22 februari jl. 
waren de ouders van de leer
lingen van onze afdeling Op
leiding te gast op de jaarlijkse 
ouderavond. Tevens waren de 
consulenten van het leerlings
telsel Bemetel, het regionaal 
orgaan, en de direkteur van het 
Opleidingsinstituut .,De Een
heid" aanwezig. 
Aan het begin van deze avond 
werd stilgestaan bij het plotse
ling overlijden van onze direk
teur de heer G. Fluit. 
Voor de jeugdigen in het be
drijf en voor de leerlingen in 
het bijzonder heeft hij altijd 
_veel belangstelling gehad. Re
gelmatig werden de leerlingen 
bij hem uitgenodigd omdat de 
heer Fluit ook hun ideeën en 
verlangens wilde horen. 
In onze gedachten zal hij 
voortleven als een man die 
veel voor de jeugd over had en 
probeerde hen te begrijpen. 
In het gesprek met de ouders 
verklaarde de chef opleiding 
dat er een grote behoefte be
staat aan jeugdigen in ons be
drijf, en dat er een uitbreiding 
zal plaatsvinden in de oplei
dingsmogelijkheden, zodat de 
leerlingen die meer praktisch 
gericht zijn de mogelijkheid 
krijgen om een aangepaste op
leiding in onze leerschool te 
krijgen. 
Na dit gesprek werd een diase
rie vertoond. In een juiste 
volgorde omlijst met muziek 
en voorzien van commentaar 
zagen de ouders en genodig
den de oude leerschool op de 
Meeuwenlaan, de grote verhui
zing naar de Oranjewerf, de 
nieuwe leerschool en de jaar
lijkse buitenlandse reis. 
In deze diaserie kwam duide
lijk naar voren hoeveel waarde 
IHC Verschure hecht aan de 
opleiding van jeugdigen. 
Na de pauze werden de ouders 
in de gelegenheid gesteld om 
met de desbetreffende leer
meester over hun zoon te 
spreken. Hiervan werd druk 
gebruik gemaakt. 
Om het wachten op deze ge
sprekken te bekorten werden 
in de leerafdeling door de leer
lingen demonstraties gegeven 
met o.a. de brandsnijmachine, 
de zetbank, de fraisbank en 
werden de ouders ook in de 
gelegenheid gesteld om zelf de 
lastang ter hand te nemen. 
Veel moeders maakten van 
deze unieke gelegenheid ge
bruik. 
In het instructielokaal was een 
kleine tentoonstelling ingericht 
waar de ouders een inzicht 
konden krijgen over het werk 
dat hun zoon in de opleiding 
maakt en hoe de theoretische 
lessen worden gegeven. 
Tegen elf uur in de avond 
konden vele ouders maar 
moeilijk afscheid nemen en 
konden wij terugzien op een 
geslaagde ouderavond. 

Scheepswerf 
Op 2 en 3 februari jl. hebben 
de baggerproeven plaatsge
vonden van de cutterzuiger 
Al-Khalem, CO. 898, binnen de 
pieren van IJmuiden. De proe
ven zijn tot volle tevredenheid 
verlopen. Aansluitend daarop 
zijn de protocollen afgewerkt 
en werd de voorlopige 
overname-akte getekend. Eind 
februari is de laatste hand ge
legd aan conserveren, zeevas
ten en afschilderen, waarna het 
schip gereed is voor transport. 
De inbouw van het zusterschip 
A[-Hamra, CO. 899, verloopt 
goed volgens plan en naar 
verwachting zullen wij in de 
eerste week van april met de 
walbeproevingen starten. 
De aanbouw op de helling van 
de sleepzuiger voor Indonesië, 
CO. 1 J02. loopt iets achter op 
het programma, doch wij zijn 
bezig deze achterstand in te 
halen. De tewaterlating staat 
gepland op vrijdag 7 april a.s. 
De overige nieuwbouw-orders 
verkeren nog in een zo pril 
stadium dat over de voortgang 
daarvan weinig te melden valt. 

Investeringen: 
Door de vorstperiode is de 
bouw van de verlenging hal II 
en magazijn vertraagd. 
De buigbank die wij voor de 
koperslagerij aangeschaft heb
ben. is inmiddels geïnstalleerd 
en in bedrijf gesteld. 

Oranjewerf 
De operatie van de verlenging 
van de coaster Nelly-M is in 
volle gang. Op de eerste foto 
zien we dat de verbinding tus
sen de beide scheepsdelen 
wordt doorgebrand. Op de 
tweede foto verschuift het 
voorschip ten opzichte van het 
achterschip en de derde foto 
toont de aanvoer van de eerste 
sectie van het nieuwe mid
denschip. 
De heer Koutstaal was op ac
qu isi tiereis in Zweden en Fin
land en als resultaat werden 
een 5-tal schepen geboekt. 
Na vele telefonische contacten, 
soms nachtelijke, is het gelukt 
de in IJmuiden gezonken 
Duitse coaster Tilla Doris naar 
de Oranjewerf te krijgen. De 
schade bleek echter zo groot te 
zijn dat alleen een nooddich
ting aangebracht wordt en het 
schip als wrak verkocht zal 
worden. 
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