
In dit nummer 
... maken wij melding van 

flinke opdrachten voor IHC 
Amphidredges, ... besteden 

wij aandacht aan de tewaterla
tingen bij IHC Smit en IHC 

Verschure, ... en aan die van 
de Zeeland II bij IHC De 

Klop, ... laten wij u nader 
kennismaken met Smit Engi
neering, ... wordt in het kort 
verteld over de OTC in Hous-

ton, de kraanbouw in Japan 
en de proefvaart van de Wil
lemstad, ... wordt natuurlijk 
verslag gedaan van het IHC 

Voetbaltoernooi, ... is er weer 
belangrijk nieuws in de ru

briek "Wat u moet weten 
over", ... is er het gebruike

lijke, gevarieerde regionale 
nieuws van de werkmaat

schappijen. 

Directie mutaties 

Het vertrek van Ir. J. Sjouke, 
directeur van IHC Gusto, 

heeft geleid tot de volgende 
directiemutaties: 

* de heer Th. W. de Kleijn
heeft zijn directiezetel bij IHC 

Gusto Staalbouw verwisseld 
voor die bij IHC Gusto in 

Schiedam. De directie daar 
bestaat nu uit de heren J. D. 

Bax en Th. W. de Kleijn. 
* de heer B. van Dam, hoofd

algemene zaken en perso
neelszaken van IHC Gusto
Staalbouw, is benoemd tot

directeur van dit bedrijf. 

Laatste nieuws 
Vlak voor het ter perse gaan 

van dit nummer maakten 
kranten, radio en televisie 

melding van de grote 
problemen, waarvoor met 
name IHC Gusto en IHC 
Gusto Staalbouw worden 

gesteld. Zeskrant komt hier 
nader op terug. 

DE IJZERVRETER 

Aannemen: 0,75 + 3,31 = 4,08 ! 
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Tweemaal te water 
Tot de orders, die wij onder 
handen hebben, behoren vier 
grote cutterzuigers voor Gulf-
Cobla Dredging, een 
Arabisch-Engels-Nederlands 
consortium in Dubai. De eerste 
twee zuigers, de Jebel-Ali-Bay 
en de Jumeira-Bay, zijn op 5 en
6 mei te water gelaten bij resp. 
IHC Smit en IHC Verschure. De 
Jebel-Ali-Bay is gedoopt door
Mevrouw Sarina Baker, echt
genote van de heer A. Baker, Di
rector en Chairman van Gulf
Cobla. Mevrouw Judy Lowry, 
echtgenote van Mr. N. Lowry, 
Director en General Manager 
van Gulf-Cobla, was de doop
vrouwe van de J umeira Bay. De
cutterzuigers, elk met een totaal 
geïnstalleerd vermogen van 
10400 pk zullen te zijner tijd 
worden ingezet bij de aanleg 
van een nieuw haven- en indus
triecomplex bij Mina Jebel Ali, 
40 kilometer ten zuidwesten van 
Dubai in de Verenigde Arabi
sche Emiraten. 

zie ook pagina 3 

Dodrachtvoor 
IHC 
AfflPhidredges 
Vele Aziatische steden kampen 
met het probleem van "flood 
control". Bij zware regenval 
(moessons) is er te weinig af
voercapaciteit voor de grote 
massa's water, die (snel) afge
·voerd moeten worden. De re-
sulterende overstromingen
veroorzaken veelal grote
schade aan have en goed en zijn
een gevaar voor de volksge
zondheid.
Het renovatie-baggeren van be
staande stadskanalen, zoals de
kali's in Jakarta, en riviertjes,
zoals de esteros in Manilla, die
in de loop der jaren zijn dicht
geslibd, vormt een belangrijk
onderdeel in de oplossing van
de daar bestaande "flood con
trol" problematiek.
Het "Ministry of Public Works,
Transport and Communica
tions" in de Filippijnen be
stelde onlangs een vloot van zes
verschillende IHC-
Amphidredges voor het 

renovatie-baggeren van de es
teros van Manilla, de miljoe
nenhoofdstad van de Filip
pijnen. De vloot bestaat uit een 
"H150" een "H400-3" een 
"M350"
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, een "M500" en' duw
bootjes van de typen "Pl" en 
"P2". 
Kort daarop ontving IHC ook 
een opdracht van de Indonesi
sche overheid, het "Ministry of 
Public Works and Power", voor 
een vloot welke bestaat uit spe
ciaal uitgevoerde eenheden van 
de volgende typen: "M350" (6 
stuks), "FB8" ( 4 stuks drijvende 
bulldozers) en losse mobiele 
kranen (3 stuks), die bestemd 
zijn voor eerder geleverde pon
tooneenheden van het type 
"M350". De vloot zal ingezet 
worden in Jakarta. Na het 
renovatie-baggeren zullen de 
Amphidredges gebruikt wor
den voor het regelmatig onder
houdsbaggeren van de stads
wateren. 



Voor de 9e maal: OTC 
In 1969 werd voor de eerste 
maal in begin mei in Houston, 
Texas de "Offshore Technology 
Conferennce" OTC gehouden. 
In de jaren die volgden groeide 
deze manifestatie uit tot hèt 
grote gebeuren op offshore ge
bied. 
De OTC is deels tentoonstel
ling, deels een congres, waarop 
een groot aantal lezingen en in
leidingen wordt gehouden. Dit 
jaar waren dat er maar liefst 300 
over 47 onderwerp-groepen! 
Oorspronkelijk lag de nadruk 
van de OTC op de Amerikaanse 
markt en kennis. 
In de afgelopen jaren is de 
niet-Amerikaanse deelneming 
steeds verder gegroeid. V erle
den jaar kwamen er bezoekers 
uit in totaal 95 landen.Minder in 
aantal zijn de niet-Amerikaanse 
inzendingen op de eigenlijke 
tentoonstelling. Tot de 16 lan
den buiten de Verenigde Staten 
behoorde ook dit jaar weer Ne
derland. En dus ook IHC en 
SBM. Want hoe groot de pro
blemen in de offshore-markt 
ook zijn, met de grote kennis 
die wij hebben willen wij ons 
gezicht blijven laten zien! 

Ons werken in 1976 
In overleg met de samensteller 
van de bijlage over Ons Werken 
in 1976, de heer C. B. J. Delhaas, 
is besloten niet in dit nummer, 
maar in het volgende nummer 
nog eens nader in te gaan op 
bepaalde aspecten van de jaar
verslaggeving van ons concern. 
Nog even geduld dus. 

Kantoor IHC verschure 
verhuisd 

Begin juni was het zover, dat de 
medewerkers van IHC Ver
schure, die op de Meeuwenlaan 
kantoor hielden, naar het 
nieuwe gebouw op de werf aan 
de Zamenhofstraat verhuisden. 
Daarmee werd een belangrijke 
bladzijde in de geschiedenis 
van Verschure afgesloten: de 
wieg van het bedrijf heeft im
mers aan de Meeuwenlaan ge
staan! 
In het volgende nummer ko
men wij op de grote "verhuis
operatie" terug. 
Het is in elk geval goed te we
ten, dat het adres van IHC Ver
schure voortaan luidt: Zamen
hofstraat 112, 1022 AG Amster
dam Noord. 
Het postadres is: Postbus 3025, 
1003 AA Amsterdam. 
Telefonisch is men bereikbaar 
onder no. 020-323221. 
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Wal u moel welen over • • • 

0. 75 + ? wordt 4.08 %

Dit schreven wij in het eerste 
nummer van Zeskrant: ,,Wat de 
verdere salarisverhogingen be
treft, is in de nieuwe CAO over
eengekomen, dat de salarissen 
per 1 juli a.s. in het kader van 
inkomensverbetering met 
0.75% worden verhoogd. Te
vens zullen, zowel per 1 juli als 
per 31 decem her aanstaande, de 
salarissen worden aangepast 
aan de gestegen prijzen." 

Nu het prijsindexcijfer van 
april bekend is, kan de verho
ging per 1 juli worden bekend 
gemaakt. De over de periode 
oktober 1976--april 1977 bere
kende prijscompensatie be
draagt 3.31 %. Mèt de overeen
gekomen verhoging van 0.75% 
betekent dit, een salarisverho. 
ging van cumulatief, 4.08%. 

De pensioenregeling . . .

van het Bedrijfspensioenfonds 
voor de metaalindustrie, zoals 
deze luidt sedert 1 januari 1977, 
is de titel van een klein boekje 
waarin de deelnemers in de 
pensioenregeling van alles 
kunnen vinden over hun rech
ten en plichten. Door de afde
lingen Personeelzaken is het 
boekje intussen verspreid aan 
de belanghebbenden. 

vr11w1111g vervroegde uittreding 
Door de ROM - Raad van Over
leg in de Metaalindustrie-werd 
over dit onderwerp onlangs het 
volgende medegedeeld: 
Op grond van een aparte c.a.o. 
in de metaalindustrie 1977 be
staat in de metaalindustrie 
(,,grootmetaal") gedurende de 
periode 1 juli 1977 tot 31 de
cember 1978 voor werknemers 
van 63 en 64 jaar de mogelijk
heid om vrijwillig het dienst
verband met de werkgever te 
beëindigen, waardoor vrijwillig 
vervroegd uittreden uit het ar
beidsproces plaatsvindt. 
Het is niet de bedoeling dat de 
werknemers die hiertoe over
gaan (uittreden) ten laste ko
men van de sociale verzeke
ringswetten. Zij zullen 85% van 
hun laatstgenoten inkomen (dit 
begrip wordt hieronder nader 
uiteengezet) ontvangen uit spe
ciaal hiervoor bestemde gelden. 
Voor de uitvoering van deze 
operatie is een stichting in het 
leven geroepen, de Stichting 
Uittreden Metaalindustrie 
(SUM). 

Welke voorwaarden? 
Op het moment waarop hij uit
treedt moet de uittreder: 
- 63 of 64 jaar zijn
- de laatste 10 jaar vooraf-
gaande aan het moment van
deelneming, in dienstverband
in de metaalindustrie (grootme
taal) werkzaam zijn geweest,
behoudens beperkte onderbre
king buiten zijn schuld, een en
ander ter beoordeling van het
bestuur van de SUM
- niet in aanmerking komen
voor een volledige uitkering
krachtens de Ziektewet,
W.A.O./A.A.W. of W.W. dan wel
w.w.v.

- niet onder een afvloeiingsre
geling of non-activiteits
regeling vallen
- het dienstverband hebben
beëindigd 
- zich hebben verbonden dat
hij tot zijn pensioendatum niet
in loondienst zal treden.
Voorts dient het aanvraagfor
mulier ten minste twee maan
den voor de gevraagde in
gangsdatum in het bezit te zijn
van de stichting

Hoogte uitkering? 
De uitkering zal bedragen 85% 
van het laatstgenoten inkomen 
(op jaarbasis) dat recht geeft op 
pensioen, dat wil zeggen alle 
vaste salarisbestanddelen, in
clusief de vakantietoeslag*), 

*) Hieronder vallen derhalve niet 
overwerktoeslag, ploegentoeslag, 
winstdeling, gratificaties e.d. 

een en ander tot een maximum 
van 1 "2 x de premiegrens welke 
op het moment van deelneming 
wordt gehanteerd door de Z.W., 
W.A.O. en W.W. 
In de maandelijkse uitkering is 
de vakantietoeslag verwerkt. 
Hiermede zijn wij er echter niet 
want wat gebeurt met de pen
sioenverzekering, de zieken
fonds- c.q. ziektekostenverze
kering, loonbelasting, A.O.W.
premie, kinderbijslag, etc.? 
Pensioenverzekering 
Het is de bedoeling dat tot de 
pensioengerechtigde leeftijd de 
pensioenvoorziening wordt 
voortgezet. De verzekeraar 
moet hiervoor toestemming 
geven. De uittreder blijft in dat 
geval (via de stichting) het 
werknemersaandeel in de pen
sioenpremie betalen. Dit bete
kent dat vervroegd uittreden 
dan geen gevolgen heeft voor 
de latere pensioenuitkering. 
Ziekenfonds- c.q. ziektekosten
verzekering. 
Ook hier is het de bedoeling dat 
vanaf het moment van uittre
den tot de pensioengerechtigde 
leeftijd de verzekering wordt 
voortgezet. Ook hier moet de 
verzekeraar toestemming ge
ven. De verzekering blijft door
lopen tot de pensioengerech
tigde leeftijd en het werkne
mersaandeel in de premie 
wordt in dat geval door de uit
treder (via de stichting) betaald. 
Door deze regeling blijft de uit
treder verzekerd. 
Loonbelasting, A.O.W.-premie, 
enz. 
De verschuldigde loonbelas
ting en de daarvoor in aanmer
king komende premies voor de 
volksverzekeringen worden 
door de stichting op de uitke
ring afgehouden. 
Kinderbijslag. 
Als een uittreder in aanmerking 
komt voor kinderbijslag dan 
ontvangt hij van de stichting 
een vervangende kinderbijslag. 

Samengevat kan worden ge
steld dat de uittreder ontvangt: 
-85% van zijn laatstgenoten in
komen, zoals boven vermeld,
tot de reeds vermelde maxi
mum grens alsmede eventueel
vervangende kinderbijslag en
dat daarvan door de stichting
wordt afgehouden
- het werknemersaandeel in de
pensioenpremie 
- het werknemersaandeel in de
premie voor ziekenfonds- of 
ziektekostenverzekering 

- de verschuldigde loonbelas
ting en premies voor A.O.W. e.d.
Voorts is bepaald dat de hoogte
van de uitkering (de 85% in gul
dens) gelijke tred zal houden
met de toekomstige algemene
loonmaatregelen in de metaal
industrie.
Het werkgeversaandeel in de
pensioenpremie (tot een maxi
mum van 60% van het premie
percentage van het Bedrijfs
pensioenfonds voor de Metaal
industrie over het inkomen, tot
een maximum van 1 1 12 x de
premiegrens voor de Ziekte
wet, W.A.O. en W.W., dat recht
geeft op pensioen, minus de
franchise welke door genoemd
bedrijfspensioenfonds wordt
gehanteerd) en in de zieken
fonds- c.q. ziektekosten
verzekeringspremie (tot een
maximum van 50%) wordt be
taald door de stichting. Dit be
tekent dat de totale pensioen
premie en ziekenfondspre
mie/premie ziektekostenverze
kering door de stichting recht
streeks aan de verzekeraars
wordt betaald.

Wanneer uitkering? 
De eerste uitkering geschiedt 
over de maand volgend op die, 
waarin het dienstverband is 
beëindigd. Het tijdstip van uit
kering is aan het einde van de 
maand waarover de uitkering 
plaatsvindt. 
Als men bijvoorbeeld per 1 juli 
van de regeling gebruik wenst . 

Een voorbeeld 

te maken, zal het dienstverband 
op 30 juni moeten zijn beëin
digd en de eerste uitkering 
vindt plaats eind juli. 

De financiële middelen 
Bij de c.a.o.-onderhandeHngen 
is overeengekomen dat in 1977 
en 1978 door de werkgevers van 
de metaalindustrie 0,4% van de 
salarissen wordt betaald ten 
behoeve van de vrijwillige uit
treders. 
Voorts heeft de Minister van 
Sociale Zaken toegezegd garant 
te staan indien de gelden ontoe
reikend zouden zijn. 
Op verzoek van de stichting zal 
het G.A.K. voor de inning van 
de gelden zorgdragen. 
Op deze manier krijgt de stich
ting de beschikking over gel
den om de uitkeringen te doen. 

Wat te doen? 
Pleeg overleg met uw werkge
ver. 
Overweeg alles nog eens zorg
vuldig. Als u heeft besloten aan 
de regeling deel te nemen en de 
stichting heeft uw verzoek in
gewilligd dan heeft u een defi
nitieve beslissing genomen. 
Na ontvangst van het aanvraag
formulier wordt door de stich
ting een ontvangstbevestiging 
verzonden en de aanvraag 
wordt in behandeling geno
men. 
Zowel de werkgever als de uit
treder ontvangen zo spoedig als 
mogelijk is bericht. 

Hieronder is een voorbeeld van de berekeningswijze van de 
netto-uitkering aan een uittreder: 

Bij normale Bij vervroegde 
dienstbetrekking uittreding à 85% 

Jaarsalaris f 28.512,- 28.512 X 85% 
Maandsalaris (jaarsal. 
gedeeld door 12,96) f 2.200,- f 2.019,60 
Premie Bedrijfspens.f. f 59,70 f 59,70 

Coördinatieloon f 
Af: 

2.140,30 f 1.959,90 

zw f 59,39 f -,-

WW f 11,34 f -,-

WAO f 67,05 f -,-

ZFW f 87,75 f 80,36 
AOW/AWW f 242,- f 231,-3)

Loonbelasting IV-0 
(geh., geen ·kinderen) f 240,- f 218,903)

AWBZ f -,- f 48,74 
AWW f -,- f 36,96 
AKW f -,-

f 15,71 

Netto salaris f 1.432,77 1 ) f 1.328,232) 

') exclusief vacantietoeslag 
2) inclusief vacantietoeslag, die immers in de maandelijkse uitkeringen is verwerkt.
3) groene tabel. 



3 

Tweemaal te water 
··oe berg
van Ali''
In vroeger tijden, toen er nog 
geen goede kaarten waren, 
hadden reizigers en zeevaren
den bepaalde punten in het 
landschap waarop ze zich kon
den oriënteren. In Dubai was 
ondermeer J ebel Ali, de berg 
van Ali, zo'n herkenningspunt. 
''Wij hopen, dat het baggervaar
tuig met die naam ook zo'n er
kenning zal krijgen tijdens het 
uitvoeren van de werkzaamhe
den in Dubai." Aldus IHC Smit 
directeur, de heer A. J. Bou
man, na de tewaterlating van de 
Jebel Ali Bay. "Het spreekt 
vanzelf', aldus de heer Bou
man, "dat wij erg blij en dank
baar waren met de order voor 
vier grote cutterzuigers, vooral 
in een tijd waarin het de 
scheepsbouwindustrie niet 
voor de wind gaat." Hij dankte 
de heer Gaasterland en zijn 
technische staf voor de goede 
samenwerking die er van het 
begin af is geweest. Ook bracht 
hij dank aan de medewerkers 
van de werf, zodat het mogelijk 
was dit baggervaartuig te bou
wen en te water te laten in de 
zeer korte tijd van 7 1/2 maand 
na het tekenen van het contract. 

En toen 

de "Jumelra 
Bay'' 
Ze is in ons land geboren, 
Montserra Moldes-Cortez. Haar 
Spaanse ouders wonen al ruim 
tien jaar in Nederland. Vader A. 
Moldes Siso werkt als construc
tiewerker bij Baas Ophuizen in 
de montage-inbouw. De nu acht 
jaar oude Montserra, die in de 
tweede klas van de St. Barbara 
School zit, bood Mevrouw Judy 
Lowry bloemen aan bij haar 
aankomst in de kantine van 
IHC Verschure. Dat doe je als je 
tot bloemenmeisje bent uitge
kozen. Je mag dan ook vooraan 
staan op het podium wanneer 
het schip te water wordt gela
ten. Dat was in dit geval de Ju
meira Bay, de tweede cutter
zuiger van de vier, die wij voor 
Gulf-Cobla in opdracht hebben. 
"Wanneer een baggervaartuig 
te water wordt gelaten is dat een 
belangrijk moment in de bouw 
van het schip. Ik neem daarom 

graag de gelegenheid te baat al 
onze medewerkers en onderle
veranciers dank te zeggen, dat 
zij dit hebben mogelijk ge
maakt." Aldus werfdirecteur, 
de heer G. Fluit, in zijn toe
spraak na de tewaterlating. "Ik 
moet er echter wel op wijzen, 
dat er in de komende maanden 
nog een grote portie werk moet 
worden verzet opdat op 15 juli 
aanstaande de beproevingen 
kunnen beginnen." De heer 
Fluit sprak de hoop uit, dat ook 
deze zuiger straks naar tevre
denheid het werk aan de haven 
van Mina Je bel Ali in Dubai zal 
kunnen uitvoeren. 

Klaar voor het grote moment 

Belevenis voor klas 4 
De tewaterlating in Kinderdijk 
werd ook bijgewoond door klas 
4 van "De Schakel" in Nieuw
Lekkerland. Hierbij hun ver
slag in woord en beeld. 
5 Mei 1977 werd er weer een 
schip te water gelaten. Dit 
keer was het een cutterzuiger, 
bestemd voor Dubai. Onder de 
vele aanwezigen bevond zich 
ook onze klas. 
Om kwart voor vijf vertrok
ken we van het schoolplein in 
Nieuw-Lekkerland. Toen we 
om ongeveer kwart over vijf 
bij IHC aankwamen, zetten we 
onze fietsen in het rek. Dat rek 
vonden we net een kas. 
We stapten de grote loods bin
nen en zagen, dat het schip om
ringd was met autobanden. De 
meesten van ons wilden liever 
bij de waterkant kijken dan bij 
het dopen van het schip. 
Toen de eerste keggen waren 
weggeslagen voeren politie
bootjes de Lek op om het ver
keer stil te leggen. Nadat bijna 
alle keggen onder het schip 
weg waren, werd het schip ge
doopt. 
Dit werd gedaan door de 
vrouw van de direkteur van 
Golf-Cobla. Daarna werden de 
twee laatste keggen weggesla
gen en liep het schip van sta
pel. In het water minderde het 
schip al gauw vaart. Dat 
kwam, doordat de kabels 
waaraan het vastlag strak 
kwamen te staan. Enkele 
sleepboten trokken het schip 
naar de kant om verder afge
bouwd te worden. 
Het was een hele belevenis 
voor ons, waarvan we veel ge
leerd hebben. 

Aandacht voor de doopvrouw na afloop. 

Klas 4 van "De Schakel" vol aandacht voor 
Meester Bouman 

De doop, gezien door Ineke Versteeg . 

. . . en door Henk van der Meer. 

Wat is en doet 
Smit Engineering 
Het blijkt nogal eens dat men 
ook in IHC niet precies weet op 
welk gebied van de bagger
techniek Smit Engineering zich 
beweegt. 
In principe bestaan de werk
zaamheden van Smit Enginee
ring uit het verrichten van en
gineering en tekenwerkzaam
heden ten behoeve van samen
werkingscontracten met bui
tenlandse werven en/of bagge
raars. Het accent wordt hierbij 
gelegd op het woord buiten
land, dat wil zeggen Smit Engi
neering werkt uitsluitend voor 
het buitenland. 
Door de vele buitenlandse con
tacten blijkt in de praktijk dat 
de werkzaamheden zich niet 
beperken tot specifiek bagger
materieel, maar ook de randge
bieden van het baggeren be
strijken. 
Als voorbeeld hiertoe moge het 
volgende dienen: 
- Het schoonmaken en 
schoonhouden met behulp van 
een baggerpomp van een meer, 
dat dient als koelwaterbron 
voor een elektriciteitscentrale 
in India. 
- Het verlenen van scheeps
bouwtechnische assistentie aan
een bergingsbededrijf tijdens
het lichten van een hopperzui
ger in Mozambique.
- Het leveren van engineering,
tekenwerk en onderdelen voor
de ombouw van een landjngs
vaartuig tot een zelflossende
grindzuiger voor IJsland.
- Het verrichten van rentabili
teits studies voor diverse be
drijven dan wel regeringsin
stanties, o.a. in Canada.
Opgemerkt d.ient te worden dat
Smit Engineering waar nodig
voor dergelijke opdrachten ge
bruik maakte van adviezen,
verstrekt door andere IHC be
drijven.
Hoe komt Smit Engineering
aan de aanvragen, resp. op
drachten?
Tot voor kort werden veelal op
drachten verkregen via de Ver
koop afdeling van IHC Smit en
in enkele gevallen van andere
IHC werkmaatschappijen .
Er is echter een tendens naar
een zelfstandig verkrijgen van
opdrachten, hetgeen zich uit in
een aantal contracten welke de
laatste tijd rechtstreeks geslo
ten worden tussen buiten
landse opdrachtgevers en Smit
Engineering.
Een van de oorzaken ligt duide
lijk in het toenemende aantal
direkte contracten met buiten
landse cliënten.
De verwachting is dan ook, dat
de hoeveelheid werkzaamhe
den op korte termijn drastisch
zal toenemen en met name de
samenwerking met buiten
landse werven, waarbij men
bedenken moet dat niet alleen
de Nederlandse scheèpsbouw
industrie door de eigen rege
ring beschermd wordt, maar
dat een dergelijke handelswijze
ook geldt voor veel landen bui
ten Nederland.
Hopelijk zal het bovenstaande
voor velen van U een beter in
zicht verschaffen in het gebeu
ren rond en binnen Smit Engi
neering.



Algemene 
Ouderdomswet 

De AOW - het ouderdomspen
sioen - is voor iedereen een be
grip. Het is een zogenaamde 
volksverzekering die iedereen 
tegen de "geldelijke gevolgen 
van ouderdom" verzekert. 

Wie? 
Iedereen in de leeftijd van 15 tot 
65 jaar die in Nederland woon
achtig is, is verzekerd. Een aan
tal uitzonderingen daargelaten. 

Wanneer pensioen? 
De uitkering van de AOW gaat 
in op de eerste dag van de 
maand waarin de 65-jarige leef
tijd wordt bereikt. 
Het pensioen moet worden 
aangevraagd bij de Raad van 
Arbeid, het liefst 3 maanden 
vóór u 65 jaar wordt. Aanvraag
formulieren zijn ook verkrijg
baar bij alle postkantoren. 

Hoeveel? 
Het volle pensioenbedrag 
wordt bereikt door diegenen 
die van hun 15e tot hun 65e jaar 
altijd verzekerd zijn geweest en 
premie hebben betaald. Jaren 
voor het in werking treden van 
deze wet (1 januari 1957) kun
nen meetellen als aan bepaalde 
voorwaarden wordt voldaan. 
Het pensioenbedrag per maand 
wordt door de minister vastge
steld. De bedragen zij wel
vaartsvast en worden verhoogd 
of verlaagd overeenkomstig de 
loonindexcijfers. 
Steeds bij wijzigingen wordt 
het nieuwe bedrag bekend ge
maakt via allerlei media. 

Wanneer eindigt de 
AOW-uitkering? 
Na overlijden van een gehuwde 
pensioengerechtigde wordt het 
gehuwdenpensioen behalve 
over de maand van overlijden 
nog over de vijf volgende 
maanden uitbetaald aan de 
langstlevenden van de echtge
noten. 
Ongehuwdenpensioen wordt 
niet verder uitbetaald dan over 
de overlijdensmaand. 

Korting op het 
pensioen bedrag 
Voor elk jaar dat een onge
huwde niet verzekerd is ge
weest, dan wel geen premie 
heeft betaald wordt op het 
pensioen 2% gekort (voor ge
huwden 1 % voor elk jaar). 
Ter voorkoming van deze kor
ting bestaat een mogelijkheid 
tot vrijwillige verzekering. 
Deze kan geschieden door: 
- vrijwillige premiebetaling 
indien men zich in het buiten
l?.,1d vestigt en dus niet meer 

erzekerd is. 
Meer informatie hierover kan 
worden verkregen bij de So
ciale Verzekeringsbank, Apol
lolaan 15, Amsterdam. 

Premie 
De Rijksbelastingdienst is be
last met het innen van de pre
mie die vastgesteld is voor 1977 
op 10,4%. 
De inning geschiedt door in
houding op het salaris bij wijze 
van voorheffing. Teveel be
taalde premie kan via de in
komstenbelasting worden te
ruggevorderd. 
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De aanvoerder van het winnende elftal ontvangt de prijs 
Arie de Raad, bankwerker machinefabriek IHC De Klop, was een van de scheidsrechters en 

Tien elftallen, uitkomend voor 
diverse IHC werkmaatschap
pijen, bonden daags na Hemel
vaart met elkaar de strijd aan 
om de eerste plaats in het IHC 
Voetbaltoernooi 1977. 
Het gebeuren vond dit jaar in 
Sliedrecht plaats en werd geor
ganiseerd door IHC Gusto 
Staalbouw en IHC De Klop. 
Het was het meest trieste weer 
wat je je maar voor kunt stellen. 
Al spoedig viel de regen in 
stromen neer. Een gezellig
heidstoernooi onder dergelijke 
weersomstandigheden heeft 
meer met inspanning dan ont
spanning te maken. 
Jammer natuurlijk voor de or
ganisatoren, maar leuk voor de 
cantinebaas. Daar heerste dan 
ook de gehele dag een enorme 

bedrijvigheid en een goede 
sfeer. 
De wedstrijden kenmerkten 
zich in het algemeen door spor
tiviteit. 
Geen grof spel en geen onno
dige commentaren op elkaar, 
noch op de scheidsrechters. De 
enige dissonant was een ge
staakte wedstrijd. 
Om half zes was het afgelopen 
en reikte de heer J. van Dongen, 
Hoofd Produktie bij IHC De 
Klop, de bekers uit. Verleden 
jaar sleepte Gusto Slikkerveer 
de eerste prijs in de wacht. Dit 
jaar was het Gusto Schiedam I 
die met de eer ging strijken. 
Gusto Geleen werd tweede en 
De Klop I derde. 
Aan een glunderende J. van den 
Dool, aanvoerder van het 

ook aan hem werd gedacht na afloop 

tweede De Klop-team, werd de 
fairplay-cup overhandigd. 
Grote vreugde hierover bij dit 
elftal. 
Tot in de voorlaatste wedstrijd 
had dit team geen enkel doel
puntje weten te maken. Toen 
dit dan uiteindelijk toch lukte 
was de vreugde hierover zó 
enorm, dat de maker ervan uit 
louter dankbaarheid languit in 
een grote plas midden op het 
veld werd gedeponeerd. 
Collegiaal als altijd en helemaal 
gelukkig, plonste een medespe
ler naast hem neeer. 
De einduitslag: 1 Gusto Schie
dam I; 2 Gusto Geleen; 3 De 
Klop I; 4 Gusto Staalbouw; 5 
Verschure I; 6 Verschure II; 7 
Smit; 8 D.M.N.; 9 Gusto Schie
dam II; 10 De Klop ll. 

:Jr:l: Funcliemarkl 
Bedrijf Funktie 

IHC Holland Coördinator 
Management 
Development. 

IHC De Klop Sales manager 

IHC Smit 
(MTI) 

Hoofd MTI 

Projektleider 
research 

Salarisgroep 

boven CAO 

Korte omschrijving 

Verder ontwikkelen en 
sturen van het beleid en de 
activiteiten op het gebied van 
management development 

verkopen van IHC Beavers, IHC 
Amphidredges en reservedelen 
hiervoor in landen buiten Europa 

Beheer van het MTI in al zijn facet
ten met optimaal resultaat ten aan
zien van doelstellingen van het 
MTI, nl. ontwikkelen/verbeteren 
van produkten, produktie metho
den en processen en geven van 
technische adviezen op 
baggergebied 

Opstellen van projektspecifikaties 
en -begrotingen, leidinggeven aan 
en coördineren binnen projekt
groep bij de uitvoering. Verant
woordelijkheid voor gehele pro
jekt, inclusief planning, uitvoering 
en afwerking en de financiële ver
antwoording 

Opleidings- en 
ervaringseisen 

- Universitair
niveau (gedragsweten
schappen) of sociale aca
demie (personeelsrichting)
- enkele jaren ervaring op
personeelsgebied

HTS of gelijkwaardig; 
ervaring in verkoop bag
germateriaal; goede talen
kennis en goede con
tactuele eigenschappen 

TH Werktuigbouw of 
Scheepsbouw. 
Ervaring in bagger
industrie op gebied van 
research- en ontwikkel
ingswerk. Goede con
tactuele eigenschappen 

Tr. Werktuigbouw met 
baggertechnische er
varing of HTS Werktuig
bouw met uitgebreide 
baggertechnische er
varing 

Aan de scheidsrechters werd 
ook gedacht. Zij kregen een 
mooi opgemaakte fruitmand 
voor hun sportieve prestaties. 
Hierna zette de Gusto-aanhang 
een overwinningspolonaise in. 
Al met al een geslaagd toernooi. 
Onvoorziene omstandigheden 
voorbehouden: reprise volgend 
jaar. Wéér in Sliedrecht. 

Aanv. informatie Inlichtingen bij 

De projekten be
treffen research
en ontwikke
lingsopdrachten 
ten behoeve van 
Baggerdivisie. 

G. J. Veen 
IHC Holland 
010-765055 

afd.Personeels
zaken 
01840-2666, 
toestel 182 

Afd. PZ 
010-117600 



,,zeeland 11·· te water 

Il 
Aannemingsmaatschappij Van 
Oord-Utrecht N.V. te Odijk is 
de eerste, die een cutterzuiger 
van het nieuwe type 

"
IHC 

Beaver 8000" aan haar bagger
vloot gaat toevoegen. Het schip, 
de "Zeeland II", is op 17 mei te 
water gelaten. Mevrouw A. A. 
van Oord-Visser, voormalig 
commissaris en de echtgenote 
van de oprichter van het bedrijf, 
verrichtte de doopplechtigheid.
De 

"
8000" is de "grote broer

" 
in 

de familie van IHC Beaver
standaardcutterzuigers, alleen 
niet demontabel. De 60 meter 
lange en 15 meter brede zuiger 
heeft een totaal geïnstalleerd 
vermogen van 8000 pk, waarvan 
1200 pk op de cutter, 1000 pk op 
de onderwaterpomp en twee 
maal 2280 pk op de twee dub
belwandige baggerpompen in 
het ponton. De baggerdiepte 
bedraagt 22 meter. 

En dit is nu de fles dre helaas kapot moet ... 

De zuiger is voorzien van paal
wagen, anker bomen, een 
portaal-dekkraan, produktie
meetapparatuur en een profiel
computer. De "Zeeland II

"
, die 

wordt gebouwd onder toezicht 
van Scheepvaartinspectie en 
onder klasse Bureau Veritas 
voor werken buitengaats, zal in 
augustus aan Van Oord-Utrecht 
worden opgeleverd. 

Direct na de tewaterlating werd 
het schip naar "Staalbouw" in 
Slikkerveer versleept. De col
lega's daar maakten de cutter
ladder. Die kon kort daarop 
worden gemonteerd. Het paste 
precies. Natuurlijk, ben je ge
neigd te zegge, maar toch blijft 
het een staaltje van goede sa
menwerking en voorbereiding! 

IHC Verschure i
Uit het bedrijf 
Scheepswerf 
Zoals elders in dit "Zes
krant" is vermeld, vond op 
6 mei de tewaterlating 
plaats van de ,,JUMEIRA 
BA Y" (CO 890) een cutter
zuiger voor Gulf-Cobla te 
Dubai. De tewaterlatings
plechtigheid werd bijge
woond door een groot aan
tal gasten en de opdracht
gever heeft zijn bijzondere 
waardering uitgesproken 
voor het tijdig gereedkomen 
van het vele werk dat door 

de Verschure-medewerkers 
moest worden verzet om 
deze tewaterlating op de 
genoemde datum te kunnen 
realiseren. Tevens toonde 
de opdrachtgever zich ver
heugd over de prettige sa
men werking en de goede 
verstandhouding tussen zijn 
firma en IHC Verschure. 
Eind mei/begin juni stond 
de CO 890 in dok voor een 
aantal werkzaamheden, die 
op de helling niet meer vóór 
de tewaterlating konden 
worden uitgevoerd, zoals 

stellen van ladderdomppunt 
en het meten en stellen van 
de paalwagengeleidingen. 
Die werkzaamheden zullen 
ongeveer 14 dagen duren, 
waarna het schip weer aan 
de werf terugkomt. 
Montage-werkzaamheden 
zullen zoveel mogelijk aan 
de Oranjewerf voortgezet 
worden, terwijl het schip 
daar in dok ligt, ten einde 
stagnatie wegens het niet 
aan de werf liggen te voor
komen. 
Op het moment waarop wij 
dit schrijven, eind mei, zijn 
de walbeproevingen van de 
cutterzuiger ,,MUBARAK" 
(CO 886) in volle gang. In 
week 22 werden de zand
pompen met water beproefd 
en de 
M.T.1.-controlemetingen
uitgevoerd.
Er is bij dit schip, voorna
melijk door latere toeleve
ring van belangrijke com
ponenten, enige vertraging
in afwerken en beproeven
ontstaan. Over de aanpas
sing van het walbeproe
vingsschema en het tijdstip
van opleveren zijn gesprek
ken met de opdrachtgever
gevoerd. Van uitermate veel
belang is een vlot verloop
van de baggerproeven om 
zodoende de overschrijding
van de contractuele lever
tijd tot een minimum te be
perken.
De CO 887, een 1000 m3 

Omnibarge, is op 27 mei in
Amsterdam afgeleverd aan
de klant en door bureau
Wijsmuller op eigen kracht
naar Duinkerken overgeva
ren.
Oranjewerf
Op woensdag 11 mei vond
het transport plaats van een

5 

Nogmaals kraanbouw 
In het vorige nummer vertelden 
wij u over de kraanbouw in Ja
pan en waarom dit voor ons, 
IHC, de enige oplossing is om in 
dit geval tenminste, zoals dat 
heet, nog "een graantje te kun
nen meepikken". 
Het gaat om een semi
su bmersible kraanschip voor 
de Netherlands Offshore Com
pany (NOC) en om twee, zeer 
grote, semi-submersible kraan
schepen voor een werkmaat
schappij van de Heerema
groep, met op elk schip een 3000 
en een 2000 tons kraan. Hoe een 
en ander er uit gaat zien tonen 
de foto's van de modellen, die 
ons door IHC Gusto werden 
toegezonden. 

pijpentransporteur, die 
werd gebouwd in de Ma
chinefabriek van de Oran
jewerf te Amsterdam in op
dracht van Santa Fé Offs
hore Company te Louisiana, 
U.S.A. 
De transporteur is ontwor
pen door MTE - Maritime 
Transport Engineering B.V. 
- te Purmerend voor het 
transport van gas- en olie
leidingen van acht meter 
lengte, met een gewicht van
201/2 ton. De leidingstukken
worden aan elkaar gelast op
een pijpenlegger, die mo
menteel pijpleidingen legt
op de bodem van de Noord
zee voor het transport van
olie naar het vasteland.
De pijpentransporteur
moest op een supplyvessel
worden gezet voor vervoer
naar de Noordzee. Maar
eerst moest de doorgang
van de Machinefabriek
worden "genomen", een
karwei dat in verband met
de afmetingen van de door
gang dwars moest gebeu
ren. 
Temidden van de vele
schepen, die in mei aan de
Oranjewerf kwamen, is nog
speciaal het Libanese mo
torjacht ,,Maquinna" te
vermelden. Na uitgebreide
onderhoudswerkzaamheden
aan motoren en de elektri
sche installatie, is ook dit
schip weer vertrokken.
De heer Koutstaal maakte
acquisitiereeizen naar Duits
land, Noorwegen en Zwe
den.

Personalia 
Indiensttredingen 
C. J. L. Moes 1.5.77 kotte
raar
R. Louwes 9.5.77 tekena-

ar/constructeur 
J. J. H. v. d. Berg 23.5.77 
cantinebeheerder 
Geboorten 
Myron F zoon van de heer 
en mevr. Sarafopoulos
Krüse 
Brenda L dochter van de 
heer en mevr. Moes-aan 't 
Goor 
Huwelijk 
Op 16 mei '77 zijn Henk 
Spronk en Anja van den 
Burg in het huwelijk getre
den. 
Op 18 mei jl. trouwden Cor 
Knuppe en Thea Joon. 
In Memoriam 
Op 26 april is onze gepens
ioneerde de heer H. van 
Beers op 68 jarige leeftijd 
overleden. De heer van 
Beers was bij ons werkzaam 
als transporteur/hoorder. 
Wij hopen dat de nabe
staanden de kracht mogen 
ontvangen dit verlies te 
kunnen dragen. 
Wij ontvingen bericht van 
overlijden van onze gepens
ioneerde medewerker de 
heer M. van der Hoeven. 
De heer van der Hoeven be
reikte de leeftijd van 84 jaar 
en was tot aan zijn pen
sioendatum bij ons werk
zaam als koperslager. Wij 
wensen de achterblijvende 
familieleden de kracht toe 
dit verlies te kunnen dragen. 
Met pensioen 
Op 22 juli a.s. hoopt de heer 
J. W. E. Visch de pensioen
gerechtigde leeftijd te be
reiken. De heer Visch is 
werkzaam op de afd. Be
drijfsbur./N ieuwbouw als 
werkvoorbereider en heeft 
er al 39 dienstjaren opzitten. 

Dankbetuigingen van ... 
de heer J. Jansen en echt-

genote voor de ondervon
den hartelijkheid en de ont
vangen attenties tijdens zijn 
ziekte en bij terugkomst uit 
het ziekenhuis. Hartelijk 
dank ook aan de collega's 
voor het aan mevrouw Jan
sen verleende transport, 
waardoor het haar mogelijk 
was haar man in het zie
kenhuis te bezoeken; 
de heer H. J. Scheen en 
echtgenote voor de onverge
telijke dag, hun bezorgd bij 
het bereiken van de pen
sioengerechtigde leeftijd; 
de heer C. Bos en echtge
note voor de huldiging, de 
ontvangen cadeaus en de 
prachtige bloemen ter gele
genheid van zijn 40-jarig ju
bileum; 
mevrouw van Zutphen
Schwafferts voor de harte
lijke blijken van deelne
ming, ondervonden na het 
heengaan van haar man, de 
heer Wilhelmus van Zut
phen. 

Nieuwe dienstregeling 
NZH 
Wij hebben enkele exem
plaren van de dienstregeling 
1977/78 van de Noord
Zuid-Hollandse Vervoer
maatschappij NV ontvan
gen. 
Ten gerieve van ons perso
neel hebben wij de portiers 
van de Nieuwbouwwerf en 
van de Oranjewerf van een 
exemplaar voorzien. U kunt 
daar elke gewenste inlich
ting over de verschillende 
dienstregelingen betref
fende het streekvervoer dat 
door NZH verzorgd wordt 
verkrijgen. Ook bij PZ is 
een exemplaar van deze 
dienstregeling gedeponeerd. 



IHC Gusto 

Hoge beloning voor idee 
Op maandag 9 mei jl., werd 
de hoogste beloning (tot nu 
toe) in de geschiedenis van 
de ideeënbus bij Gusto en 
IHC uitgereikt. 
Een beloning van maar 
liefst f 9.458,50 werd door 
de voorzitter van de ideeën
buscomm issie de heer Ing. 
A. Smits overhandigd aan
de heer B. de Jong, aan
bouwersbaas van de afde
ling Eindmontage.
Wat voor idee was het?
Voor het stellen van de
stuiken van secties op de
helling worden sinds jaar en
dag prugplaten gebruikt.
Nadat deze platen op lengte
zijn gebrand en zijn voor
zien van lasholletjes, wor
den de platen aan één helft
vastgehecht. De andere
helft moet met pomp en
pompplaat worden aange
drukt op de te maken stuik,
waarna gehecht kan wor
den. Nadat de platen door
de voorbewerkingsafdeling
zijn geknipt zijn ze nog
eenmaal te gebruiken. Deze
methode van stellen kost al
met al nogal veel geld wan
neer men bedenkt dat al
leen al 80 platen nodig zijn
voor bijvoorbeeld een dub
bele bodemsectie.
De nieuw ontwikkelde
brugplaat die op de foto
staat afgebeeld geeft deze
problemen niet.
De aanschaffing is eenma
lig, terwijl de prijs gelijk ligt
aan die van de prugplaat.
De !asbouten waarvan ge
bruik wordt gemaakt kun
nen meerdere malen ge
bruikt worden.
Voor een dubbele bodem
stuik had een ploeg 7 dagen
nodig, volgens de nieuwe
methode drie tot vier dagen.
Kortom een besparing in
manuren en aanschaf
hulpmaterialen. Een uitste
kend idee! Vandaar een
hoge beloning.

Doe er wat aan, doe mee! 
Een achttal martiale en een 
ietwat gevloerde figuren 
kijken u min of meer uitno
digend aan. 
Hun banier "PRODO
SPORT TST 390" wordt 
door hen hooggehouden. Zij 
komen hierbij hemden te
kort. 
Heeft u een hemd en zin in 
wat ontspanning? Geef u 
dan op als lid van Prodo
sport. Onder deskundige 

leiding ontspant u zich door 
u in te spannen.
Kortom, doe wat aan uw
conditie!
Bel toestel 390.

Afscheid 
Bij de uitreiking van de 
hoogste beloning in de ge
schiedenis van de IHC 
Ideeënbus werd afscheid 
genomen van ir. F. W. van 
de Stadt als lid van de 
Ideeënbuscommissie van 
IHC Gusto. 
De heer Van de Stadt was 
bijna 8 jaar lid van deze 
commissie. 
Als dank van de commissie
leden kreeg hij uit handen 
van de heer Ing. A. Smits 
een aandenken aangeboden. 

G.A.C. meldt: 
Hulp bij autopech 
Nu de zomermaanden en 
doordoor de langere autorit
ten naderen, lijkt het ons 
gewenst u attent te maken 
op een bijzondere verzeke
ring van de A.N.W.B., de 
,.Nationale Hulpbrief". 
Voor hen die lid zijn van de 
Wegenwacht en daarbij de 
,.Nationale Hulpbrief' bezit
ten, zorgt de Wegenwacht 
bij onrepareerbare pech on
derweg (dus geen aanrij
schade, daar zorgt uw auto
verzekering voor) dat uw 
auto, uzelf en eventuele an
dere inzittenden gratis wor
den thuisgebracht. U be
hoeft dus onderweg niet 
van een plaatselijke garage 
gebruik te maken. 
Voor pech in het buitenland 
is de bekende 

"
Reis en Cre

dietb�ief' van toepassing, 
deze 1s echter niet geldig in 
Nederland. 
De kosten van de 

"
Natio

nale
_ 
Hulp brief" zijn f 7 ,50 

per Jaar f 2,50 inschrijfgeld 
voor het eerste jaar. 
A.N.W.B. lidmaatschap
nummer vermelden. 
Adres: A.N.W.B. Hudoc, 
Postbus 2200, DEN HAAG. 

• 

Huisvesting 
Sinds er de laatste twee jaar 
een stilstand is gekomen in 
de woningbouw in Schie
dam, is de aanvraag tot be
middeling bij huisvesting 
voor medewerkers van onze 
werf zeer sterk toegenomen. 
Reeds jaren proberen wij 
binnen onze mogelijkheden 
hierbij te helpen. In de tijd, 
dat IHC Gusto nog over zo
genaamde "claim
woningen" van de gemeente 
beschikte, gebeurde dit met 
redelijk succes. Bovendien 
was het toen ook mogelijk 
voor "zeer urgente geval
len" voorrang te verkrijgen. 
Inmiddels zijn de claims 
zowel binnen als buiten 
Schiedam vervallen. De 
overheid geeft aan het be
drijfsleven niet meer de 
mogelijkheid om te be
schikken over "claim
woningen". IHC Gusto 
heeft zelf geen woningen in 
bezit. Rest ons alleen een 
aantal flats in beheer van 
een makelaar, waar wij bij 
voorrang medewerkers voor 
kunnen aanwijzen. Kortom, 
een actief beleid in huisves
tingsproblemen wordt in de 
gegeven omstandigheden 
van toegenomen woning
tekorten en vervallen claims 
een bijna ondoenlijke zaak. 
Het leek ons daarom goed 
enige algemene richtlijnen 
op te stellen, die u kunnen 
helpen bij het zoeken naar 
een passende woning. Deze 

À 

zijn te krijgen bij de afde
ling Personeelsbeheer. 

Te koop 
Citroën 2CV4 
Bouwjaar: oktober 1974 
KM stand: 25.000 
Prijs:f 3.950,-
Mevr. G. Sevenstern 
IHC Gusto; tst.360 

Nogmaals de 
,.Mot Dredge VIII" 
In het vorige nummer werd 
verslag gedaan van de tewa
terlating bij IHC Gusto van 
de voor India bestemde 
sleepzuiger "MOT DREDGE 
VIII". Daarvan werden ook 
o.m. door Gusto's hoffoto
graaf, de heer J. Paarde
kam, foto's gemaakt. Ze wa
ren bedoeld voor de ko
lommen met het eigen
nieuws van de Schiedamse
werf. Door een betreurens
waardig misverstand is dat
niet gebeurd. Vandaar nu
alsnog een selectie uit de
toen gemaakte opnamen.

Op de plaats rust. Als alles volgens plan verloopt behoeft medewerker A. v. 
d. Knaap niets te doen. Als het schip niet wil glijden levert deze lier echter de 
trekkracht om het geheel op gang te brengen. Bij de "MOT DREDGE VIII" 
was het niet nodig. 

De klink onder het schip is op een gegeven moment het enige wat het casco 
op de helling houdt. Voor de insiders: klinkdruk is 230 ton (zonder wrijving). 
Wanneer op het platform de doopvrouwe de handel overhaalt, wordt de klink 
door luchtdruk bekrachtigd en valt ie los. 

De handel wordt nu overgehaald ... 

--/� -�-► 

-.,., ..... ...... 

:-,.;. ... ....... -�'-'-

De sleepboten maken vast 

Vaarwel helling1 Het "gat" in de 
middengoot is de plaats waar de 
klink het schip op de helling hield 

Gebarentaal bij het afmeren wordt 
bèst begrepen 

Dan rest er nog hel zware karwei 
van het opvissen en binnenbrengen 
van de peuren, die hielpen bij het af
remmen van het schip toen het te 
water gleed. 



DMNO 
OR bijeen op 5 mei 
De notulen van de vorige 
vergadering werden op een 
aantal punten gecorrigeerd 
en daarna goedgekeurd. 
Daarna werd meegedeeld 
dat naar aanleiding van het 
gehouden onderzoek is be
sloten de personeelsbezet
ting van de afdeling Maga
zijn/Expeditie op het hui
dige aantal te handhaven. 
Voorts wordt meegedeeld 
dat van de Industriebond 
NKV bericht werd ontvan
gen, dat zij akkoord gaat 
met onze interpretatie van 
het CAO-artikel betreffende 
gedeeltelijk arbeidsgeschikt 
zijn en het genieten van va
kantie. Betrokkene werd 
hiervan zelf ook in kennis 
gesteld. 
Daarna wordt gesproken 
over de vormings- en trai
ningsweek op de Volksho
geschool Olaertsduyn. 
Er zal door een 
voorbereidings- en kies
commissie, in samenwer
king met de cursusleider, 
een programma worden op
gesteld. Daarbij zal ook be
keken moeten worden hoe 
het programma voor kandi
daat OR-leden eruit moet 
zien en wat er moet gebeu
ren als kandidaten zich op 
het laatste moment voor de 
verkiezing zouden willen te
rugtrekken. 
De vergadering gaat ermee 
akkoord de niet uitbetaalde 
bonus te schenken aan het 
Sociaal Fonds en te be
stemmen voor speciale uit
keringen, waarvoor niet di
rect bij reglement iets is ge
regeld. 

Er zijn thans nog twee vaca
tures: tekenaar/constructeur 
en telefoniste/telexiste/ty
piste. Het blijkt moeilijk 
deze vacatures te vervullen. 
Er zijn nu ook uitzendbu
reaus ingeschakeld om op 
deze manier te werven. Bij 
de behandeling van het 
Jaarverslag van IHC over 
1976 wordt opgemerkt dat 
het resultaat niet slecht is. 
Naar aanleiding van vragen 
wordt er een uitleg gegeven 
over een aantal boekhoud
kundige termen en een aan
tal bedragen. Voorts wordt 
gevraagd hoe het komt, dat 
er een aantal bedrijven wel 
de letters IHC in hun naam 
voeren en een aantal niet. 
De voorzitter legt uit, dat 
dit bij de fusie destijds zo is 
afgesproken uit praktische 
overwegingen. Een naam 
moet ook "goed in de mond 
liggen

" 
en niet moeilijk zijn. 

Alleen maar afkortingen of 
een naam van meer dan 
twee woorden wordt al 
moeilijk. Daarom is het 
geen IHC DMN of IHC 
MTE geworden, maar wel 
IHC Smit. 

De orderportefeuille blijkt 
zoals het zich laat aanzien, 
tot het einde van het jaar 
voor driekwart gevuld. Het 
is wel zo, dat erg veel werk 
is gepropt in de eerstvol
gende vier perioden. Dit be
tekent dat er veel zorgen 
zijn om dit werk klaar te 
krijgen, waarvoor o.a. over
werken nodig zal zijn. De 
Ondernemingsraad is het 
wel met de voorzitter eens, 
dat je beter deze zorgen 
kunt hebben dan alle pro
blemen over te weining of 
geen werk. De secretaris gaf 
hierna een uiteenzetting 
over de laatste COR
vergadering. 
Bij de rondvraag komt de 
Veiligheidscommissie aan 
de orde. Deze heeft onlangs 
vergaderd. Er is toen beslo
ten in het vervolg vier maal 
per jaar bijeen te komen in 
aanwezigheid van de heer 
Olde Monnikhof. De OR zal 
de notulen van deze verga
deringen ontvangen. 
Op de vraag of het bedrijf 
ruimte beschikbaar wil stel-

!en voor vergaderingen van
Bedrijfsledengroepen van
de vakbonden waar gespro
ken wordt over acties die
tegen het bedrijfsbelang in
gaan, wordt door de voorzit
ter ontkennend geantwoord.
Wel wil hij toezeggen dit
standpunt in tijden van ar
beidsonrust uitvoerig toe te
lichten en te verklaren.
Inzake het merken van de
werkkleding wordt meege
deeld dàt het nog steeds in
de bedoeling ligt dit te doen
met metalen plaatjes. Er
zijn speciale popnagels be
steld. Zodra deze binnen
komen zal daarmee worden
begonnen. De kwaliteit van
de werkkleding zal onder
zocht worden, maar het is 
niet mogelijk iets te doen
aan kreukelige overalls;
strijken zou een te kostbare
zaak zijn. Verder zal beke
ken worden in hoeverre de
kwaliteit van de veiligheids
schoenen voldoet, dit naar
aanleiding van klachten.
Het eventueel verplichten
tot dragen van veiligheids
schoenen voor niet-
prod uktie medewerkers die
regelmatig in de fabriek
komen zal verder besproken
worden.
Naar aanleiding van een
vraag daarover, zegt de
voorzitter toe in de volgen
de vergadering iets meer te
vertellen over de ervarin
gen, plannen en kosten met
betrekking tot de V oortge
zette Bemetel-Opleiding.
Ook zal in de volgende ver
gadering uitvoerig gespro
ken worden over de pro
blemen rondom het over
werk, met name over het
waarom en het gesprek met
de Arbeidsinspectie over de
vergunning.
Nadat vervolgens nog wat
afspraken gemaakt zijn over
de archivering van de notu
len e.d., sluit de voorzitter
de vergadering.

. . .  en op 2 juni 
De vergadering wordt door 
de plaatsvervangend voor
zitter geopend, waarna de 
notulen van de vorige ver
gadering na een kleine cor
rectie worden goedgekeurd. 
Er wordt eerst overgegaan 
tot de behandeling van het 
verslag over het eerste 
kwartaal 1977. Hiervoor 
krijgt de administrateur, de 
heer de Winter, het woord. 
Hij geeft een uitvoerige toe
lichting over de verkopen, 
omzet en resultaten per 
groep produkten. Er is be
hoorlijk meer verkocht dan 
in het winstplan kon wor
den voorzien. Dit ligt vooral 
ook op het gebied van de 
produkten voor de collega
bedrijven binnen IHC, ter
wijl de verkoop van de slui
zen veel beter verloopt dan 
verwacht. We hopen dat 
deze tendens zich in de loop 
van het jaar zal blijven 
voortzetten. 
Bij de afdelingsresultaten 
blijkt hier en daar het bud
get te zijn overschreden. Dit 
wordt thans onderzocht. Er 
zijn oorzaken die onvermij
delijk zijn, zoals een grote 
uitgave ineens t.b.v. recla
memateriaal. Zo'n post 
wordt echter in de loop van 
het jaar weer uitgespreid 
over iedere periode. Daarom 
geeft dit nu een wat ongun
stig beeld. Verder wordt 
uitgelegd dat wachturen 
niet wegvallen tegen over
uren. Wachturen worden 
steeds apart geboekt. 
Ziekte-uren en overuren 
vallen onder de kolom be
zettingsverschillen. Een 
probleem bij het eerste 
kwartaal was het voor ons 
in verhouding hoge ziekte
verzuim van plus minus 9 
procent tegen een geschat 
verzuim van plus minus 6 
procent. Nadat vervolgens 

nog wat detailvragen wer
den beantwoord, verlaat de 
heer de Winter de vergade
ring. 

De plaatsvervangend voor
zitter deelt mee, dat zoals 
reeds uit het kwartaalver
slag viel op te maken, is be
sloten 3 à 4 nieuwe leerlin
gen aan te trekken. Daar
voor zijn inmiddels contac
ten gelegd met LTS-en, Ar
beidsbureaus en ook met 
een paar MTS-en. Het blijkt 
niet eenvoudig goede leer
lingen aan te trekken. 
Daarom is besloten ook 
voor MTS-ers die een 
Bemetel-opleiding zouden 
willen volgen en daarna in 
de praktijk werkzaam wil
len zijn, mogelijkheden 
open te houden. Of dit ook 
gerealiseerd wordt, valt 
thans niet te voorspellen. 
De vacatures voor teken
kamer en correspondentie 
zijn nog niet vervuld. Voor 
de laatste vacature zal wor
den geadverteerd. 
Het werkgroepje, bestaande 
uit de heren P. van Dijk, J. 
van Egmond en C. v. d. Wiel 
en geassisteerd door de heer 
P. Idema, zal de OR
verkiezingen voorbereiden
en zich tevens bezighouden
met vragen rondom de
vormingsweek met kandi
daat OR-leden bij de Volks
hogeschool Olaertsduyn.
Het kostenoverzicht m.b.t.
de VBO is helaas niet meer
voor deze vergadering ge
reedgekomen en wordt toe
gezegd voor de volgende
vergadering.
Voor belangstellenden ligt
een folder ter inzage over
het vervroegd uittreden, het
eerder 'met pensioen' gaan.
Over het agendapunt over
werk werd vóór het voor
overleg een memo uitge
reikt. Daarin werden een
aantal oorzaken genoemd
en werd vermeld welke
formele bepalingen voor
overwerk gelden en de pro
blemen die e.e.a. op dit
moment met zich meebren
gen.
De OR heeft begrip voor de
oorzaken die werden ver
meld en noemt nog een
paar extra voorbeelden.
Men vindt dat in eerste in
stantie gezocht moet wor
den naar mogelijkheden
deze oorzaken weg te ne
men, zodat er minder over
gewerkt behoeft te worden.
Aan alle officiële bepalingen
zal moeten worden voldaan,
ook al brengt dit problemen
met zich mee. Men is van
mening dat de werkgroep
van 2 chefs en 2 stafleden,
die is gevormd om deze
problemen op een rijtje te
zetten en die een advies
moet uitbrengen, uitgebreid
moet worden met de secre
taris van de OR.
Men vindt vooral dat de
werkgroep moet bekijken of
de risico's van meer uitbe
steden of 'nee verkopen'
aan een klant nu wel zo
groot zijn. Na een uitvoerige
discussie over al deze pro
blemen, wordt afgesproken
dat de plaatsvervangend
voorzitter de suggesties van

de OR in de werkgroep naar 
voren zal brengen. Het vol
gende punt van de agenda 
is de COR. De secretaris 
doet verslag van de confe
rentiedag, die de COR-leden 
hadden over de Japanse 
scheepsbouw en de pro
blematiek rondom de off
shore markt. Hij vertelt dat 
er in Japan erg efficient 
gewerkt wordt, waardoor er 
goedkoper kan worden aan
geboden. 
Er wordt afgesproken de 
documentatie die aan de 
COR-leden werd verstrekt 
onder de overige OR-leden 
te laten circuleren. 
Nadat bij de rondvraag de 
WAO-aanvraag voor een 
medewerker die langer dan 
negen maanden ziek is aan 
de orde kwam, sluit de 
plaatsvervangend voorzitter 
de vergadering. 

Personalia 
In dienst 

Secretaris O.R. 

Mevr. P. A. Dierdorp-Blok, 
medewerkster afdeling cor
respondentie, op 9 mei 1977. 
Huwelijk 
Ferry Steenvoorde met Nel 
van Bohemen, op 26 mei 
1977. 
V.V. Nieuws
Hieronder volgen de data
voor de komende viswed
strijden:
le: 25 juni - Oegstgeester
Kanaal
2e: 16 juli - Leidsevaart
Leimuiden; 20 aug. - kop
pelwedstrijd in boot, de
Veen; 21 aug. - Menken
Landbouw-DMN, Oegst
geester Kanaal
3e: 27 aug. - het Gat bij
Vijfhuizen
?e: 10 sept. - Vliet, richting
Kronenstein
5e: 24 sept. - Ringvaart Lis
ser Brug
6e: 8 okt. - Leidsevaart

Geven met vreugde 
kennis ... 
Met blijdschap delen wij 
mede, dat de "DMN poes" 
een geschikte plek heeft ge
vonden in het afstelapparaat 
van de NC-draaibanken in 
de draaierij, waar zij beval
len is van vier gezonde, 
welgeschapen, rood-wit 
gemêleerde jongen. Zij zul
len binnen 3 à 4 dagen het 
eerste levenslicht kunnen 
aanschouwen, waarna ze 
met een 2 à 3 weken op ex
cursie zullen gaan in de fa
briekshallen van ons com
plex. Hun zal zeer zeker een 
lang leven beschoren zijn. 
Het is voor katten een waar 
paradijs door de muizen, 
ratten en vogels, die in gro
ten getale voorkomen op 
het perceel grond beho
rende bij DMN. 
Deze dieren zullen het ove
rigens ook goed hebben 
door de uitstekende verzor
ging van het personeel, 
dankzij melk, brood, beleg 
en andere versnaperingn, 
die zij her en der kunnen 
vinden! Misschien dat het 
kwartet hier enige, al waren 
het maar kleine, verande
ringen in kan aanbrengen. 
P. v. d.Lans
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IHC De Klop 

Gepensioneerden naar 
Zuid-Limburg 
Op 26 mei stapten vele ge
pensioneerden in de bussen 
om hun jaarlijkse uitstapje 
te gaan maken. Dit jaar 
stond Zuid-Limburg op het 
programma en was het dus 
vroeg opstaan geblazen. 
Maar de ervaring heeft ge
leerd, dat de meesten toch 
enigszins gespannen zijn en 
altijd ruim vóór de vertrek
tijd reeds aanwezig zijn. 
Dus was om half acht ver
trekken niet bezwaarlijk. 
Na de koffiepauze in Beek 
werd de bekende Mergel
landrou te gereden waar de 
natuur zich, vooral door 
medewerking van de weer
goden en de bloeiende kas

tanjebomen, in volle pracht 
liet bewonderen. Op de 
Gulperberg stond de koffie
tafel klaar. Eerst werd er 
gegeten, want de tocht had 
hongerig gemaakt, daarna 
zocht men elkaar op om 
weer eens bij te praten over 
alles wat het afgelopen jaar 
was voorgevallen. 
De meestal op het pro
gramma staande boottocht 
liet ons ditmaal kennis ma
ken met de mooie oevers 
van de Maas. In Maastricht 
was het gezelschap aan 
boord gegaan voor deze 
prachtige tocht. Met een si
gaar voor de heren en een 
bonbonnetje voor de dames 
vloog het uur om. 
Toen werd ingestapt voor
de laatste "lange

" 
rit in de 

bus. Eerst naar Geleen, daar 
de grens over, over de 
Boudewijn-weg door België 
naar Turnhout, met "Land
goed Schaluinen" in 
Baarle-Nassau als eindpunt. 
Het was een hele zit, dat 
wel, maar aan het einde 
wachtten gedekte tafels en 
waren de heren Ir. T. P. de 
J ooden en J. van Dongen 
aanwezig om allen hartelijk 
welkom te heten. De heer 
De Jooden had nog een ex
tra verrassing voor de deel
nemers in petto. Eén van 
onze opdrachtgevers heeft 
namelijk een bijzonder 
sympathiek gebaar gemaakt 
door de gepensioneerden 
met hun dames in de gele
genheid te stellen dit jaar 
medio september een extra 
uitstapje te maken. Deze 
mededeling werd uiteraard 
met het nodige enthou
siasme ontvangen. 
De heer J. van Heteren, ge
pensioneerde van het laatste 

uur, dankte namens het ge
hele gezelschap IHC De 
Klop voor deze fijne dag en 
de EHBO-ers, de heren W. 
Hoeflaak en A. de Raad, 
voor hun assistentie. 
Met een kopje koffie toe 
werd de dag besloten en de 
terugtocht naar Sliedrecht 
aanvaard. 
Uitgebreid afscheid nemen 
hoefde niet: het is immers 
zo weer september .. . ! 

Dankbetuigingen 
Langs deze weg willen wij 
onze hartelijke dank uit
spreken voor de attentie die 
wij bij de herdenking van 
onze 50-jarige echtvereni
ging mochten ontvangen. 
A. Blom
W. Blom-Caljé
K. Visser
A. C. Visser-Eijkelenboom

Hartelijk dank voor de 
fruitmand die ik tijdens 
mijn ziekte van de Lief- en 
Leed Pot ontvangen heb. 
M. de Jong

Ons werk 
De Beaver 1500 bouwnum
mer 02066 met hulpmate
rieel is op 24 mei naar 
Bangladesh verscheept. 



IHC Smit 

11111111....._ 
Voorbereid op de .. aanval'" op de koffie 

.. 

.· .. - �- -
Voor deze gelegenheid produceerde .. en daar had de jeugd wel inte-
de brandsnijmachine zeilscheep- resse in! 
jes ... 

Laten zien wat je werk is Kijkje nemen op de sleepzuiger "Wil
lemstad" 

Open huls 
groot succes 
Zo'n 1300 mensen gaven 
gehoor aan de uitnodiging 
om op zaterdag 4 juni ken
nis te komen maken met 
IHC Smit. Voor de organi
satoren van dit "open huis"

een groot succes. 
Een routebeschrijving, die 
aan de poort werd uitge
reikt, vergemakkelijkte het 
de bezoekers om "alles te
zien". Ook het weer werkte
mee dat het een vol open 
huis werd! 

50 jaar in dienst 
G. van Kleef
In dienst: 23-05-1927
beroep: tijdschrijver/calcu
lator.

25 jaar in dienst 
W. de Vries 
in dienst: 16-04-1952
beroep: kodeur MVC.

Smit 
Engineering 

Nieuwe POC 
Op 25 mei 1977 is de nieuw 
gekozen POC geïnstalleerd. 
Zoals bekend hebben in de 
POC zitting de heren: 
K. Brand, A. van Dam en
J. Jongeneel. Als voorzitter
is door de directie aangewe
zen ir. J. T. Tromp. Als COR

afgevaardigde voor SE werd 
aangewezen de heer 
K. Brand. Diens plaatsver
vanger is de heer J. Jonge
neel. Als plaatsvervangend
voorzitter zal fungeren de
heer A. N. van Altena.
POC secretaris is de heer A.
van Dam.

IHC Ciusto Staalbouw 

Twee in een 
Twee IHC-bedrijven op één 
foto, dat kreeg de fotograaf 
van Fotobureau Kramer 
voor elkaar, toen hij inder
tijd tijdens het "Open Huis" 
bij IHC Gusto Staalbouw 
boven in de toen in aan
bouw zijnde grindstorttoren 
klom en van daaruit niet al
leen Staalbouw in de lens 
ving, maar ook de grote hal 
in Kinderdijk! 

OR verkiezing 
Op 8 juni was het zover. De 
eerste OR verkiezing voor 
IHC Gusto Staalbouw in 
haar huidige samenstelling. 
De met -met uitzondering 
van de afd. Geleen- op het 
punt van bedrijfsafkomst 
vrij heterogene kiezers
schare zag zich geplaatst 
voor de keuze uit twee par
tijen: FNV en CNV. 
Voor een bedrijf als dit 
waar men elkaar nog niet 
altijd even goed kent is, al
thans naar de mening van 
Uw redacteur (zelf een 
nieuwkomer in de Staal
bouwgemeenschap),een op
komst van een kleine 80% 
verbazingwekkend groot te 
noemen. Een teken, dachten 
wij zo, die een bij de mede
werkers vrij sterk gevoelde 
verbondenheid met het be
drijf bewijst. 
De Technische Dienst wist 
dat waarschijnlijk al wel. 
Daar bouwde men voor 
deze gelegenheid een stem
bus die vast de grootste ter 
wereld is. Het kloeke ding 
lijkt op een koelkast voor 
een groot gezin. 
Een vrij grote groep van 
collega's, t.w. 81 man, moest 
zich vanwege het feit dat zij 
bij andere werkmaatschap
pijen werkzaam waren dan 
wel vanwege ziekte, voor 
het uitbrengen van zijn 
stem bedienen van de 
diensten van de PTT. 
De stemcommissie heeft 
zich best geamuseerd. Het 
gehele bedrijf trekt op zo'n 
dag aan je voorbij: van de 
grootste lolbroeken tot zeer 
steile heren. De één wil op 
het stembiljet een speciale 
boodschap optekenen, de. 
ander loopt om zijn biljet 
kwijt te raken naar de 
stembus te zoeken. Hoe kan 
je zo'n kolos over het hoofd 
zien! Een derde vraagt hoe
veel hokjes er rood gemaakt 
moeten worden (wilde àl die 
jongens wel een plezier 
doen). 
Uitslag: Geleen. Voor de 
F.N.V. zijn gekozen de he
ren L. H. v. d. Boom. P. J. 

v. d. Vin, M. P. J. Dols, P. J. 
Savelkoul. Slikker
veer.Voor de F.N.V. zijn
gekozen de heren W. Ver
boom, J. Lagerwerf, R.
Snoek, A.P. Mulkens, L. A.
C. Rijshouwer, J. C. v. d.
Klundert.
Voor het C.N.V. is gekozen
de heer J. van 't Geloof
Heren, van harte proficiat
en veel wijsheid en succes
in het voor de hele onder
neming zo belangrijke werk.

leskrcnt 
Zeskrant is de elke vier 
weken verschijnende 
personeelskrant voor de 
medewerkers van de bij 
IIIC Holland behorende 
bedrijven. Toezl'nding 
geschiedt gratis aan de 
huisadressen. De inhoud is 
beschermd krachtens de 
auteurswet. 
Correspondentil' voor de 
centrale redactie kunt u 
richten aan: Postbus 6141, 
3002 AC Rotterdam. 
Correspondentie voor de 
locale nieuwsrubrieken 
gaarne richten aan 
onderstaande plaatselijke 
redactie-verlegen woord igers. 

Hoofdredacteur: 
R. Gebhard
Redacteuren:
G. llouwing- IHC Smit
P. W. ldema - DMN
P. J. Meijer - IHC Verschure
C. Mulder - IHC De Klop
W. Vossen - IHC Gusto

Correspondenten: 
F. Schalekamp - hoofd
kantoor
Mevr. J. M. Schoemakt-r -
IHC Verschure
A. Stam - me De Klop
K. Veen - Smit Engineering/
Naval Consult
Mej. M. v. d. Wal - IHC Smit

Vormgeving en druk: 
Brouwer Offset - Delft 


