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aar 
Een algemene uiteenzetting van de raad van bestuur 
In deze editie van Zeskrant 
wordt veel aandacht besteed 
aan datgene wat met betrek
king tot de positie van IHC Hol
land de laatste weken aan de 
orde is geweest. Wij stellen er 
prijs op hierover nog de vol
gende algemene beschouwing 
te geven. 
De raad van bestuur is verant
woordelijk voor de toekomst 
van IHC Holland. Daarom zijn 
vorige maand de inzichten van 
de raad van bestuur bekend 
gemaakt over de positie van 
IHC Holland in het kader van 
de moeilijkheden waarin de 
Nederlands<' scheepsbouw 
verkeert. 
Die inzichten zijn weergegeven 
in een nota, die wordt gehan
teerd bij de gesprekken binnen 
de werfgroeperingen 1 en 3 
waarin de IHC-bedrijven vol
gens het Beleidsplan zijn inge
deeld. Deze nota is ook ter ken
nis gebracht aan de vakbonds
bestuurders en voor advies 
voorgelegd aan de COR. De let
terlijke tekst van de nota is in 
dit nummer van Zeskrant op
genomen. 
In het Beleidsplan staat dat de 
Beleidscommissie - die bestaat 
uit vertegenwoordigers van 
overheid, vakbonden en werk
gevers - aan de Minister van 
Economische Zaken advies 
moet uitbrengen over wat er in 
de Nederlandse scheepsbouw 
dient te gebeuren. De Beleids
commissie zal dat pas kunnen 
doen als zij zich een beeld heeft 
gevormd van alle problemen. 
De Beleidscommissie zal reke
ning houden met de inzichten 
die er bij de verschillende werf
groeperingen bestaan. Maar 
eer):;t moeten degenen die inge
deeld zijn in zo'n groepering 
hun gedachten weergeven over 

DE IJZERVRETER 

Over (papier) smaak 
valt niet te twisten! ... 

de positie van hun bedrijf of 
bedrijven. 
IHC Holland is akkoord gegaan 
met het Beleidsplan en kan 
daarom, wat deze problematiek 
betreft, niet meer zelfstandig 
besluiten nemen. Eerst moet de 
Beleidscommissie in de gele
genheid zijn geweest om zijn 
standpunt te bepalen, o.a. aan 
de hand van nota's zoals die 
door de raad van bestuur van 
IHC Holland zijn opgesteld. 
Op 9 juni jongstleden vond over 
de nota een gesprek plaats met 
de districtsbestuurders van de 
vakbonden. Aan de COR is op 
10 juni jongstleden gevraagd 
om advies uit te brengen. Dat 
heeft de COR gedaan in haar 
vergadering van 23 juni. U kunt 
dit lezen in de verslagen van de 
COR-vergaderingen in dit 
nummer. 
Omdat alle problemen in de 
scheepsbouw met elkaar te 
maken hebben, vond de raad 
van bestuur het gewenst zijn in
zichten over de positie van IHC 
Holland in zijn totaliteit bekend 
te maken, tegelijk met zijn con
clusies over een mogelijke sa
menwerking op het gebied van 
de offshore waar IHC Gusto bij 
betrokken is. 
Deze conclusies zijn vermeld in 
een op 10 juni uitgegeven pers
bericht waarvan u de tekst in 
deze Zeskrant aantreft. 
Na het bekend maken van onze 
opvattingen over de positie van 
IHC Holland als geheel, hebben 
wij bij de COR, de OR van IHC 
Gusto en de POC van MTE onze 
gedachten weergegeven over 
een bundeling van enginee
ringactiviteiten op het gebied 
van zeemijnbouw en offshore. 

Ook hierover vindt u in dit 
nummer van Zeskrant nadere 
bijzonderheden. 
Wij hebben bemerkt, dat er 
misverstanden zijn ontstaan 
over de voorwaarden die de re-

. gering heeft verbonden aan het 
deelnemen in het verlies bij het 
bouwen van een zuiger bij IHC 
Gusto. 

In sommige kranten werd ten 
onrechte de indruk gevestigd 
dat hier sprake zou zijn van een 
beslissing van het Ministerie 
van Economische Zaken in 
overleg met IHC Holland bui
ten de Beleidscommissie om. 
Daarbij werd bovendien nog 
vermeld dat er ten aanzien van 
de toekomst van IHC Gusto al 

besluiten zouden zijn genomen. 
Om verdere misverstanden 
hierover verder uit te sluiten is 
de letterlijke tekst van de be
treffende alinea van de brief 
van het Ministerie van Econo
mische Zaken ook in deze Zes
krant opgenomen. 

De raad van bestuur 

Samenwerkingsmogelijkheden 
in offshore industrie 
Onder deze titel werd op 10 juni 
jl. - vervroegd als gevolg van 
het "uitlekken" - het volgende 
persbericht uitgegeven: 

"Het gezamenlijke onderzoek 
van De Groot Zwijndrecht, In
dustrieële Handelscombinatie 
Holland en Rijn-Schelde
V erolme Machinefabrieken en 
Scheepswerven naar de moge
lijkheden van samenwerking 
op het gebied van de offshore is 
afgerond. 
De aanzet tot dit onderzoek, dat 
werd uitgevoerd met mede
werking van het Internationale 
Management Adviesbureau 
McKinsey and Company, werd 
einde vorig jaar gegeven door 
de Minister van Economische 
Zaken. Deze nodigde de be
trokken ondernemingen uit na 
te gaan, in hoeverre het zinvol 
zou zijn de inspanningen op het 
gebied van de offshore van een 

aantal belangrijke Nederlandse 
ondernemingen te bundelen in 
een gemeenschappelijke ven
nootschap. Daarbij werd de 
drie genoemde ondernemingen 
gevraagd een eerste aanzet te 
geven voor een plan van sa
menwerking, waarin op een la
ter tijdstip eventueel ook an
dere bedrijven zouden kunnen 
worden betrokken. 

In het onderzoek hebben drie 
onderwerpen centraal gestaan, 
namelijk de verwachte verdere 
ontwikkeling van de offshore 
markt, de redelijkerwijs door 
de Nederlandse industrie te 
verwerven positie, en de moge
lijke bijdrage van een nauwere 
samenwerking aan de verster
king van deze positie en daar
mee aan de werkgelegenheid. 
Een individuele evalutatie van 
de positie en vooruitzichten 
voor elk van de bij het offshore 

constructie onderzoek betrok
ken bouwplaatsen viel buiten 
het kader van dit onderzoek. 
Marktverhoudingen in de off
shoremarkt in totaal zullen, 
naar verwachting, tot in het be
gin der tachtiger jaren ongun
stig blijven. Dit is een gevolg 
van het terugvallen van de 
marktvraag naar het niveau van 
vóór 1974, volgend op een snelle 
toename in beschikbaar mate
rieel en produktiecapaciteit. De 
huidige overcapaciteit bij de 
producenten van offshore con
structies wordt nog verder on
gunstig beïnvloed door de om
vangrijke overcapaciteit bij de 
grotere scheepsbouw. 

Opdrachten voor standaardbaggermaterieel 

Elk van de bovengenoemde 
ondernemingen heeft in de loop 
der jaren een reputatie van be
tekenis opgebouwd in haar 
specifieke marktsegment. Deze 
reputatie is vaak gebaseerd op 
de kwaliteit van het onderwerp 
en de betrouwbaarheid, snel
heid en kwaliteit van de leve
ring. Met de groei van de off
shore industrie is echter het 
aantal ondernemingen, dat aan 
de stringente eisen van op
drachtgevers op het gebied van 
kwaliteit en betrouwbaarheid 
kan voldoen, sterk toegeno
men. Als gevolg hiervan zijn 
kostprijs en levertijd voor het 
overgrote deel van de offshore 
markt de alles overheersende 
criteria voor succesvol mede
dingen geworden. In deze situa
tie hebben de meeste Neder
landse ondernemingen aan 
concurrentiekracht ingeboet. 
Zonder heroriëntatie zal deze 
positie in de komendf' jaren al
leen nog maar verslechteren, 
aannemende dat de Neder
landse gulden zijn pariteit ten 

Aannemingsmaatschappij Van 
Oord Utrecht te Odijk, voor wie 
IHC de Klop momenteel de 
,,Zeeland 2" aan het bouwen is, 
heeft opnieuw een snijkopzui
ger besteld. Het schip, dat begin 
1978 zal worden opgeleverd, is 
van het type IHC Beaver 4000. 
Een Griekse onderneming gaat 
haar vloot IHC Beavers aanvul
len met een "500", die binnen 
veertien weken zal worden ge
leverd. 
Zoals u weet heeft IHC ook een 
serie standaard emmermolens 
ontworpen met emmerinhou
den van 200, 325 en 500 liter. 
De Poolse inkooporganisatie 
,,Navimor" heeft als eerst op-

drachtgever molens uit deze 
nieuwe serie besteld. Het zijn 
twee diesel hydraulische bag
germolens met een emmerin
houd van 325 liter. De eerste 
molen zal door IHC de Klop op 
1 mei 1978 worden opgeleverd, 
de tweede door IHC Gusto op 1 
juli 1978. 
De Poolse opdracht is geboekt 
in hzt kader van een meerjarige 
overeenkomst - die onlangs 
nog werd verlengd- tussen ons 
concern en Navimor. Wij zullen 
baggermaterieel vervaardigen 
voor Polen, dat daarvoor splijt
bakken van het type IHC Om
nibarge terug zal leveren. IHC 
verkoopt deze bakken aan aan-

nemers en havenautoriteiten in 
Europa. 
De orderportefeuille is door 
deze groep opdrachten in totaal 
met ongeveer 20 miljoen toege
nomen. 

Wij tekenen hierbij aan, dat, 
hoewel de "compensatiehan
del" als winstbron is te verwaar
lozen, het niettemin tot voldoe
ning stemt dat hierdoor op be
scheiden wijze de werkgele
genheid in Nederland wordt 
bevorderd. Voor IHC is het bo
vendien plezierig op deze wijze 
met de verkoop en de vervaar
diging van een nieuwe groep 
produkten te kunnen beginnen. vervolg op pagina 3 



In dit nummer 
wordt uiteraard aandacht 

besteed aan de 
ontwikkelingen in en om ons 

concern, . . . wordt verteld 
over de tewaterlating van de 

Rubens, ... citeren wij het 
personeelsblad van de 

Ballast-Nedam Groep dat zich 
lovend uitlaat over de 

Willemstad, ... wordt verslag 
gedaan van twee 

vergaderingen van de COR, 
. . . is er nieuws over de 

jongste salarisverbeteringen 
en de collectieve 

ziektekostenverzekering, ... 
brengen wij in woord en beeld 
verslag van de beproeving van 

de Mubarak en het monteren 
van de ladder in de Jebel Ali

Bay, ... wordt veel ruimte 
besteed aan de rubriek 

Functiemarkt, waarin 
voortaan ALLE openstaande 

of vrijkomende functies zullen 
worden vermeld, . . . brengen 

de werkmaatschappijen hun 
eigen nieuws. 

5 moest 6 zijn 
Oplettende lezertjes zullen het 

waarschijnlijk wel hebben 
gezien: bovenaan het vorige 

nummer stond: 3le jaargang 
nummer 5. Dat was fout; het 
was nummer 6. En dus is dit 

nummer 7. Degenen die 
Zeskrant bewaren kunnen 

gerust zijn. Het klopt weer. 

Prettige vacantie! 
Wanneer dit nummer bij u in de 
bus glijdt, begint voor de me
dewerkers van IHC Smit en 
IHC De Klop de bedrijfsvacan
tie. Ook voor veel anderen staat 
de vacantie te beginnen. 
Daarom voor iedereen: een 
prettige vacantie, waar dan ook, 
met hopelijk niets dan goed 
weer! 
En Voor wie dat graag wil we
ten: onvoorziene omstandighe
den voorbehouden verschijnen 
de volgende nummers van Zes
krant op 11 augustus en 1 sep
tember. 

Poznan 
In juni is in Poznan (Polen) 
weer de Internationale Voor
jaarsbeurs gehouden. Neder
land is daar met een centrale in
zending, georganiseerd door de 
NCH (Nederlands Centrum 
voor Handels bevordering). Ook 
IHC maakte daarvan weer deel 
uit met een eenvoudige stand. 
Met behulp van foto's en een 
model gaven wij "acte de pré
sence". De bezoekers waren 
niet alleen Polen, doch ook ver
tegenwoordigers uit andere 
Comecon-landen. Er werden 
vele nuttige contacten gelegd, 
of hernieuwd. 
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Willemstad -prac
Met deze kop opent 
het nummer van de 
,,De Pijler" - tw�e
wekelijkse perso
neelskrant van de 
Ballast-N edam Groep 
NV - dat geheel is ge
wijd aan deze sleep
zuiger. Aan allerlei as
pecten wordt aandacht 
besteed: voorberei
ding, financiering, 

bouw en noem maar 
op. Wij hebben meteen 
de telefoon gepakt en 
onze collega's - de re
dactie van "De Pijler" 
- onze complimenten
gemaakt voor dit 16
pagina's tellende spe
ciale "Willemstad
nummer". De
kleurenposter-luchtfoto
op de binnenpagina's
zal op menige jongens
kamer een goed
plaatsje krijgen.
Ook aan de proefvaart
van de Willemstad

wordt aandacht be
steed. Het is in dit ar
tikel, dat wij graag
en mèt toestemming
van "De Pijler" - in
ons Zeskrant overne
men, onder het motto:
dan hoor je het ook
eens van een ander.

.. ' 
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AMSTELVEE N - Na alle voor
bereidingen, de bouw, de tewa
terlating en de afbouw, breekt 
het allerspannendste moment 
aan. De proefvaart, het schip 
gaat voor het eerst varen. Bij de 
Willemstad nam die vier dagen 
in beslag. IHC Smit had voor 9, 
10, 11 en 12 mei een pittig pro
gramma opgezet, waarbij niets 
aan het toeval was overgelaten. 
Na deze inspannende trip gaf 

schipper Jaap Kuiper de alge
mene indruk kort, maar krach
tig weer: ,,Ik geloof dat we een 
goed schip hebben gekregen". 
Voor veel lof hebben ze in de 
baggerwereld maar weinig 
woorden nodig. 
Waar wordt bij zo'n proefvaart 
opgelet? Een bloemlezing uit 
het programma: Kompasstel
len, het afstellen van de nauti
sche instrumenten en de moto
ren, volzuigen met zand en slib 
voor snelheidsmetingen, stop
proef, het maken van een draai
cirkel, stuur- en ankerproeven, 
opnieuw volzuigen met en zon
der spuiters, de 24 uurs proef 
waarbij al die tijd, geladen, op 
volle kracht wordt gevaren en 
als afsluiting een trekproef. 
Dit speelde zich allemaal af op 
de Noordzee, tussen Goeree en 
Texel. Een van onze redacteu
ren was een dag aan boord en 
schreef de volgende impressie. 
,,Ken-ie in de hopper, heren, 
nemen jullie de tijd op? Nou, 
daar gaat-tie dan!" 
roept garantie-schipper Schol
ten van IHC Smit naar mannen 
met stopwatches en blocnotes. 
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Een beetje technisch gevoel 
moet je eigenlijk wel hebben 
om de op de brug van de Wil
lemstad gesproken taal te kun
nen volgen. Maar ir. J.C. Tjeb
bes zegt, dat het helemaal niet 
hoeft. Voor hem is het allemaal 
gesneden koek. 

"Gewoon kijken of alles klopt
met het bestek, nietwaar? Een 
hoeveelheid zandmonsters 
nemen. Kijken of-ie inderdaad 
binnen de gestelde tijd de voor
geschreven hoeveelheid zand 
laadt", bromt hij, terwijl hij vor
send tuurt naar de aan bak
boord en stuurboord dansende 
schijven, die de bodemdruk 
van de zuigbuizen constant 
houden. ,,Kijk, hij bulkt nu van 
't zand", voegt hij er aan toe als 
ineens een brede donkere 
stroom in het laadruim van de 
hopper spuit ... 
De proefvaart blijft altijd een 
vreemd, spannend (eenmalig) 
avontuur. Is door al die tiental
len mannen,die nu om hun 
spanning te verbergen met 
bijna zorgeloze gezichten op de 
metertjes turen, een goed schip 
gebouwd? De vier dagen zullen 
het leren. ,,De motoren trillen 
eigenlijk een beetje teveel", 
merkt iemand terloops op. 
,,De bakboordpomp heeft ku
ren. Zullen we meteen verhel
pen", meldt iemand van de werf 
schijnbaar achteloos. Zo'n 
proefvaart is eigenlijk één groot 
spiegelgevecht tussen op
drachtgever en bouwer. Breed
uit vertellen de technici op de 
uren dat ze-niet nodig zijn ver-

'.. 
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halen in de al knusser wor
dende mess, oude getrouwen 
onder elkaar, maar op 't vlak 
van de inspectie geven ze elkaar 
geen duimbreed toe ... 
De technische proefvaart is het 
uur van de waarheid. Je merkt 
dat aan het gedrag van de tech
nici, als de Willemstad mooi 
vast op het water blijkt te lig
gen, en beide zuigpompen na 
wat gehannes en gemier ineens 
als loggewalvissen bruisend 
brede stralen water spuiten. Je 
merkt dat aan het gezicht van 
de loods, als blijkt dat hij het 
schip moeiteloos met het 
knopje op het kompas op de 
goede koers kan brengen. De 
boel werkt, ook al zijn er nog 
wat kinderziektes te overwin
nen. 
Dat het goed gaat merk je dan 
vooral in de steeds voller wor
dende mess,waar free lance 
ober Peter Troost zich niet 
hoeft te vervelen. 
Wat hij trouwens nooit doet, 
zoals hij uitvoerig vertelt. 
Het gaat goed, merkt hij ook 
aan de manier waarop de Kin
derdijker, die verantwoordelijk 
is luistert naar wat Peter Troost 
allemaal te vertellen heeft. Hij 
doet dat aandachtig. Alles loopt 
op rolletjes en dan is er tijd ge
noeg voor sterke verhalen. 
"Op de dorpen vervelen de 
mensen zich niet gauw, ook niet
als ze gepensioneerd zijn", zegt
hij traag. ,,Ze hebben meestal 
een grote tuin en bij ons kun je 
vissen bij de molens. Neem nou 
die oude boekhouder van H.Na 
zijn pensionering heeft hij nooit 
meer gedaan dan z'n krantje le
zen en 's morgens en 's avonds 
in z'n tuin de stand van de zon 
en de maan opschrijven. Hij is 
er toe�, mooi 73 mee gewor
den ... . 
De eerste mijlen van een schip 
zijn voor iedereen een feest als 
vakmensen het een ziel hebben 
gegeven. Maar wéé als dat niet 
het geval is, en een schip bij
voorbeeld levenslang naar 
stuurboord blijft overhellen en 
daardoor zuigerstangen blijven 
breken, zoals een Rotterdamse 
reder eens is overkomen. Berg 
je dan maar, blijf dan maar 
thuis, en mijdt als je toch mee
moet dan in ieder geval de 
mess. Want dan heerst in die ge
zelligste ruimte van een werk
schip de loodzware stilte ... 

De twee foto ·s zijn van resp. Aerophoto Schiphol and Ab Koers. 



3 

Positiebepaling ten opzichte 
van het beleidsplan 
Gelijktijdig met het 
persbericht, dat door de 
omstandigheden eer
der moest worden vrij
gegeven dan in de be
doeling lag, werd aan 
de pers een nota ver
strekt waarin de positie 
van IHC Holland ten 
opzichte van het Be
leidsplan werd uiteen
gezet. Net als het pers
bericht komt het ons 
nuttig voor deze nota 
onverkort in ons blad te 
publiceren. 

Inleiding 
In verband met het overleg, dat 
thans in de werfgroeperingen 
gevoerd wordt als eerste fase 
van de realisering van het Be
leidsplan van de Nederlandse 
scheepsbouw geeft IHC Hol
land in deze notitie een over
zicht van haar positie in de 
scheepsbouw en haar inzicht 
over in het concern te treffen 
maatregelen om de huidige si
tuatie in de scheepsbouw zo 
goed mogelijk het hoofd te bie
den en na de crisis een zo sterk 
mogelijke positie op de we
reldmarkt in te nemen. 

Werf groeperingen 
De Beleidscommissie 
Scheepsbouw heeft de Neder
landse werven ingedeeld in 
groeperingen, die ieder zoveel 
mogelijk naar de deelmarkten 
gespecialiseerd zijn. De bag
gerbouw is in de afzonderlijke 
werfgroepering lil onderge
bracht. Het offshore-specialis
me is niet in een afzonderlijke
groepering onderscheiden, 
maar is samengevoegd met de 
grote scheepsbouw in werf
groepering I. Deze beide specia
lismen van IHC Holland wor
den in het navolgende ieder af
zonderlijk in beschouwing ge
nomen. 

Baggeractiviteiten 
In de werf groepering III zijn de 
IHC-werven Smit, Verschure, 
de Klop en Gusto Staalbouw 
ingedeeld tezamen met andere 
werven, die uitsluitend of voor 
een deel van hun capaciteit 
baggerwerktuigen bouwen. De 
IHC-werven tezamen maken 
ongeveer 70% uit van de capaci
teit van alle door de Beleids
commissie in de groep III inge
deelde werven. 

Marktverwachting 
Tot nu toe is de vraag naar bag
germateriaal voldoende ge
weest om de bestaande bouw
capaciteit te vullen. Ons inzicht 
in de marktontwikkeling leidt 
tot de volgende conclusies: 
- het huidige marktvolume laat
niet toe, dat méér werfcapaci
teit dan gemiddeld over de laat
ste 5 jaar is aangewend, ge
bruikt zal worden voor bagger
produktie;
- na het gereedkomen van de
grote werken in het Midden
Oosten zal er ongetwijfeld een
daling optreden in de vraag
naar grote cutterzuigers;
- de situatie in de algemene
scheepsbouw brengt andere
werven ertoe zich op de markt
van baggermaterieel te bege
ven.
Er dient derhalve ernstig reke-

ning gehouden te worden met 
een vermindering van de vraag 
en een aanmerkelijke ver
scherping van de concurrentie. 

Marktatbakening 
Evenals in het verleden is ge
bleken, zijn ook thans gesprek
ken over marktafbakening in 
een dunne markt uiterst moei
lijk. In groep III is het overleg 
daarover onder leiding van de 
heer Mr. Drs. H. Langman be
gonnen, maar dit is nog niet zo
ver gevorderd, dat er al zicht is 
op de wijze waarop een markt
afbakening tot stand gebracht 
zou kunnen worden. 

Reeds nu komt daarbij duide
lijk naar voren, dat de werven, 
die zich geheel in de bagger
bouw hebben gespecialiseerd 
een bijzondere positie inne
men. De specialisatie betekent 
enerzijds hun kracht, ander
zijds zijn zij kwetsbaar omdat 
zij mede door hun hogere over
headkosten niet gemakkelijk 
een uitweg naar andere deel
markten vinden. 
Bij het vraagstuk-van orderver
deling binnen de groep zou dan 
ook als voorwaarde voorop die
nen te staan, dat de werven, die 
zich uitsluitend met bagger
bouw bezighouden, zekere, na
der te regelen preferenties heb
ben zolang zij niet in redelijke 
mate van werk zijn voorzien. 

IHC-capaciteit in bagger 
Vooruitlopend op verder over
leg in de werfgroepering III, 
wordt voorlopig als uitgangs
punt gekozen, dat IHC in de ca
paciteitsreductie van de Neder
landse scheepsbouw zijn bij
drage afstemt op de specifieke 
situatie van ieder van de IHC
werven. Hierbij dient rekening 
te worden gehouden met het in 
het Beleidsplan gestelde, dat bij 
de herstructurering beoogd 
wordt: ,,een gerichte reductie 
van de nieuwbouwcapaciteit 
met als doelstelling, dat de wer
ven met de beste toekomstmo
gelijkheden gehandhaafd zul
len blijven, doch tevens, dat dit 
beste nog verder zal moeten 
worden verbeterd". IHC is van 
mening, dat de werven IHC 
Smit, IHC de Klop en IHC Ver
schure, thans werkend met een 
optimale bedrijfsbezetting, 
voldoen aan het in het Beleids
plan gestelde, zodat deze be
drijven op de huidige sterkte 
gehandhaafd dienen te blijven. 
Wel dient voor IHC Verschure 
in de komende jaren het vraag
stuk van de vervanging van de 
tewerkgestelde Joegoslaven 
door Nederlanders te worden 
opgelost. Gusto Staalbouw 
verkeert in een andere positie. 
Dit bedrijf is afhankelijk van 
offshore orders en toelevering 
van werk van andere IHC
werven in de baggerbouw. 
Waar de huidige mankracht in 
verhouding tot de beschikbare 
outillage te groot is en er voorts 
rekening mee moet worden ge
houden, dat Gusto Staalbouw 
in hoofdzaak afhankelijk zal 
zijn van baggerorders, zal een 
vermindering van de perso
neelssterkte niet te vermijden 
zijn. Deze reductie in man
kracht wordt geschat op 150 à 
200 man. Getracht zal worden 
deze aanpassing geleidelijk tot 
stand te brengen door zoveel als 
mogelijk is gebruik te maken 
van het natuurlijk verloop en 
door overplaatsing binnen het 
concern. 

Vooruitzichten 
De noodmaatregelen en aanvul
lende faciliteiten van de Over
heid, die in het Beleidsplan zijn 
vastgelegd, vormen een onmis
bare hulp om de komende jaren 
de nodige orders te verkrijgen. 
Zij bieden echter alleen soelaas 
voor de korte termijn. In het be
lang van de positie op langere 
termijn is bij de IHC-werven de 
aandacht in het bijzonder ge
richt op het opvoeren van de 
concurrentiekracht door effi
ciencyverbetering. Daarbij 
neemt verbetering van de outil
lage een belangrijke plaats in. 
De IHC-werven in groep III zijn 
modern ingerichte bedrijven, 
maar verdere verbetering van 
de outillage zal in de komende 
jaren met kracht moeten wor
den voortgezet. In elk van de 
bedrijven worden daartoe 
plannen voorbereid, die zoda
nige bedragen zullen vergen, 
dat een beroep op de Staat no
dig is om een en ander te kun
nen realiseren. 

Wij vertrouwen, dat deze be
langrijke component van de 
Nederlandse scheepsbouw de 
crisisperiode goed zal doorko
men en zijn positie als grootste 
leverancier van baggermate
riaal in de wereld zal kunnen 
handhaven. 

Offshore-activiteiten 
In de inleiding werd reeds op
gemerkt, dat door de Beleids
commissie het offshore
specialisme niet in een afzon
derlijke groepering is onder
scheiden, doch samengevoegd 
is met de grote scheepsbouw. 
Ten gevolge daarvan maken de 
grote werven van RSV en de 
werfGusto van IHC deel uit van 
de werfgroepering I. Het raak
vlak tussen beide concerns is de 
offshore-produktie. Op het ge
bied van deze offshore
activiteiten heeft de Minister 
van Economische Zaken vorig 
jaar het initiatief genomen om 
samenwerkingsmogelijkheden 
te doen bestuderen. De betrok
kenheid van RSV en IHC bij 
deze studie, die wordt uitge
voerd door het Bureau McKin
sey, leidt tot een zekere samen
hang met de gesprekken in de 
werfgroepering I. 

Marktverwachting 
In de binnenkort te publiceren 
studie van McKinsey blijkt uit 
het marktonderzoek, dat de 
markt voor drijvend offshore
materieel de eerstkomende ja
ren zeer beperkt is en dat N e
derland van de totale markt 
slechts een klein deel zal kun
nen bemachtigen. Dit bevestigt 
helaas onze veronderstelling, 
dat de hoeveelheid werk, die uit 
de offshore-markt tegen aan
vaardbare prijzen verkregen 
zou kunnen worden, onvol
doende zal zijn om Gusto van 
werk te voorzien, ervan uit
gaande, dat van de beperkte or
ders ook de RSV-werven er een 
aantal zullen willen verkrijgen. 
Uit andere deelmarkten kun
nen voor Gusto nauwelijks or
ders verwacht worden omdat 
de beoogde marktafbakening 
tussen de werfgroeperingen 
daartoe geen ruimte laat. Uit de 
werfgroepering II, die schepen 
bouwt van dezelfde grootte als 
waartoe Gusto in staat is, noch 
uit de werfgroepering III waar
van de baggerbouwende wer
ven van IHC deel uitmaken 
mag verwacht worden, dat de 

orderpositie een overschot aan 
opdrachten ten gunste van 
Gusto zou opleveren. 
Gunstiger is de marktverwach
ting voor de engineeringactivi
teiten van Gusto. De vraag naar 
dit specialisme is zodanig, dat 
verwacht mag worden, dat de 
hiervoor beschikbare capaciteit 
geheel bezet zal blijven. Het is 
niet uitgesloten, dat rekening 
gehouden moet worden met 
een toekomstige uitbreiding. 

Aard van de orders 
Behalve het verwachte tekort 
aan orders dient rekening ge
houden te worden met de on
gunstige invloed, die het karak
ter van de offshore orders heeft 
op de bezettingsgraad van het 
bedrijf. Dit karakter wordt 
enerzijds gekenmerkt doordat 
de orders onregelmatig bin
nenkomen en anderzijds door
dat ze zeer ongelijk van omvang 
zijn. Beide factoren veroorza
ken een ongelijkmatigheid in 
de werkbezetting, die leidt tot 
hoge onderbezettingsverliezen. 

Investeringen 
Uit het rapport van McKinsey 
blijkt, dat sam�nvoeging van 
produktieplaatsen van 
offshore-materie�! niet doelma
tig is. Daarom werd door ons 
nog eens nagegaan of een ver
betering van de eigen outillage 
van Gusto een oplossing zou 
kunnen bieden, waarbij ge
dacht is aan de enkele jaren ge
leden ontworpen plannen voor 
de vernieuwing van het werf
bedrijf, die een investering ver
gde in de orde van grootte van 
50 miljoen en aan een later ont
worpen gedeeltelijke vernieu
wing van ca. 20 miljoen. 
IHC heeft echter moeten con
cluderen, dat afgezien van de 
omstandigheid, dat investerin
gen natuurlijk nooit een oplos
sing kunnen bieden voor de uit 
de markt voortkomende pro
blemen van onvoldoende werk, 
deze investeringen niet ver
antwoord zijn omdat de bijdra
ge, die deze zouden kunnen le
veren in de kostprijsverlaging 
onvoldoende zal zijn om de te 
verwachten prijsverschillen 
met het buitenland te over
bruggen. 

Vooruitzichten 
Het is zeer te betreuren, dat ten 
gevolge van de hierboven om
schreven ongunstige omstan
digheden tot de conclusie ge
komen moet worden, dat de 
overlevingskansen van Gusto 
niet groot zijn. De Beleids
commissie zal zich hierover ook 
een beeld willen vormen en zal 
de situatie van Gusto beoorde
len in het licht van de uitgangs
punten, die zij heeft gekozen 
voor de herstructurering van 
onze bedrijfstak. Wanneer haar 
streven om enerzijds bedrijven 
met goede toekomstmogelijk
heden een zo goed mogelijke 
werkbezetting te geven en an
derzijds de minst rendabele 
units te sluiten tot resultaat zou 
hebben, dat de produktiecapa
citeit zou moeten worden afge
bouwd, dan zal IHC dat dienen 
te aanvaarden. IHC zal zich dan 
tot het uiterste inspannen om 
de sociale gevolgen voor het 
personeel zoveel mogelijk te 
beperken door met grote zorg
vuldigheid medewerking te 
verlenen aan de in de sociale 
paragraaf van het Beleidsplan 
vastgestelde procedures en 
maatregelen. 
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opzichte van de voornaamste 
concurrerende landen tenmin
ste zou handhaven. Bij de ver
wachte ontwikkeling van vraag 
en aanbod, ziet het er niet naar 
uit, dat er in de bijzonder on
gunstige prijssituatie - althans 
voor grote delen van de markt
op korte termijn enige werke
lijke verbetering zal komen. 
Een belangrijk punt van zorg 
van de Nederlandse industrie is 
ook de toenemende protectie 
ten behoeve van de eigen natio
nale industrie van landen in 
wier territoir de voornaamste 
Noord zee olie- en gasvelden 
zich bevinden. Zoals bekend, 
representeren immers de acti
viteiten op het Nederlandse 
deel van de Noordzee slechts 
een zeer klein deel van het to
tale offshoregebeuren op de 
Noordzee. 
De drie ondernemingen ver
wachten dat de komende 5 jaar 
gerekend moet worden op een 
aanzienlijk lager totaal niveau 
van activiteiten in offshore, dan 
in de laatste 2 à 3 jaar werd ge
realiseerd. Hierbij lijken de 
mogelijkheden voor zoge
naamde vaste constructies, 
(b.v. produktie-eilanden) rela
tief gunstiger dan voor drij
vende constructies, zoals boor
schepen, pijpenleggers en 
semi-submersibles. Handha
ving van een zeker activiteiten
niveau op het gebied van de 
drijvende constructies zal op 
zijn best slechts mogelijk zijn 
door acceptatie van sterk ver
liesgevende orders in de ko
mende jaren. 
Een samenvoeging van de 
bouwplaatsen van de drie on
dernemingen, die mede ten be
hoeve van drijvende offshore 
constructie zijn benut, wordt 
derhalve niet doelmatig geacht, 
omdat ook in het verleden de 
bouw van offshore objecten 
slechts voldoende bezetting 
kon bieden, indien aangevuld 
met algemene scheepsbouw. 
Een bouwplaats uitsluitend be
stemd voor assemblage van 
drijvende offshore constructies 
zal voortdurend zijn blootge
steld aan een groot risico van 
onderbezetting. Een onderlinge 
afbakening en specialisatie op 
het gebied van produktie is wel 
gewenst teneinde een goed af
gestemde en gerichte marktbe
nadering door de Nederlandse 
offshore producenten te bevor
deren. 
De ondernemingen zijn dan 
ook tot de conclusie gekomen, 
dat een integrale samenvoeging 
van hun offshore activiteiten in 
een nieuwe vennootschap on
der deze omstandigheden geen 
mogelijkheden biedt tot verbe
tering van de commerciële po
sitie en/of versterking van de 
werkgelegenheid. Anderzijds 
vereisen de gegeven marktom
standigheden van elk van de 
ondernemingen een selectief 
beleid, gericht op specialisatie 
en een flexibele en slagvaardige 
opstelling, rekening houdend 
met hun aan de offshore ver
wante activiteiten. Derhalve 
hebben de drie ondernemingen 
besloten te streven naar andere 
vormen van samenwerking 
zoals op deelgebieden, maar 
ook in ruimer verband naar 
meer project-gerichte aanpak 
zoals voor turnkey projecten. 
De ondernemingen beraden 
zich afzonderlijk - en in de 
daarvoor bestemde kaders -
welke de invloed van deze be
vindingen op de eigen positie 
zal zijn." 
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Engineering 

zeemijnbouw en 

offshore 
Teneinde het overleg mogelijk 
te maken over de wijze waarop 
engineering-activiteiten voor 
zeemijnbouw en offshore bin
nen IHC vorm zouden kunnen 
krijgen, heeft de Raad van Be
stuur aan de COR, de OR van 
IHC Gusto en de POC van MTE 
een nota verstrekt waarin de 
mogelijke structuur voor die 
activiteiten wordt geschetst. 
In die nota worden ondermeer 
de volgende overwegingen 
vermeld: 
a.- IHC is meer dan zeven jaar 
met succes actief op het gebied 
van alluviale mijnbouw. IHC 
wenst in deze markt actief te 
blijven. Uit de mijnbouwmarkt 
is voldoende werk te krijgen 
voor een engineeringgroep van 
de grootte van MTE, waarbij 
een geleidelijke groei mogelijk 
lijkt te zijn. 
b.- IHC beschikt over een be
langrijk en in de industrie ge
waardeerd pakket know-how 
op het gebied van materieel ten 
behoeve van de exploitatie en 
exploratie van olie en gas bui
tengaats. 
Gezien de huidige marktont
wikkelingen wordt het een 
steeds groter probleem om in 
Nederland te bouwen produk
ten in de internationale markt 
te verkopen. IHC wil daarom de 
beschikbare know-how aan
wenden en verder ontwikkelen 
voor het verkopen van projec
ten die o.a. vanwege kostprijs 
en beschermende economische 
maatregelen in andere landen 
elders gebouwd zullen moeten 
worden, waarbij IHC het ont
werp, toezicht en eventueel kri
tische onderdelen zal toeleve
ren. 
Hoewel IHC deze benadering in 
het verleden reeds een paar 
maal heeft toegepast, wil IHC 
deze wijze van marktbenade
ring nu doelgericht gaan uit
voeren vanuit een daarvoor op 
te richten engineeringgroep. 
Aangenomen wordt dat de 
markt voor offshore enginee
ring en de positie die IHC 
daarin heeft, voldoende werk 
biedt voor 50 tot 100 man. 

c.- De mijnbouwmarkt en de 
offshoremarkt zijn onderling 
verschillend in specifieke 
marktbehandeling en in de 
.,creatieve" techniek. Wel teke
nen zich sedert enige tijd op dit 
laatste gebied ontwikkelingen 
af, die een gemeenschappelijke 
achtergrond hebben zoals b.v. 
het werken in zeegang. Ook zijn 
er in de behandeling van con
tracten veel overeenkomsten. 
d.- Het lijkt mogelijk om engi
neering op beide gebieden te 
bedrijven vanuit één organisa
tie, die dan uiteraard gestructu
reerd moet worden met een 
open oog voor zowel de ver
schillen als de overeenkomsten 
van beide markten. 

Voordelen. 
Combinatie in één organisatie 
heeft naar de mening van de 
Raad van Bestuur de volgende 
voordelen: 
- mogelijkheid tot betere ver
vulling van een aantal staffunc
ties, die in een kleinere groep óf
geen volledige dagtaak vormen,
óf onvoldoende aandacht kun
nen krijgen;
- grotere flexibiliteit in de be
zetting van directe afdelingen,
het afvlakken van bezettings
pieken en -dalen;
- bredere economische basis,
betere mogelijkheid om con-

juncturele bewegingen in een 
deelmarkt op te vangen; 
- meer mogelijkheden voor
ontwikkelingswerk gericht op
toekomstige marktbehoefte.
Een geïntegreerde enginee
ringgroep biedt duidelijk aan
trekkelijker perspectieven dan
twee afzonderlijke, kleinere
groepen. Uiteraard komen de
voordelen slechts dan ten volle
tot hun recht wanneer de groep
niet alleen organisatorisch
maar ook geografisch een een
heid vormt.

Structuurschets 
De Raad van Bestuur heeft aan 
Ir. J. M. Donkers (MTE) en de 
heer J. D. Bax (IHC Gusto) ver
zocht de volgende schets verder 
uit te werken: 
- de oprichting van een Neder
landse B.V. die tot taak heeft 
het winstgevend verrichten van 
engineering-activiteiten op het 
gebied van natte mijnbouw en 
offshore olie-exploitatie. Deze 
B.V. zou geen organisatorische
binding van permanente aard
hebben met enig produktiebe
drijf, doch zou wanneer dat no
dig is overeenkomsten kunnen
aangaan.
- de verdere uitwerking van de
organisatie van deze B.V., 
waarin o.a. opgenomen een pro
jectafdeling, die duidelijk twee 
specialistische groepen van 
deskundigen bevat. Belangrijk 
voor deze organisatie is ook een 
groep van deskundige mensen, 
die toezicht kunnen uitoefenen 
op, ofleiding kunnen geven aan 
fabricage- en montagewerk
zaamheden, die door derden 
worden uitgevoerd. Een ont
wikkelingsgroep dient te wor
den belast met het uitdenken 
van nieuwe ontwikkelingen, 
om het dienstenpakket voort
durend te kunnen aanpassen 
aan of uitbreiden tot de ver
wachte marktvraag. 
Uit het voorgaande blijkt dat de 
Raad van Bestuur zich richt op 
een bundeling van de twee be
staande en als ongeveer gelijk
waardig beschouwde engineer
inggroepen zonder dat Offshore 
engineering in MTE opgaat of 
omgekeerd. 
De geschetste uiteindelijke 
structuur dient, zo stelt de Raad 
van Bestuur, te worden bereikt 
na zorgvuldige bestudering van 
een groot aantal aspecten. 
Daarbij is het gewenst, dat me
dewerkers in een zo vroeg mo
gelijk stadium bij de studie en 
de uitwerking van de ge
schetste structuur worden be
trokken. 

Perspectief 
De Raad van Bestuur is van 
mening,dat de voorgestelde 
samenwerking een goede mo
gelijkheid biedt voor interes
sant en voldoeninggevend 
werk aan de medewerkers en 
dat dit kan leiden tot een ver
sterking van IHC Holland. Waar 
mogelijk zal getracht worden 
leveranties als gevolg van engi
neeringcontracten zoveel als 
mogelijk in Nederlandse pro
duktiebedrijven te bouwen 
resp. te doen bouwen. Gezien 
de huidige marktomstandighe
den zal dit echter slechts moge
lijk zijn met behulp van niet on
aanzienlijke steunmaatregelen 
van de Nederlandse overheid. 

Rapport beleidscommissie 

scheepsbouw 
In het Zeskant van februari dit 
jaar besteedden wij aandacht 
aan het kort daarvoor versche
nen rapport van de Beleids
commissie Scheepsbouw. Het 
lijkt ons goed hieruit het vol
gende nog eens aan te halen. 
Het rapport biedt geen defini
tieve oplossingen voor de pro
blemen in de Nederlandse 
Scheepsbouw, doch doet voor
stellen en aanbevelingen die 
zulke oplossingen naderbij 
kunnen brengen. Regering, 
werkgevers en werknemers 
moeten er zich nu over buigen. 
Met als doel: .,het verkrijgen 
van een gezonde en rendabele 
scheepsbouwindustrie met een 
optimale concurrentiekracht 
en het behouden van een zo 
groot mogelijke werkgelegen
heid." 
Ten behoeve van de uitvoering 
van het plan stelt de Beleids
commissie een aantal maatre
gelen voor die betrekking heb
ben op o.a. 
• capaciteitsafbouw en her
structurering
• marktafbakening en order
verdeling
•werkgelegenheid en sociale
begeleiding
"Mede gezien de vermoedelijke
vraag- en aanbodsverhoudin
gen in de toekomst op de we
reldmarkt, moet het uiterst on
waarschijnlijk worden geacht
dat in Nederland, zo min als in
de overige West-Europese
scheepsbouwlanden, de volle
capaciteit van 1975 kan worden
gehandhaafd. De Beleidscom
missie is van mening dat, gezien
het vorenstaande, een te be
houden capaciteit die hoger ligt
dan 70% van die per eind 1975,
niet reëel moet worden ge
noemd."
Niet alle werven zullen hun
(nieuwbouw) capaciteit met
een gelijk percentage behoeven
terug te brengen, maar het ge
middelde moet tenminste uit
komen op 70 procent, zo blijkt
uit het rapport.
Op grond van een aantal over
wegingen geeft de Beleids
commissie de voorkeur aan

"
het in bedrijf houden van een 

kleiner aantal nieuwbouwafde-

Verlies 
participatie 
In verband met hieromtrent 
in de pers verschenen me
dedelingen volgt hieronder 
een citaat uit de brief van het 
Ministerie van Economische 
Zaken n.a.v. het verzoek van 
IHC om in het verlies voor de 
bouw van een cutterzuiger te 
participeren: 

,.De Beleidscommissie Scheeps
bouw heeft mij geadviseerd de 
participatie in het verlies door 

bouwno. 897 van maximaal 
f 1.173.000,- slechts te verstrek
ken al.s de betrokken cutterzui
ger een ordelijke ajbouw van de 
werf Gusto vergemakkelijkt. Ik 
heb geen redenen kunnen vinden 
van dit advies af te wijken, wes
halve dit advies al.s een voor
waarde gebonden aan deze par
ticipatie fungeert. Wel maak ik 
daarbij de aantekening dat in
dien de Beleidscommissie op 

grond van de herstructure
ringsplannen in te dienen in het 
kader van de z.g. ,,groep 1" tot 
een andere overtuiging mocht 
komen, dit uiteraard ook zijn 
weerslag zal vinden in deze 
voorwaarde." 

lingen en werkend met opti
male bezetting." 
Er wordt daarom voorgesteld, 
.,dat de bedrijven groepen vor
men alvorens tot inkrimping of 
sluiting wordt overgegaan, om 
de sociale gevolgen van de slui
ting van een bedrijf in zo'n 
groep zo goed mogelijk te kun
nen opvangen." 

"
Voor zover de bedrijven ieder 

voor zich in de periode van
groepsvorming tot noodzake
lijke interne reorganisaties 
moeten overgaan en voor zover 
daarbij niet ontkomen zou 
kunnen worden aan onvrijwil
lig ontslag, dient dit te gebeu
ren volgens normale procedu
res maar met inachtneming van 
de in het beleidsplan vastge
stelde afvloeiingsregelingen en 
na voorafgaand overleg met de 
Beleidscommissie." 
De groepen, die het rapport op 
het oog heeft zijn: 
1) grote en zeer grote schepen
en offshore produkten
2) middelgrote tot grote sche
pen
3) baggerwerktuigen
4) kleinere tot middelgrote
schepen (werven Grote Rivie
ren)
5) kleinere tot middelgrote
schepen (Noordelijke werven) 
Uit deze indeling blijkt dat IHC 
met twee groepen te maken 
heeft, 1 en 3. 
Tot Groep 1 - Grote- en zeer 
grote schepen/offshore - wor
den gerekend de werven: 
NDSM, VDSM, RDM, IHC 
GUSTO, P. SMIT, WILTON 
FIJENOORD, KON. MIJ. 
SCHELDE. (Van de laatste 
twee zal het personeelsbestand 
vooralsnog weinig of niet wor
den gereduceerd wegens de 
bouw van marineschepen.) 
Tot Groep 3 - Baggerwerktui
gen - worden gerekend de wer
ven: IHC SMIT, IHC VER
SCHURE, IHC DE KLOP, IHC 
GUSTO STAALBOUW, VAN 
REES, VSH (V erolme Heus
den), HOLLAND en DE LIES
BOSCH. 

De groepen in de Nederlandse 
scheepsbouw zullen de mark
tafbakening gezamenlijk reali
seren door wederzijdse sane
ring; te denken valt hierbij aan 
het uitwisselen van bepaalde 
produkties. Voorts zal het 
noodzakelijk zijn dat een aantal 
thans nog onafhankelijk opere
rende bedrijven, zich op grond 
van de betreffende produkt
specialisatie zal aansluiten bij 
de bedoelde groepen. 
De wijze waarop één en ander 
zal geschieden, de keuze van de 
gesuggereerde uitwisselingen, 
de juridische vorm van de aan
sluitingen, zijn zaken waarom
trent door de betrokken groe
pen en ondernemingen zal 
moeten worden beslist conform 
fusiecode SER." (Sociaal Eco
nomische Raad). 
.,In elke groep zal een capaci
teitsreductie moeten plaats
vinden. Het zal daarbij nodig 
zijn om produktie-units (waar
mede in dit kader alleen de af
delingen scheepsnieuwbouw 
zijn bedoeld) welke geacht 
worden goede toekomstmoge
lijkheden te hebben, te laten 
functioneren met een zo hoog 
mogelijke bezetting en een aan
tal van de minder rendabele te 
sluiten; deze methode verdient 
de voorkeur boven die van het 
gelijkelijk reduceren van alle of 
de meeste der produktie-units 
met een zelfde percentage." 

Het rapport stelt, dat wil men 
bereiken dat in het begin van de 
jaren 80 de scheepsnieuwbouw 
in ons land gezond en rendabel 
met het buitenland kan concur
reren, inzet en offers van on
dernemers èn werknemers no
dig zullen zijn. 
.,Naar het inzicht van de Be
leidscommissie Scheepsbouw 
zal het echter in de tussentijd 
tot de jaren 80 voor het bedrijfs
leven niet mogelijk zijn zich 
uitsluitend op het marktme
chanisme - plus de bestaande 
renteoverbruggingsregeling -
te verlaten, indien men het be
houd nastreeft gedurende de 
eerstkomende jaren van de ge
herstructureerde capaciteit die 
naar verwachting in de jaren 80 
weer rendabel zal kunnen wor-
den gemaakt. . 
Tijdelijke noodmaatregelen in 
de vorm van overheidssteun 
zijn volgens de Beleidscom
missie onmisbaar ten einde de 
gecompliceerde aanpassing 
waarmee een ingrijpende her
structurering gepaard gaat, te 
bevorderen en zonder al te 
grote schokken te doen verlo
pen. 

Deze noodmaatregelen zijn ge
richt op een zekere bescher
ming van het Nederlandse 
marktaandeel in de wereld
scheeps bouw zoals dat in de 
laatste jaren werd gerealiseerd, 
tegen excessieve prijsconcur
rentie van werven in Japan en 
andere landen. De voor te stel
len maatregelen werpen geen 
belemmering op in gevallen 
waarbij geen sprake is van ex
cessieve prijsconcurrentie. 
Toepassing zal niet inhouden 
dat een order tegen onverschil
lig welke prijs zal worden aan
vaard. Uiteraard staan de Ne
derlandse maatregelen ter dis
cussie indien maatregelen in 
Europees verband worden 
voorgesteld." 
Het spreekt vanzelf dat de 
noodmaatregelen een tijdelijk 
karakter hebben, daarna moe
ten de werven en werfgroepe
ringen weer 

"
op eigen benen" 

kunnen staan.
Eén van de noodmaatregelen 
betreft het verlenen van steun 
bij opdrachten die met verlies 
worden aangenomen. 
De samenstellers van het rap
port ontveinzen zich niet 

"
dat er 

onzekere factoren blijven be
staan ten aanzien van de inter
nationale marktomstandighe
den en de mogelijkheden om 
orders te verwerven. Mede door 
de hoogst onzekere internatio
nale marktomstandigheden 
kan geen definitieve uitspraak 
worden gedaan, b.v. of de in
krimping tot 70% voldoende zal 
blijken. Er zal dus een grote 
wissel worden getrokken op 
een flexibel beleid." 

"
De Beleidscommissie meent 

dat wanneer haar plannen
voortvarend worden uitge
voerd er een redelijke kans be
staat dat er over enkele jaren 
een, zij het kleinere, doch mo
derne en rendabele scheeps
bouwindustrie in Nederland zal 
kunnen bestaan. Zij is van me
ning dat het door haar opge
stelde beleidsplan als leidraad 
kan dienen voor het vele werk 
dat nog te doen staat. Zij acht 
het in dit verband van wezenlijk 
belang, dat na aanvaarding van 
haar globale voorstellen de 
groepen zelf een belangrijke 
inbreng bij de concretisering en 
detaillering hebben." 



Vertraagde tewaterlating 
Voor een tewaterlating heb je 
hoog water nodig. En dus was 
de tewaterlating van de cutter
zuiger Rubens bij IHC Smit 
vastgesteld op acht uur 's a
vonds. Maar met dat hoge water 
wilde het die donderdag 23 juni 
niet vlotten. En dus was wach
ten het parool. Wachten voor de 
gasten op het erepodium; 
wachten voor de mannen op het 
schip; wachten voor de toe
schouwers. De jeugd ver
maakte zich wel. De scheeps
bou whal biedt ruimte voor 
,,tikkertje" en "diefje met ver
los". Al hoorden wij een klein 
meisje tegen haar moeder zeg
gen: ,,Ik wil naar huis, want zó 
vind ik er niets meer aan". Aan 
het eind van de helling tuurden 
vele ogen omlaag, naar het wa
ter, dat plagerig tegen het casco 
kabbelde, maar niet hoog ge-

noeg kwam om het "groene 
licht" voor de tewaterlating te 
geven. Tergend langzaam werd 
het hoog water zo hoog als het 
zijn moest. Kort na half negen 
was het eindelijk zo ver. De 
klappen waarmee de stoppings 
werden weggeslagen brachten 1 

ineens alle aandacht weer op de 
Rubens. Toen verliep alles op 
rolletjes: fles, klink, afglijden. 
De doopplechtigheid werd ver
richt door mevrouw Paul van 
Haaren, echtgenote van de Af
gevaardigde Beheerder, Voor
zitter Uitvoerend Komitee van 
de opdrachtgever "Dredging 
International". 
Werfdirecteur, de heer A. J. 
Bouman, zei naderhand o.m.: 
"Het is voor het eerst dat wij een
zuiger bouwen voor 

"
Dredging. 

International" en ik kan u ver
zekeren dat wij blij waren toen 

wij deze opdracht ontvingen. 
Wij voelen ons zeer vereerd het 
eerste vaartuig voor deze Com
binatie te mogen maken. 
De contacten met Ackermans 
& Van Haaren gaan zeer ver te
rug, tot het eind van de vorige 
eeuw toen in 1895 de hopper-

Gieren tussen de pieren • 

"Met een gierende herrie spoot 
de zuiger een meterslange 
straal water achter zich weg. Uit 
de proef bleek echter ook, hoe
zeer de bodem tussen de pieren 
vervuild is, want regelmatig 
werd de uitgespoten straal 
inktzwart en was het meer een 
olieachtige brij, die werd opge
zogen". Aldus de IJmuider 
Courant in het artikel "Proef
draaien van Mubarak bedierf 
het strandgenoegen

"
. De bij 

IHC Verschure gebouwde grote 
zuiger lag op 13 en 14 juni tus
sen de pieren van IJmuiden 
proef te draaien. Dat ging na
tuurlijk niet geruisloos, want de 
Mubarak is een reus van een 
cutterzuiger. Ook door het sme
rige water dat af en toe werd 
opgezogen en weggespoten was 
het geheel voor de bewoners 
van de strandhuisjes niet zo'n 
waar genoegen. Na de beproe
ving is door medewerkers van 
IHC V erschure een inspectie 
van het strand gehouden. De 
vloed had toen echter het 
strand al keurig gereinigd! 
Tengevolge van wat technische 
problemen moest de beproe
ving eind juni nog eens worden 
herhaald. Meer over dit onder
werp in de regionale nieuwsko
lommen van IHC Verschure. 
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zuiger Schelde in Kinderdijk 
werd gebouwd. Met de SGD is 
de relatie iets korter, het was in 
de 30er jaren dat een 1000 m3 

hopperzuiger opgeleverd werd. 
In al die jaren zijn er 62 schepen 
voor u gebouwd, waarvan 52 
voor Ackermans & Van Haaren, 
een zeer respectabel aantal. Het 
is natuurlijk onze hoop en ver
wachting dat het hierbij niet zal 
blijven, maar dat de prettige 
contacten bestendigd zullen 
blijven voor de nabije, maar ook 
voor de verre toekomst." 
De Rubens behoort tot de cut
terzuigers met een hoog geïn
stalleerd vermogen en is ge
schikt om in zware grond te 
baggeren. Over de naam zei de 
heer Bouwman het volgende: 
"Ik wil even stilstaan bij deze 
naam in het Rubensjaar. Veel 
zal ik u er niet van vertellen. Zij 
die meer van Rubens willen we
ten hebben daarvoor in België 
dit jaar ruimschoots de gele
genheid om van deze veelzij
dige figuur meer te weten te 
komen. Eén schilder dat weten 
wij allemaal maar ook een di
plomaat en Ambassadeur. Er is 
lange tijd getwijfeld of Rubens 
de schilderijen die op zijn naam 
stonden wel allemaal zelf had 
gemaakt en dit vooral vanwege 
het grote aantal; ca. 1000 en 
daarnaast zijn druk bezet leven. 
Later is gebleken dat ze wel al
lemaal van zijn hand waren en 
deze enorme produktiviteit 
mede een gevolg was van de 
uitstekende organisatie in zijn 
atelier. Gezien de produktivi
teit en organisatie is de naam 
Rubens op zijn plaats voor deze 
cutterzuiger. Ik hoop dan ook 
dat deze Rubens even efficiënt 
zal werken en dat men later zal 
zeggen ongelooflijk wat deze 
Rubens presteert." 
Technisch zullen wij deze 
13.600 PK cutterzuiger nà de 
afbouw nog nader aan u voor
stellen. 

• • 

Wie weet wat van de 

wonderkachel? 

1940 - '45 

Onder deze titel lazen wij in "De 
Koppeling", maandblad van 
het Gemeente-energiebedrijf 
Amsterdam, het volgende arti
kel: 

Een aan de TH Eindhoven ver
bonden ontwikkelingswerker 
voor de derdewereldlanden, 
werkt voor een vakgroepje aan 
de wedergeboorte van de zoge
heten wonderkachel uit de oor
logsjaren, omdat dit soort ka
chel mogelijk in de ontwikke
lingslanden van nut kan zijn 
voor kookdoeleinden. 
Verwarmingsproblemen heeft 
men daar nagenoeg niet, doch 
in veel gebieden is wel een 
schaarste aan brandstof. Een 
wonderkacheltje - dat des
noods uit autowrakken kan 
worden gemaakt (en die vindt 
men over de gehele aardbodem 
verspreid) - zou mogelijk 
bruikbaar zijn. 
Die wonderkachel en het kleine 
noodkacheltje zijn in de oor
logsjaren in groten getale onder 
meer in de werkplaatsen van 
Centrale Noord vervaardigd. 
De wonderkachel die in 1945 de 
laatste brandende vuurhaard 
aan Centrale Noord was, beel
den wij hierbij af. 
De brandende vragen van nu, 
waarvoor wij de hulp van onze 
lezers inroepen zijn de volgen
de: 
Wie heeft er nog zo'n wonder
kacheltje en wil dit als voor
beeld afstaan? 
Wie heeft een zekere heer Uite
waal gekend die met deze ka
chel in de Bijenkorf demonstra
ties zou hebben gegeven? 
Wie weet nog iets naders over 
de vervaardiging van dit soort 
kacheltjes en wie weet wie de 
uitvinder is geweest? 

Waarom wij er in onze Zeskrant 
melding van maken? Omdat 
volgens sommige verhalen der
gelijke kacheltjes bij IHC Ver
schure zijn gemaakt. Wie weet 
er meer van? Reacties, tips, al
les over dit onderwerp is wel
kom! 

1940-1945. De laatste brandende vuurhaard 
in Centrale Noord. Het noodkachel/je waarop 
de stamppot van de Centrale Keuken werd 
warm gehouden. 
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�r::t; Functiemarkt 
Bedrijf 

IHC Smit 

Funktie Salarisgroep Korte omschrijving 
Opleidings- en 
ervaringseisen Aanv. informatie Inlichtingen bij: 

a. Scheepsbouw
kundig ontwerper
b. Werktuigbouw
kundig ontwerper

Calculator 

Constructeurs voor 
Tekenkamer Werk
tuigbouw 

Constructeurs voor 
Tekenkamer 
Scheepsbouw 

Electronicus 

Hoofd MTI 

Projectleider 
research 

Sales Engineer 

Medewerker Pro
jectenbureau 
IHC Standard 

Zelfsiandig kunnen ontwerpen van HTS-niveau 
in de eerste plaats drijvende bag
gerwerktuigen, toegespitst op, voor 
resp. de nevenstaande funkties, de 
scheepsbouwkundige en de werk
tuigbquwkundige aspecten. 

Zelfstandig in overleg en aan de Middelbare opleiding, 
hand van schetsen, tekeningen enz. liefst met technische erva
maken van complete begrotingen ring. 
voor eenvoudige tot meer ingewik-· 
kelde werkstukken. 

Ervaring in M.K. indeling
gen, pijpleidingschema's 
pijpleiding tekenen enz. 
Opleiding op MTS- en/of 
HTS-niveau. Kennis van 
Engelse taal. 

Ervaring in scheepsbouw
constructies. Kennis van 
Engelse taal. 
Opleiding op MTS en/of 
HTS-niveau. 

Ontwerpen en/of uitwerken van HTS-E met applicatie
nieuwe instrumenten op bagger- cursus meet- en regeltech
technisch gebied, alsmede ontwik- niek en bekendheid met 
kelen en standaardiseren van deze pneumatiek en hydrau
instrumenten. Voorts het testen Hek. 
van elektronische en pneuma-
tische meet- en regelapparatuur 

Beheer van het MTI in al zijn facet- TH Werktuigbouw of 
cetten met optimaal resultaat ten Scheepsbouw. Ervaring in 
aanzien van doelstellingen van het baggerindustrie op ge
MTI, nl. ontwikkelen/verbeteren bied van research- en ont
van produkten, produktiemetho- wikkelingswerk. Goede 
den en processen en geven van contactuele eigenschap
technische adviezen op bagger- pen. 
gebied. 
Opstellen van projectspecificaties 
en -begrotingen, leidinggeven aan 
en coördineren binnen project
groep bij de uitvoering. Verant
woordelijkheid voor gehele project, 
inclusief planning, uitvoering en 
afwerking en de financiële verant
woording. 

Ir. Werktuigbouw met bag- De projecten be
gertechnische ervaring of treffen research
HTS Werktuigbouw met en ontwikke
uitgebreide baggertech- lingsopdrachten 
nische ervaring. ten behoeve van 

Voornamelijk in het buitenland 
technisch en commercieel behan
delen van aanvragen, projecten en 
orders op het gebied van bagger
installaties en onderdelen hiervoor. 

de Baggerdivisie. 

HTS Werktuigbouw of ge- Leeftijd± 30 jaar. 
lijkwaardig. Ervaring in de 
baggerindustrie, goede 
kennis van Engelse en 
Duitse taal en goede con-
tactuele eigenschappen. 

Afd. PZ 
010-117600

Inwerken en meewerken op het Ir.-TH (bijv. werktuig- Ideale (begin-) Hoofd PZ 
projectenbureau van IHC Standard bouwkunde, doch studie- functie voor en- IHC Smit 
waar de baggerinstallaties voor richting minder belangrijk thousiaste mede- of K. J. Weijn
IHC bedrijven en derden worden dan persoonlijke geschikt- werker, die thuis man, Hfd.-Tech-
opgezet. Na inwerkperiode klan- heid). wil raken in de niek Fabr. of ir. 
tencontact en ondersteuning in "bagger" en na Th. Lohman, die
binnen-/buitenland van verkopers. kennis verwor- een dergelijke --------------------------------.-. ----.- ven te hebben be- functie 11i2 Medewerker Pro- Inwerken en meewerken op het HTS-Ing. (b!Jv. werktu�g- langstelling heeft jaar bekleedde.jectenbureau projectenbureau van IHC Stan- b.ou�kund_e, doch stud��- voor doorgroeienIHC Standard dard, waar de baggerinstallaties nchtmg mmd�r belang�JJk bij IHC Smit ofvoor IHC bedrijven en derden wor- d� persoonl)Jke geschikt- een der andere ·den opgezet. Na inwerkperiode heid). werkmaatschapklantencontact en ondersteuning 

Typiste 4 

Werkvoorbereider 
Scheepsbouw 

Ie Medewerker 
Inkoop 

Magazijnmeester 

Medewerker 
Salaris-admini
stratie 

Tijdschrijver 5 

IJzerwerkersbaas 
Sectie bouw 

in binnen-/buitenland van verko- pijen in de bag
gerdivisie. pers. 

Onder toezicht typen van concept
brieven, rapporten etc. in de Neder
landse en moderne talen, waarbij 
dient te worden gelet op indeling. 
Voorbereicien van minder gecom
pliceerde tot gecompliceerde werk
stukken op het gebied van scheeps
bouw ijzerwerk. 
Toezien op en doen naleven van 
tussen bedrijf en leverancier ge
maakte afspraken, oplossen van 
dreigende of aanwezige problemen, 
tijdige en doelmatige informatie 
verschaffing, Vendor-rating. 

Organisatie en leiding over maga
zijn en afdeling Reserve- en Inven
tarisdelen voor in aanbouw zijnde 
schepen. 

Verstrekken van gegevens via 
ponsconcepten aan de computer 
voor salarisberekening. 

MAVO en typen. 

MTS Scheepsbouw, Mees
ter Scheepsbouw of gelijk
waardig. 

HAVO-opleiding. Kennis 
van moderne talen. 
Goede contactuele eigen
schappen en een ruime be
drijfservaring. 

Technische opleiding, 
liefst Werktuigbouw, 
met evt. adm. ervaring. 
Kennis van Engelse taal en 
goede contactuele eigen
schappen. 

MAVO-opleiding met ken
nis van Sociale Wetgeving, 
Loon- en Inkomstenbelas
ting. 

Controleren van tijdverantwoor- Enig administratief inzicht 
dingsgegevens en het vastleggen en produktie-ervaring 
daarvan op magneetband m.b.v. de zijn vereist. 
datarecorder. 
Toezicht uitoefenen op en leiding Meester Scheepsbouw of 
geven aan groep werknemers, die gelijkwaardig. 
zich hoofdzakelijk bezighouden 
met samenstellen van secties. 

Bedrijf 

IHC 
Verschure 

Funktie Sal. groep 

Lassers 4-5

IJ zerwerkers 4-5

Kraanmachinist 4 

Sorteerder 4 

Branders 4 

Timmerlieden 4-6

Pijpfitters 5 

Stellingmakers 4 

Richter 

Planner/orderbe-
geleider 

Datarecorder-
typiste (tijd-
schrijfster) 

Krasseur 

Corveeër 

Corveeër/trans-
porteur 

Controleurs 

Kunststof-
bewerker 

Schilders 
Magazijn-
beheerder 

Centerdraaier 

Autokon codeur 

Technisch 
consultant 

Beheerder 
tussenmagazijn 

4.5 

6 

2 

3 

.5-6 

4-5

3 

6 

5 

7 

n.o.t.k.
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Hoofdkantoor Controleleider IAD 

Typiste Concern 
Personeels Zaken 



Opleidings- en 
Korte omschrijving ervaringseisen 

Lassen met de hand en/of machine 
van naden, die moeten voldoen aan 
hoge kwaliteitseisen in alle stan
den. 

Zelfstandig samenstellen van sec
ties of werkstukken. 

M.b.v. diverse kranen transporte
ren en nauwkeurig plaatsen van
omvangrijke en kwetsbare lasten.
In voorkomende gevallen zal met
meerdere kranen tegelijk worden
gewerkt.

Sorteren van materialen volgens 
opgave analyselijsten. 

Met de hand of machinaal snijden 
van al dan niet afgetekende delen 
uit plaat- en profielmateriaal. 

Uitslaan en afschrijven van hout, 
zoals alle delen voor grondhout, be
beschietingen, meubelen, trappen, 
kozijnen en deuren. Het vervaardi
gen, aanbrengen en afwerken in de 
in te richten ruimten van alle meu
belen en betimmeringen voor sa
lons, hutten enz. 

Aan- en samenbouwen van comple
te pijpleidingsinstallaties, alsmede 
het be- en verwerken van plaat- en 
pijp materiaal. 

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

Op het oog richten van de uit het 
materiaalpark aangevoerde profie
len m.b.v. een semi-automatische 
richtbank. 

Plannen, begeleiden en controle
ren van de voortgang van grotere 
orders in samenwerking met be
drijfsleiding en afdelingschefs. 

Controleren van tijdverantwoor
dingsgegevens en het vastleggen 
daarvan op magneetband m.b.v. 
een datarecorder. 

Zelfstandig aftekenen van werk
stukken op de vlakplaat of voor 
de bewerkingsmachine. 

Verrichten van opruim- en schoon
maakwerkzaamheden. 

Verrichten van opruim- en schoon
maakwerkzaamheden. Aanslaan 
van lasten t.b.v. het transport m.b.v. 
kranen. 

Op kwaliteit controleren van voor
bewerkte delen. 

Aanbrengen van de hechtingslaag 
voor het verlijmen van polyure
thaan op staal. Grondstoffen pro
duktiegereed maken en deze ver
werken met hogedrukmachines. 

Verven van baggeronderdelen. 

Beheren van magazijn en zorgen 
voor kwalitatief juiste opslag en re
gistratie van magazijngoederen. 
Op draaibank bewerken van alle 
voorkomende werkstukken. 
Aan de hand van werktekeningen 
vervaardigen van 1 : 10 brandsnij
tekeningen en ponsbanden, door 
middel van codering van scheeps
vormen en geometrische contou
ren, t.b.v. de numeriek en optisch 
gestuurde brandsnijmachine. 

Uitvoeren van projecten in de auto
matisering op het gebied van tech
niek en produktie besturing. 

Vooraf volgens bouwlijsten groe
peren van machinaal bewerkte 
delen bestemd voor samengestelde 
constructies. 

Medewerker behoort tot groep die 
met accountantscontrole van IHC 
Holland in binnen- en buiten
land is belast 

Type- en andere secretariaatswerk
zaamheden 

HTS-Wtb. 
Produktie-ervaring en er
varing als planner zijn 
gewenst. 

MAVO en typen. Ervaring 
als typiste is gewenst. 

Bemetelscheepsmetaalbe
werken met praktische er
varing in 1 : 10 tekenwerk 
en afschrijvingen. 

HTS S, V. of W. met erva
ring in programmeren. 

Bemetel scheepsmetaal
bewerken. 

Gevorderd met NIVRA tot 
admin. org. of klaar met 
SPD. Enige jaren praktijk
ervaring 

MAVO; typevaardigheid 

Aanv. informatie Inlichtingen bij: 

Gegadigden 
moeten bereid 
zijn in voorko
mende gevallen 
andere werk
zaamheden te 
verrichten, bijv. 
profielen buigen 
en branden. 

Regelmatig rei
zen behoort tot 
aard van het 
werk 

Afd. P.Z. 
020-323221.
idem

F. Schalekamp
010 - 765055
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Wat u moet weten 
over • • • 

Eenvijfentwintig en dan 4,08 % 
Het wat mysterieuze reken
sommetje betreffende de sala
risverhoging per 1 juli van dit 
jaar - 0,75 + 3,31 = 4,08 - be
hoeft nog enige correctie. Wat is 
namelijk het geval: IHC heeft 
de f 30,- toeslag per maand op 
de salarissen zoals dat heet 
"neutraal" verwerkt. Dit was 
geheel correct. Andere be
drijven, waaronder de RSV, 
hadden een andere bereke
ningswijze toegepast. Voor de 
IHC werknemers op wie de bo
nusregeling van toepassing is, 
zou dit een iets gunstiger resul
taat hebben opgeleverd. De 

raad van bestuur heeft daarop 
besloten met ingang van 1 juli 
1977 voor deze werknemers de 
andere berekeningswijze te 
hanteren. Dat betekent voor 
hen een verhoging van f 1,25 
per periode. Pas dàn wordt de 
salarisverhoging van cumula
tief 4,08% berekend. Het resul
taat van al dit ingewikkelde re
kenwerk vindt u deze maand op 
uw salarisstrook terug. 

Collectieve ziektekostenverzekering 
Voor de goede orde volgt hier
onder een uiteenzetting over de 
overgangsmaatregelen, welke 
voor 1976 en voor 1977 en de ja
ren daarna zijn getroffen i.v.m. 
de invoering van de collectieve 
ziektekostenverzekering. 

Overgangsmaatregelen 1976 
Eind 1975 is door de Raad van 
Bestuur na uitvoerig overleg en 
op grond van de hieromtrent 
uitgebrachte adviezen besloten 
dat IHC Holland per 1 januari 
1976 een collectieve ziektekos
tenverzekering bij ENZICO zou 
sluiten voor de duur van een 
jaar en dat er een uniforme 
werkgevers bijdrage-regeling 
van kracht zou worden. Ten
einde meer tijd beschikbaar te 
hebben voor overleg over te 
nemen overgangsmaatregelen 
werden gedurende 1976 de vol
gende regelingen getroffen: 
a. Kosten t.g.v. eventueel bij
ENZICO niet te verzekeren ri
sico's welke op 31 december
1975 door de bestaande verze
keringspolis wel waren gedekt,
zouden door de onderneming
worden vergoed.
b. De bij IHC Gusto gepensio
neerde en gedurende 1976 te
pensioneren medewerkers
zouden de werkgeversbijdrage
na pensionering blijven ont
vangen.
c. Aan degenen die vanwege de
overgang naar ENZICO en/of
de nieuwe bedrijfsbijdragere
geling meer zouden moeten be
talen dan bij voortzetting van
hun bestaande verzekering of
bedrijfsbijdrageregeling, zou
den de aantoonbare meer
kosten in de vorm van een
premie-aanvulling worden ver
goed, met dien verstande dat
gelijke verzekeringspakketten
worden vergeleken.
Deze regelingen zouden niet
gelden voor degenen die na 31
december 1975 in dienst zouden
komen, respectievelijk per die
datum overgingen van de ver
plichte naar de vrijwillige ver
zekering.

Overgangsmaatregelen 
voor 1977 en de jaren daarna 
Het overleg gedurende 1976 
heeft er toe geleid dat de verze
kering met ENZICO en de rege
ling van de werkgeversbijdrage 
per 1 januari 1977 werd voort
gezet. Per die datum werden te
vens de volgende regelingen 
getroffen: 
a. Personeelsleden op wie geen
collectieve regeling van toepas
sing was, voorzover zij op 31 de
cember 1975 niet onder het zie
kenfonds vielen, konden een
malig kiezen tussen continue
ring van de met hen overeenge-

komen regeling of overgang 
naar het collectieve IHC
contract met toepassing van de 
IHC-vergoedingsregeling. 
Indien zij naar het collectieve 
contract zouden overgaan dan 
zou IHC gedurende 4 jaar een 
compensatie betalen aan dege
nen die in 1976 een premie
aanvulling ontvingen. Uit
gangspunt voor deze compen
satie zou zijn het bedrag dat in 
1976 als premie-aanvulling was 
betaald. Dit bedrag zou in 4 jaar 
worden afgebouwd. 
b. In de reglementen van de
Sociale Fondsen bij de werk
maatschappijen zouden, waar
nodig, wijzigingen worden
aangebracht om te voorkomen
dat voorzieningen die worden
gedekt door de collectieve po
lis, ook betaald worden uit het
Sociaal Fonds.
c. Voor de personeelsleden van
IHC Gusto en het Hoofdkan
toor, die daar op 31 december
1975 recht op hadden, wordt de
toezegging gecontinueerd om
na de pensionering de bedrijfs
bijdrage te ontvangen.
d. Indien en zodra er door al
gemene wettelijke regelingen
(nationalisatie gezondheids
zorg) er een nieuwe situatie ont
staat, zouden de nu verkregen
rechten geen aanleiding kun
nen zijn om een uitzonderings
positie te verkrijgen.

Volledigheidshalve attenderen 
wij erop dat de voor één jaar 
(1976) getroffen regeling, dat de 
onderneming de kosten zou be
talen van de niet bij ENZICO te 
verzekeren risico's welke tevo
ren wel waren gedekt, per 1 ja
nuari 1977 niet is verlengd en 
dat daar derhalve na 31 decem
ber 1976 geen aanspraken aan 
kunnen worden ontleend. Het 
spreekt vanzelf dat op in 1977 
ingediende nota's over behan
delingen die in 1976 hebben 
plaatsgevonden deze tijdelijke 
garantie-regeling wel van toe
passing is. 



... op 10 juni 1977 

Bij het begin van de vergade
ring deelt de voorzitter het vol
gende mede. Het plan was om 
vandaag de COR in te lichten 
over de positie van IHC Holland 
ten opzichte van het beleids
plan voor de herstructurering 
van de Nederlandse scheeps
bouw. Dit onderwerp zou dan 
maandag aan de orde worden 
gesteld in de plaatselijke on
dernemingsraden en bij de staf. 
Ook op maandag zou een pers
bericht van de heer Langman 
verschijnen over het McKinsey 
rapport. Dit rapport zou in ge
condenseerde vorm gereed zijn 
voor distributie, o.a. aan de le
den van de COR. Omdat er ech
ter in de pers al berichten zijn 
verschenen over RSV maar ook 
over Gusto, zal van de planning 
worden afgeweken en wordt -
in overleg met RSV en De Groot 
- het persbericht vandaag be
kend gemaakt. Om te voorko
men dat de eigen mensen in de
krant moeten lezen over de po
sitie van IHC t.o.v. het beleids
plan, worden eveneens van
daag in plaats van maandag de
plaatselijke ondernemingsra
den ingelicht. De verzending
van het geconsolideerde
McKinsey rapport gebeurt wel
op maandag omdat het niet
eerder klaar is.
Een der gekozen leden vraagt
zich af hoe het komt, dat derge
lijke rapporten altijd weer uit
lekken. De voorzitter zegt, dat
het onderwerp in het hele Wa
terweggebied in de belangstel
ling staat, maar hij heeft niet de
indruk dat zulke lekken bij IHC
zitten.
Nadat de notulen van de vorige
vergadering zonder wijzigingen
zijn goedgekeurd, worden aan
de gekozen leden twee stukken
uitgereikt: het reeds genoemde
persbericht en de nota "Positie
van IHC Holland t.o.v. het be
leidsplan voor herstructurering
van de Nederlandse scheeps
bouw". De voorzitter deelt me
de, dat de vorige dag de vakver
enigingen dezelfde informatie
hebben ontvangen. Van de
zijde van de vakverenigingen is
toen gezegd, dat zij een en ander
beschouwen als een presentatie
en dat zij er geen behoefte aan
hadden nu reeds op het stuk in
te gaan.
Hierop wordt de vergadering
voor enige tijd geschorst.
Na de schorsing wordt namens
de gekozen leden verklaard, dat
zij kennis hebben genomen van
de verstrekte informatie. Op
basis van de wet op de onder
nemingsraden bestaat het recht
op een inspraakprocedure. Een
en ander zal worden besproken
met de achterban. Met belang
stelling wordt uitgezien naar
het invullen van de sociale pa
ragraaf, hoewel dat op dit mo
ment nog niet urgent wordt ge
acht.
De voorzitter verzoekt namens
de raad van bestuur de gekozen
leden van de COR om zich te
beraden over het door hen uit te
brengen advies.
Bij de rondvraag komen nog
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een paar onderwerpen aan de 
orde. 
Over de verwerking van de 
f 30,- toeslag is met de vakver
enigingen gesproken. Deze 
stelden dat IHC juist heeft ge
handeld door de f 30,- neu
traal te verwerken. De overi
gens ook correcte bereke
ningswijze bij de RSV gaf een 
gunstiger resultaat. De raad van 
bestuur heeft daarop besloten 
met ingang van 1 juli a.s. het 
verschil te doen betalen. Dit be
tekent een verhoging van f 1,25 
per periode waarover de verho
ging van 4.08% zal worden toe
gepast. 

In de bespreking met de vak
verenigingen is ook de kwestie 
POC-hoofdkantoor aan de orde 
geweest. De voorzitter meent, 
dat de inzichten van de vak
bondsbestuurders niet zo veel 
verschillen met die van de raad 
van bestuur. Het is waarschijn
lijk dat tot een oplossing kan 
worden gekomen. In dit ver
band is medegedeeld, dat de 
POC in de toekomst een veran
dering zal ondergaan, mede 
door de gesprekken over de 
bundeling van Navalconsult en 
het Computercentrum. De vak
verenigingen zullen een voor
stel van IHC over de proefvaart
regeling afwachten en zij zullen 
zo spoedig mogelijk reageren 
op de door IHC ingediende 
voorstellen over de salaris
structuur en de in/uitwisseling
en overplaatsingsregeling. 

De voorzitter De secretaris 

... en op 23 juni 1977 

Ten aanzien van de kwestie 
POC-Hoofdkantoor wordt me
degedeeld, dat er een voorstel 
zal worden gedaan betreffende 
een zo realistisch mogelijke 
concretisering van de taken en 
bevoegdheden van de POC. Dit

zal worden voorgelegd aan een 
aantal personeelsleden van het 
hoofdkantoor. Namens het 
NVV zal het met de desbetref
fende leden worden besproken. 
Verwacht wordt dat er dan vol
doende duidelijkheid zal zijn en 
dat kandidaten zich beschik
baar zullen stellen. Er is ook ge
sproken over het vormen van 
een functionele eenheid N aval
consult/Computercentrum. 
Beide zullen dan in een aparte 
POC worden vertegenwoor
digd en één afgevaardigde kie
zen voor de COR. 
Wat betreft de orderportefeuille 
zijn er sinds de vorige vergade
ring geen wijzigingen opgetre
den. Er worden vragen gesteld 
over de IHC Omnibarges, die in 
Polen gebouwd zouden worden 
in ruil voor een emmerbagger
molen. Van een definitieve be
stelling in Polen is nog geen 
sprake, zolang er geen zeker
heid is over de tegenopdracht 
van de emmermolen. Mocht 
een en ander doorgaan, dan zal 
de raad van bestuur zeker 
overwegen om de emmermolen 
bij IHC Gusto te bouwen. Uit
voerig wordt er gepraat over het 
missen van de Cobla-order voor 
een "wandelend cuttereiland". 
Door de COR wordt dit missen 
ten zeerste betreurd. Men is van 
mening, dat het niet had mogen 
gebeuren. Er was echter een 
technisch risico en voor het ver
lies dat IHC op deze order zou 
moeten nemen, zou niet vol
doende steun verkregen kun
nen worden. Tenslotte gaat het 
om een ontwerp dat zichzelf 
nog moet bewijzen en dat zal 
worden gebruikt onder zware 
omstandigheden. Maar de be
langrijkste reden blijft, dat de 
Arabische partner, die een be
slissende stem heeft, niet meer 
verder wilde onderhandelen en 
voor Japan had gekozen. 
De voorzitter zegt in dit ver
band nog, dat IHC nog veel pro
jecten met verlies zal moeten 
nemen. Dan moet vooral wor
den gekeken naar projecten die 
met weinig technisch risico 
kunnen worden gebouwd. De 
gekozen leden blijven echter 
van mening, dat deze opdracht 
niet voor IHC verloren had mo
gen gaan. 
Alvorens het agendapunt posi
tie IHC Holland m.b.t. de Be
leidscommissie aan de orde 
wordt gesteld, wordt de nota 
van de raad van bestuur over dit 
onderwerp nader toegelicht. 
Doel van deze nota was om een 
zo evenwichtig mogelijk beeld 
te schetsen van IHC als totali
teit; dus niet alleen de 
offshore-situatie maar ook de 
"bagger". Een kernpunt van de 
nota was het komen tot veron
derstellingen over de toekomst 
van de onderneming op basis 
van eigen marktinzichten en in
zichten verkregen door het 
McKinsey-rapport. De inzich
ten van de raad van bestuur zijn 
kenbaar gemaakt aan de over
legorganen en de Beleidscom
missie. In de nota is geen sprake 
van besluiten, die genomen 
zouden zijn. Besluiten zijn al
leen mogelijk nadat de Beleids
commissie inzage heeft gekre
gen in de totale problematiek 
en nadat een afrondend overleg 
heeft plaats gehad. De nota is 
bedoeld als een bijdrage ten 
bate van het werk van zowel de 
werfgroepen als de Beleids-

commissie. Op een vraag van de 
secretaris of de raad van be
stuur nog volledig achter haar 
nota staat antwoordt de voorzit
ter bevestigend. Namens de ge
kozen leden van de COR wordt 
vervolgens de volgende verkla
ring voorgelezen. 
"De gekozen COR-leden van 
IHC Holland in vergadering 
bijeen zijn unaniem van me
ning: 
1. dat het aan de Beleidscom
missie Scheepsbouw gedane
voorstel van de Raad van Be
stuur het voortbestaan van de
IHC Holland niet voldoende
waarborgt;
2. dat door het afstoten van de
offshore divisie de basis waarop
de IHC opereert, door het alleen
handhaven van een specialisa
tie in baggermateriaal, te wan
kel wordt;
3. dat de IHC Holland dan zich
zelf buiten spel heeft gezet om
haar positie te verbeteren, aan
gezien financieel zwakkere
concurrenten dan uit de markt
verdwenen zijn;
4. dat het alleen bedrijven van
engineering op offshore gebied,
zonder dat aanhoudend de be
vindingen getoetst worden aan
de praktijk niet efficient en dus
van korte duur zal zijn;
5. dat de marktpositie van IHC
Holland op het gebied van bag
germateriaal reeds bedreigd
wordt door de concurrentie in
het Verre Oosten, hetgeen reeds
beangstigend te merken is;
6. dat bij een terugvallen van
het marktaandeel van IHC in de
baggermarkt, dit catastrofaal
wordt voor het voortbestaan
van de IHC Holland, daar er dan
geen andere mogelijkheden
voor IHC overblijven;
7. dat door de steeds stijgende
behoefte aan energie in de we
reld ongetwijfeld de offshore
industrie op de Noordzee en
daar buiten moet gaan toene
men, omdat ook het opgeslagen
materiaal snel veroudert;
8. dat het beter ware dat de IHC
Holland door een betere plan
ning en organisatie van haar
mogelijkheden, haar huidige
bestand aan capaciteit waar
borgt om in staat te zijn, in zijn
geheel op twee markten te ope
reren gezien de 2e mogelijkheid
gegeven in het rapport McKin
sey, blz. 15;
9. dat de COR-leden dan bereid
zijn om maatregelen in studie te
nemen om tot dit doel te gera
ken;
10. dat, gezien de financiële re
sultaten van IHC Holland van
de laatste jaren en de nog steeds
positieve vooruitzichten van
1977, de mogelijkheden van
IHC Holland nog lang niet zijn
uitgeput om haar positie op de
wereldmarkt te verdedigen, ge
zien de nu nog aanwezige grote
technische kennis;
11. dat met het geleidelijk af
bouwen van de produktie
capaciteit (Amerika, Maleisië,
Zierikzee, Schiedam, etc.) de
winstmogelijkheden in gelijke
mate afneemt;
12. dat het de gekozen leden
van de COR bevreemdt dat, ge
zien de hierboven genoemde fi
nanciële resultaten en de steeds
verder door te voeren afbouw er
een beroep gedaan wordt op de
algemene middelen;
13. dat bij een terugvallen van
de baggermarkt dit snel het
einde kan bespoedigen van de
dan kleine IHC.
Redenen waarom de gekozen
leden van de COR van IHC Hol
land het voorstel aan de Be
leidscommissie als onaan
vaardbaar van de hand wijzen
en de Raad van Bestuur voor-

stellen met een meer positief 
voorstel, gericht op het voort
bestaan van IHC Holland, naar 
de Beleidscommissie te gaan." 

De voorzitter verzoekt om een 
schorsing voor kort beraad over 
een antwoord. 
Namens de raad van bestuur 
stelt de voorzitter hierna, dat de 
gekozen leden van de COR op 
zorgvuldige wijze hebben ge
tracht hun zienswijze over te 
brengen. Wat het eerste punt 
betreft, wordt opgemerkt dat er 
geen voorstel is gedaan door de 
raad van bestuur. Over punt 4 
zal aan de COR-leden een dis
cussiestuk worden uitgereikt. 
In dit stuk, dat ook aan de OR
leden van IHC Gusto en de 
POC-leden van MTE wordt uit
gereikt, is geen sprake van ab
solute besluitvorming. Het 
geeft gedachten weer en de 
wenselijkheid tot verdere uit
werking en voorbereiding. De 
vraag of er tussen de punten 8 
en 9 een relatie gelegd moet 
worden, wordt door de secreta
ris bevestigend beantwoord. 
Over punt 11 wordt opgemerkt, 
dat in de gevallen van Amerika, 
Maleisië en Zierikzee op deze 
manier de verliezen juist wer
den afgegrendeld. De proble
matiek Schiedam zal in groter 
verband aandacht krijgen. 
Over de in de nota vermelde 
schatting van de reductie van 
150 à 200 man bij IHC Gusto 
Staalbouw merkt de voorzitter 
op, dat hierbij is uitgegaan van 
het personeelsbestand per 8 
juni 1977. 
De voorzitter zegt toe, dat het 
advies van de gekozen leden 
van de COR door de raad van 
bestuur nader zal worden be
studeerd. De behandeling van 
dit punt zal in de volgende ver
gadering worden voortgezet. 

Naar aanleiding van het le 
kwartaalverslag 1977 zijn ver
schillende vragen gesteld, die 
door de heer Van Oosterom 
worden beantwoord. Vooral het 
uitgeven van preferente aande
len IHC krijgt grote aandacht. 
Zij bieden een bescherming te
gen een "overval", in het bij
zonder vanuit het buitenland 
op de onderneming. Aangezien 
de koers van de aandelen IHC 
Holland laag is, is het gevaar 
van zo'n "overval" aanwezig. 
Een reden om beschermende 
maatregelen te nemen. 

In de rondvraag komen onder 
meer aan de orde: 
* opgave betreffende investe
ringen in het concern-wordt in
een volgende vergadering aan
de orde gesteld;
* diepzeemijnbouw m.b.t.
mangaanknollen - ontwikke
lingen worden gevolgd, in het
bijzonder door MTE;
* engineeringsopdracht voor
splijthopperzuiger Amerika - is
IHC inderdaad mee bezig.

De voorzitter De secretaris 
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Nieuw hoofdkantoor IHC Verschure 
Omzien 

De meeste ex-bewoners van de 
Meeuwenlaan zullen in de na
middag van vrijdag l0juni 1977, 
toen zij voorgoed het terrein 
aan de Meeuwenlaan de rug 
toekeerden, een wat onbestemd 
gevoel over zich gehad hebben. 
Zo van: daar gaan we dan, een 
belangrijke episode uit het le
ven van ons bedrijf en uit ons 
persoonlijk leven is hiermede 
afgesloten. 
Voor vele Verschurianen was 
de Meeuwenlaan een begrip. 
Daar lag een stuk geschiedenis. 
Op 30 april 1913 stichtte de heer 
P. J. M. Verschure er zijn be
drijf. 
De gedachten gingen aanvan
kelijk uit naar de reparatie van 
vaartuigen van het transport
bedrijf Verschure & Co's Bin
nenlandsestoomvaart Maat
schappij. Maar al spoedig 
groeide het bedrijf uit tot een 
complete scheepswerf met voor 
die tijd alles er op en er aan. Er 
was een helling, een mechani
sche afdeling en een grote con
structiewerkplaats compleet 
met smidse. De eerste opdrach
ten die er tot stand kwamen, 
omvatten o.m.: het stoompas
sagiersschip "Heerenveen" 
(Het model ervan staat nu te 
pronk in het Scheepvaartmu
seum te Amsterdam), de 
stoom zeesleper "Wilhelmina

"
, 

een grote kolenlichter en di
verse elevatorpontons, waar
van de opbouw verzorgd werd 
door een bedrijf in Duitsland. 
Al deze schepen werden dwars 
te water gelaten. 
Tussen de bedrijven door wer
den ook grotere en kleinere re
paraties verricht. En al spoedig 
werd ook een grote bok aange
schaft om de grote schepen te 

.lichten. Het tewaterlaten van 
een zwaar schip was een riskant 
werk, tegenwoordig zouden we 
het stuntwerk noemen, omdat 
er in de motor kade geen uitloop 
was. Er werd dan een zware tros 

aan het schip bevestigd en als 
het begon te glijden, was er een 
man of zes nodig om tegen te 
houden en mee te lopen met de 
chef voorop. Een tros om de 
kikker beneden aan de helling
en: ,,Houden wat je hebt

" 
tot de 

mannen de blaren op hun han
den hadden. 
Naast de bouw van drijvend 
materieel werden in de loop der 
jaren aan de Meeuwenlaan ook 
stoommachines en stoomketels 
gebouwd. Verschure veroverde 
op dat gebied een naam. 
De ouderen onder ons herinne
ren zich zeker namen als: Foster 
Wheeler ketels, Brouwer 
stoommachines, en de eerste 
graanelevatoren voor Rotter
dam en Antwerpen, die aan de 
Meeuwenlaan gebouwd wer
den. 
De scheepswerf en machinefa
briek functioneerden in die ja
ren compleet aan de Meeuwen
laan. Maar ook op sociaal en 
educatief gebied gebeurde er 
het een en ander. In 1915 kwam 
het eerste werkliedenregle
ment tot stand. Velen van de 
ouderen hebben er hun oplei
ding genoten, waardoor wij 
steeds belangrijkere en grotere 
installaties aan de markt kon
den brengen. Dat noodzaakte 
ons om in 1916 over te gaan tot 
de aanschaf van een terrein, 
waar zonder risico's "gehel
lingd" kon worden. Dat werd 
gevonden aan de Zamenhof. 
straat. 
Evenals aan de Meeuwenlaan 
werden hier eind 1944 door de 
bezetter verwoestingen en ver
nielingen aangericht. Een half 
jaar na de bevrijding sprak de 
heer Ton Verschure in aanwe
zigheid van vele autoriteiten ter 
gelegenheid van de tewaterla
ting van de tinmolen Dendang 
voor Indonesië in één van de 
verwoeste hallen aan de Za
menhofstraat het gezamenlijk 
personeel toe. Hij wees daarbij 

op het samenwerkingsverband, 
dat tot stand gekomen was met 
de andere IHC-werven, waar
door het mogelijk was een voor 
die tijd reusachtige order van 6 
tinbaggermolens te aanvaar
den, die onder één regime ge
bouwd werden. Tevens legde 
hij toen al de nadruk op de 
noodzaak van een meer effi. 
ciënte wijze van werken. 

Vooruitzien 

De zestiger jaren brachten ons 
de zogenaamd gouden jaren, 
waarin alles scheen te kunnen. 
Nu zijn we in een ander tijdperk 
beland: een tijdperk van bezin
ning op velerlei gebied, een 
tijdperk, dat schreeuwt om 
mensen, die willen bouwen en 
dat ook efficiënt willen doen; 
zeker een tijd, waarin de eco
nomisch sterken een kans zul
len hebben te overleven. Om tot 
deze laatste categorie te blijven 
behoren zullen wij niet alleen 
met vrolijke gezichten en goede 

voornemens dit nieuwe ge
bouw in gebruik moeten ne
men, doch we zullen moeten la
ten blijken, dat, nu de commu
nicatielijnen verkort zijn, er ook 
mogelijkheden voor ons zijn 
om inderdaad efficiënter te 
werken. En dat dat moet gebeu
ren, daarvan zal een ieder van 
ons overtuigd zijn, die begrip 
heeft voor de situatie waarin 
onze tak van industrie zich 
momenteel bevindt. 
Met het nieuwe kantoor is een 
belangrijke investering gedaan. 
Het is voor ons een rechtvaar
diging om de concurrentiestrijd 
met enthousiasme aan te gaan. 
Wij zullen daaruit profijt kun
nen en moeten trekken in het 
belang van ons bedrijf, van IHC 
Holland en van onze eigen posi
tie daarin. Het ligt voor de hand, 
dat wij, gezien de geaardheid 
van onze Verschurianen, daarin 
zullen slagen. Daarom allemaal 
in Amsterdam gefeliciteerd met 
dit nieuwe gebouw, dat behui
zing biedt aan directie, staf en al 

Fikse 
hijlsklus 
bij 
IHC 

:� Smit 

het administratief en technisch 
personeel, dat bij de nieuw
bouw betrokken is. In totaal 
zo'n 140 mensen. 
Tot slot nog enkele technische 
gegevens over het gebouw zelf. 
Het is gebouwd op 88 betonnen 
palen van elk 21,5 m. lengte. Het 
heeft een grondoppervlak van 
62 x 18 m. en het omvat 3 ver
diepingen. Het gebouw is sa
mengesteld uit geprefabri
ceerde zeshoekige betonnen 
secties. De begane grond onder 
het gebouw biedt ruimte voor 
het parkeren van auto's. Voor 
wat het interieur betreft is de 
vloer- en wandbekleding aan
gepast aan de betimmering, die 
in donkere tinten gehouden is. 
Het gehele gebouw is air
conditioned. Ten einde ieder
een van ons personeel, de huis
genoten en familieleden, 
kortom alle belangstellenden in 
de gelegenheid te stellen een 
kijkje te komen nemen wordt 
op een nader te bepalen datum 
,,open huis" gehouden. 

Twee drijvende bokken kwa
men er enige tijd geleden aan te 
pas om de cutterladder voor de 

"Jebel Ali Bay" in het schip te 
hijsen. Deze zuiger is zoals u 
weet bij IHC Smit in aanbouw. 
De cutterladder werd door de 
collega's van IHC Gusto Staal
bouw gemaakt. Een dergelijke 
"co-productie" komt wel meer 
voor.Voor de toeschouwers en 
de fotograaf betekende deze 
hijsklus een boeiend schouw
spel. En wie de foto's ziet kan 
dat slechts beamen! 
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IHC Ciusto Staalbouw 
IHC Omnitrail te water 
Aannemingsmaatschappij 
v/h J. Prins van Wijngaar
den in Hattem is de eerste, 
die een IHC Omnitrail aan 
haar baggervloot zal toe
voegen. Het is een splijtbare 
sleepzuiger, waarvan het 
ontwerp is gebaseerd op de 
bekende IHC Omnibarge. 
Het lossen van de opgezo
gen bagger gebeurt dus 
door het in lengterichting 
openklappen van het schip. 
De Thames, die een laad
ruiminhoud heeft van 625 
m3

, is op 1 juli jl. zonder ce
remonieel bij IHC Gusto 
Staalbouw te water gelaten. 
Begin augustus - na de 
voltooiing van de afbouw in 
Slikkerveer - wordt het 
schip feestelijk in gebruik 
genomen. Ter gelegenheid 
daarvan zullen wij deze eer
ste IHC Omnitrail nader aan · 
u in Zeskrant voorstellen.

IHC Smit 
Paasvakantiecursus 

Uit contacten tussen de 
schooldekanen van Havo, 
Atheneum en het secreta
riaat van de FME (regio 
Drechtstreek) bleek, dat er 
grote behoefte bestaat om 
leerlingen van de hoogste 
klassen kennis te laten ma
ken met het bedrijfsleven. 
Ook IHC Smit heeft hieraan 
medewerking verleend. Ge
durende twee dagen waren 
op het bedrijf aanwezig 14
leerlingen van het Christe
lijk Lyceum uit Dordrecht, 
5 leerlingen van "De Lage 
Waard" uit Papendrecht en 
4 leerlingen van de Prinses 
Juliana Scholengemeen
schap uit Dordrecht. 
In "De Uilskuiken", school
krant van de scholenge
meenschap "De Lage 
Waard" uit Papendrecht, la
zen wij het navolgende ver
slag: 

Excursie IHC 
Op woensdag 6 april 1977 
en donderdag 7 april 1977 
hebben ondergetekende en 
nog een paar ongure figuren 
een excursie gemaakt naar 
IHC Smit op Kinderdijk, 
een scheepswerf waar bag
gerschepen worden gP
bouwd. Na eerst een plons 
hete koffie door onze ver
droogde kelen te hebben 
gespoeld werd ons een wel
komstwoord toegeroepen 
door dhr. Bouman, de direc
teur van de werf. Hij ver
telde ons in het kort hoe het 
er zoal toeging op het be
drijf. Toen dhr. Bouman 
zijn zegje gedaan had nam 
dhr. de Jager het van hem 
over, we moesten eerst ons
zelf introduceren. 
Na deze inleiding vertelde 
hij ons van de promoties 
binnen het bedrijf en de or
ganisaties van het bedrijf. 
Tot slot van deze verhande
ling kregen we een op
dracht die heette: ,,case 
promotie". Deze opdracht 
werkte erg verhelderend. 
Om ± 12 uur werd er een 
film getoond getiteld 

"Schepenhal" waarin we
konden zien hoe de schepen 
gebouwd werden in de 
grote overdekte loods. Aan 
het einde van deze film 
koerste de gehele groep 
kantinewaarts waar we het 
nodige voedsel konden bin-

nenstouwen. En bepaald 
persoon, (geen namen noe
men, hè Paul) wist de 
legendarische hoeveelheid 
van 19 boterhammen, 5 ba
nanen, 3 peren en 3 bakken 
koffie door zijn strot te 
trekken. Na deze eetpartij 
werd er een excursie ge
maakt naar de Schepenhal. 
Deze schepenhal is ge
bouwd in 1972. Het bestaat 
uit een helling, ( = plaats 
waarop het schip gebouwd 
wordt) een lasvloer, een 
voorbewerkingshal en een 
materiaal park. 
De werf heeft de mogelijk
heid om 3 à 4 grote of 4 à 5

minder grote schepen per 
jaar te bouwen. De loods 
heeft een lengte, breedte en 
hoogte van respectievelijk 
168 m. 51 m. en 34 m. 
Na deze excursie werd ons 
het een en ander verteld 
over de verdeling van het 
bedrijf, die er als volgt uit
ziet: 

les met een aantal vragen 
die we moesten beantwoor
den. Om 12.45 uur gingen 
we aan tafel. Veel brood en 
koffie maakte ons weer 
mens en we gingen een 
kijkje nemen bij de Con
trols. Dit is een afdeling 
waar de meer elektronische 
kanten van de (bag
ger)scheepsbouw worden 
verwezenlijkt. Overal zag je 
ingewikkelde schema's, 
draden en wat al niet meer. 
We keerden hierna weer te
rug naar het Informatiecen
trum voor een totale evalua
tie. Dit was tevens het slot 
van de excursie. 

NOOT: de beste stuurlui 
baggeren in de blubber. 
Rogier 
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Tot slot volgde een dageva
luatie. Omdat we nog tijd 
over hadden werd ons nog 
een blik gegund in de 
ruimte boven het Informatie 
Centrum waar een aantal 
modellen stonden van 
sleepzuigers. Er stond zelfs 
een model van een motor 
die men in de baggersche
pen monteert om het bagge
ren wat te vergemakke
lijken. Deze werd dan ook 
prompt bestormd door een 
Ambachtse jongeling maar 
door krachtig ingrijpen van 
omstanders kon vernieling 
worden voorkomen. Het 
was een leuke dag en ik ben 
om 4 uur naar huis gegaan. 
De volgende dag was het 
ook leuk. Toen iedereen 
aangekomen was en zich in 
zijnen zetel had gezeten 
stak dhr. de Jager van wal 
over de opleidingen die 
men binnen het bedrijf kan 
volgen. Veel mensen van de 
L.T.S. werken bij de IHC en 
worden hier opgeleid tot 
vakmensen bijv.: machine
bankwerker, monteur (elek
tronisch). Tot slot van dit 
betoog kregen we praktijk-

Jeugdreis naar Hasselborn 
Ten eerste willen wij de lei
ders hartelijk danken voor 
alles, wat zij hebben gedaan 
die week, alsmede voor de 
voorbereidingen. 
Maandag 23 mei: 
We vertrokken met een bus 
van West 
Nederland met als bus
chauffeur "Bertus

" 
om 8 

uur van IHC Smit. We zijn 
richting Born gegaan, waar 
we om ± 10.00 uur koffie 
hebben gehad. Daarna ver
trokken wij van Born naar 
de grens, waarna we net 
voorbij de grens ons lunch
pakket op hebben gegeten. 
Toen we een half uurtje 
daarna weer vertrokken, 
zijn we richting Siegburg 
gegaan, waar we om 3 uur 
een verfrissingspauze had
den. Om een uur of 5 kwa
men we in Hasselborn aan, 
waar we werden ontvangen 
door de heer Grün. We heb
ben onze koffers uitgepakt 
en moesten om 6 uur aan 
tafel zitten voor het warme 
eten. Na het eten waren wij 
vrij om te staan en te gaan 
waar we wilden. Wij zijn 
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naar het dorpje zelf gegaan, 
waar we een paar pilsjes 
hebben gedronken, want we 
moesten om elf uur weer 
thuis zijn en gaan slapen. 
Een van de jongens van de 
scheepsbouw werd naar het 
ziekenhuis gebracht met 
een blindedarm, die er uit 
zou moeten, hetgeen later 
niet nodig bleek te zijn. 
Dinsdag 24 mei: 
We moesten om kwart voor 
8 op om op tijd aan het ont
bijt te zijn. Wij kregen heer
lijke harde broodjes met be
leg. Na het eten zijn we naar 
het sportveld achter de 
jeugdherberg gegaan om 
een paar spelletjes te doen. 
Er waren 7 ploegen, die 
hieraan deelnamen. Om 
kwart over 10 kregen we 
een pauze voor een fles li
monade, daarna hebben wij 
een partijtje voetbal gedaan. 
We moesten om 12 uur weer 
in de herberg zijn om de 
warme maaltijd te gebrui
ken. Na het eten gingen de 
sportwedstrijden verder 
waarna de uitslag om 5 uur 
bekend werd gemaakt. 
Daaruit bleek dat een ploeg 
van 5 jongens uit de machi
nefabriek gewonnen had. 
Na het avondeten waren we 
weer vrij om in Brando
berm een cafeetje te bezoe
ken. We moesten weer om 
11 uur op de kamers zijn, 
dus bleef er niet veel tijd 
over, want het was bijna 
een uur lopen. 

Woensdag 25 mei:Zoals ge
woonlijk weer om kwart 
voor 8 op om op tijd voor 
het ontbijt te zijn. Daarna 
vertrokken wij met de bus 
naar brouwerij "Brauerei
Waldschmidt

" 
in Wetzlas, 

waar we een rondleiding 
kregen van de bedrijfslei
der. Na de rondleiding kre
gen we een flesje bier en 
een glas, bovendien nog 
twee flesjes om mee te ne
men. Om een uur of elf 
aanvaarden wij de terug
tocht naar Hasselborn. Die 
middag hebben wij een 
bergtocht gemaakt van ± 90 
kilometer. Er waren hellin
gen bij van meer dan 14%, 
dus het ging niet zo snel. 
Donderdag 26 mei: 
Na het ontbijt vertrokken 
wij om 9 uur met de bus 
met omwegen naar St. 
Goarshausen, waar wij op 
de boot stapten voor een 
tocht naar Koblenz. Op de 
boot had je een prachtig 
uitzicht over de Rijn en 
haar oevers. Toen we in 
Koblenz aankwamen, had
den wij een uur de tijd om 
souveniers te kopen en de 
stad een beetje te bezichti
gen. Toen we terug kwa
men, stond de bus er, die 
van St. Goarshausen naar 
Koblenz was gereden. We 
vertrokken om half 4 uit 
Koblenz richting Hassel
born. Na het eten waren wij 
weer vrij om te gaan waar 
we wilden. 

Vrijdag 27 mei: 
We moesten om half 7 al op 
om de koffers te pakken. 
We moesten om 8 uur weg 
om op tijd in Kinderdijk te 
kunnen zijn. Na het ontbijt 
was het gelijk in de bus en 
wegwezen uit Hasselborn. 
We reden zo vlug mogelijk 
naar de hoofdwPg, omdat 
we een uur te kort kwamen 
wegens de zomertijd hier. 
Om 6 uur hadden we een 
korte rustpauze in Hennef. 
We waren om ongeveer 12 
uur bij de grens, waar we zó 
door konden rijden. Van de 
grens reden we richting 
Born, waar we een diner 
aangeboden kregen ter af
sluiting van deze week. We 
reden om 2 uur weg rich
ting Kinderdijk, waar wij 
om ongeveer half 5 aan
kwamen en naar huis kon
den gaan. 
Ik hoop, dat jullie een net 
zo geslaagde week hebben 
gehad als ik en wens de 
zieke jongen van harte be
terschap, want hij heeft heel 
veel gemist in de tijd, dat 
hij in het ziekenhuis ver
bleef. Daarnaast willen wij 
de leiding nogmaals harte
lijk bedanken voor de pret
tige week, die we daar sa
men hadden, al liep het wel 
een wat uit de hand. 
Leerling Machinefabriek. 



IHC Verschure · 
Uit het bedrijf 
Oranjewerf 
Op de Oranjewerf heeft men 
kans gezien de voormalige 
Zweedse veerboot "PRI
MULA" om te toveren in 
een hoogst moderne roll
on/roll-off veerboot. Voor 
zover wij kunnen nagaan, is 
dit de eerste veerboot van 
dit type in de binnenlandse 
vaart. 

Het schip dat een veer
dienst onderhield over de 
Sont tussen Zweden en De
nemarken werd eind vorig 
jaar door de rederij Doek
sen op Terschelling aange
kocht, daarbij geadviseerd 
door de heer Veenstra van 
de Oranjewerf, vooral met 
betrekking tot de techni
sche mogelijkheden van dit 
vaartuig. 
Aangezien het vaartraject 
Harlingen - Terschelling 
over de Waddenzee (en een 
staartje Noordzee) een heel 
wat langduriger zaak is dan 
dat over de Sont en boven
dien een grilliger karakter 
draagt, werd het door de 
rederij wenselijk geacht de 
passagiersaccommodatie te 
vergroten en de deklading 
beter te beschermen tegen 
overkomend zeewater. Hier
toe werd het bovendek ver
lengd, werden de salons in
wendig verbouwd, werd een 
bakdek aangebracht en 
werd bovendien het geheel 
getooid met een opklapbare 
voorsteven, een zogenaamd 
,,vizier". In de haven kan, 
als het vizier in de hoogste 
stand staat "opgeklapt", de 
lading auto's het schip 
binnen- of afrijden via een 
in het voorschip geplaatste 
rijklep. Evenals het vizier 
kan deze klep hydraulisch 
worden bediend. 
Al met al voor de Oranje
werf een interessante klus, 
die werd uitgevoerd volgens 
Oranjewerf-ontwerp met in
zet van alle Oranjewerf
mensen. 
Dat de rederij ingenomen is 
met deze aanwinst en te-

vreden is over het geleverde 
werk blijkt wel uit het aar
dige presentje, dat elke 
O.W.-er mocht ontvangen na
de oplevering!
Voor kortlopender werk
wipten nog verscheidene
zeeschepen van Amerikaan
se, Deense, Duitse en
Noorse nationaliteit bij de
Oranjewerf aan.
Momenteel is een groot deel
van de aandacht erop ge
richt om een 6-tal Omnibar
ges voor 3 verschillende
opdrachtgevers klaar te
stomen.

Scheepswerf 
De baggerproeven van de 
cutterzuiger MU BARAK, 
CO. 886, in IJmuiden zijn 
op de tweede dag onder
broken in verband met een 
mankement aan de cutter
aandrijving. Inmiddels is de 
tandwielkast waaraan dit 
mankement was hersteld en 
zijn de baggerproeven 
voortgezet op 28 en 29 juni. 
Na beëindigen van de bag
gerproeven worden de 
spudpalen met eigen midde
len aan boord gestreken. 
Dan moeten nog een aantal 
reservedelen geladen wor
den, dient het schip afge
schilderd te worden en zul
len eventuele opmerkingen 
na beproeven verwerkt 
worden. 
De inbouw van de installa
tie van de cutterzuiger JU

MEIRA BA Y, CO. 890, vor
dert goed, en op een aantal 
punten is de achterstand 
een eind ingelopen. De foto 
laat het inhangen van de 
ladder zien. De walbeproe
vingen moeten in week 27 
starten en een zeer gecom
primeerd programma van 
beproevingen moet dan af
gewerkt worden. 
De bouw van de cutterzui
gers CO. 894 en CO. 895 
gaat goed voort. De tewater
lating van CO. 894, de 
MAKTOUM BAY is gepland 
op 22 juli a.s., waarbij het 
streven is geen dokking no
dig te hebben voor het stel-

Jen van de paalwagen
geleiding. Gezien de korte 
bouwtijd is dit van belang 
omdat een dokking van 
twee weken een verlies van 
doorlooptijd van zeker één 
week betekent. 
De tewaterlating van de 
MAKTOUM BAY op 22 juli 
zal om 16.30 uur plaatsvin
den. De doopplechtigheid 
zal worden verricht door 
mevrouw Aneesa Saleh, 
echtgenote van de heer A. 
M. Saleh, direkteur van
Gulf-Cobla. 
De kiel van CO. 898, cutter
zuiger voor ADNOC, zal ge
legd worden in de eerste 
helft van juli. 

Spreekuur maatschappe
lijk werkster 

Nu de samenvoeging van 
,,Meeuwenlaan" en "Za
menhofstraat" verwezenlijkt 
is zijn de spreekuren van 
mevr. H. Dankelman, maat
schappelijk werkster, gewij
zigd. 
Op de Nieuwbouw werf 
zijn de spreekuren woens
dag-, donderdag- en vrij
dagochtend van 8.00-9.30 
uur. 
Op de Oranjewerf dinsdags 
van 8.00-10.00 uur. 

Zonodig kunnen telefoni
sche afspraken gemaakt 
worden tijdens deze 
spreekuren. 

Personalia 
Indiensttredingen 
D. Pischeda, 8.6.77, kanti
nebediende
mej. A. G. Smit, 13.6.77,
adm. medewerkster
mw. v. Noorden-Bosch,
16.6.77 kantinemedewerk
ster

Geboorten 
Fiona M., 7.6.1977 dochter 
van de heer en mevr. 
Alexander 
Kelly J., 7.2.1977 dochter 
van de heer en mevr. Mul
der 
Nilgün, 23.6.1977 dochter 
van de heer en mevr. Kirca 

Huwelijk 
Op donderdag 30 juni 1977 
zijn Lex Hensen Verbaten 
en Sandra Ranty in het hu
welijk getreden. 

In Memoriam 
Wij ontvingen bericht dat 
op 8 juni 1977 tijdens zijn 
vakantie plotseling is over
leden onze gepensioneerde 
medewerker de heer J. J. de 
Haan. De heer de Haan be-
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reikte de leeftijd van 67 jaar 
en was bij ons werkzaam als 
bankwerker. Op 16 juni 
1977 is overleden onze ge
pensioneerde medewerker 
de heer J. F. Rijs. De heer 
Rijs bereikte de leeftijd van 
80 jaar en was tot aan zijn 
pensioendatum bij ons 
werkzaam als hakker/te
genhouder op onze 
scheepswerf. 
Wij hopen dat de nabe
staanden de kracht mogen 
vinden het verlies te kun
nen dragen. 

Ontvangen dankbetuigingen 
van de heer Karmelk, na
mens familie nogmaals har
telijk dank voor de blijken 
van belangstelling en ca
deaus ontvangen op de dag 
van zijn 40 jarig jubileum; 
voor de blijken van deel
neming ondervonden bij het 
heengaan van de heer M. 
van der Hoeven. Uit aller 
naam D. van Loenen-v. d. 
Hoeven 

Jubilea 
Op 3 augustus zal de heer 
G. Flierman 25 jaar werk
zaam zijn bij Verschure. De
heer Flierman is werkzaam
als voorman in de kopersla
gerij op de scheepswerf.
Op 19 augustus hebben we
twee jubilarissen op de
nieuwbouwwerf en wel:
de heer G. Visser, werk
voorbereider in de afdeling
Bedrijfsbur. nieuwbouw
en de heer M. van Nimwe
gen, optisch tekenaar in de
afd. Bedrijfstekenkamer
Op 26 augustus zal het 25
jaar geleden zijn dat de heer
J. Kierskowsky als elektr.
lasser bij Verschure kwam
werken. De laatste jaren
voor zijn ziekte was hij in
structeur op de leerschool.

40 jaar 
Op 16 augustus hoopt de 
heer H. Andela zijn 40 jarig 
jubileum te vieren. De heer 
Andela, die kassier is bij 

Verschure, is ongetwijfeld 
voor iedereen een goede 
bekende. Niet alleen door
dat hij voor ons noodzake
lijk stukje levensonderhoud 
zorgt, maar ook omdat hij 
aan velen de helpende hand 
geeft bij moeilijkheden. 

40-jarig jubileum Vrijdag 3
juni 1977 hebben wij ten
huize van de heer F. Berg in
Purmerend diens 40-jarig
dienstjubileum gevierd.
Ofschoon de heer Berg om
gezondheidsredenen zijn
werk niet meer kan verrich
ten was het een vreugde
volle dag voor echt blije
mensen.

Het was echt een dag, 
waarop het echtpaar Berg 
met vreugde kan terug zien. 
Wij voegen onze felicitaties 
bij die welke deze gewezen 
voorman bij de ijzerwerkers 
reeds heeft mogen ontvan
gen en hopen, dat hij nog 
vele jaren voor zijn gezin 
gespaard moge blijven. 

Pensioenregeling B.P.F. 
Eén dezer dagen zullen de 
deelnemers aan het Be
drijfspensioenfonds voor de 
Metaalindustrie de pens
ioenregeling, zoals deze 
vanaf 1 januari 1977 geldt, 
toegestuurd krijgen. Deze, 
voor velen ingewikkelde, 
materie wordt hierin op po
pulaire wijze uiteengezet. 
Hopelijk is het ook voor u 
verhelderend. 

IHC De Klop 
Personalia 
Geboren: 
01-06-1977 Sander Ronald
zoon van A. T. Brandt
A. Brandt-Kooijman
09-06-1977 Anita Erica
dochter van P. C. Hilgeman
A. Hilgeman-Wolff

Dankbetuiging 
Onze hartelijke dank aan di
rectie, toezichthoudend per
soneel van afdeling 
Scheepsbouw en het lief- en 
leedfonds voor de mooie ca
deaus die wij hebben ont
vangen t.g.v. ons 25-jarig hu
welijksjubileum. 

C. Spruijt
J. Spruijt-van Heteren

Ons werk 
Afleveringen: 
In de maand juni zijn afgele
verd de Beaver 1500 (order 
02075), de Amphidredge voor 
Boeroendi (order 51129) en 
de twee Beavers 4000 voor 
Venezuela. 

PV 
Op zaterdag, 20 augustus a.s., 
organiseert de Personeels
vereniging bij voldoende be
langstelling een fietstocht 
door onze mooie Alblasser
waard, voor de leden met hun 

gezin. Er zijn twee afstanden 
uitgezet: één van 20 km en 
één van 40 km. Deze zijn met 
zorg uitgezet en wij garande
ren u dan ook een mooie 
tocht. 
De inschrijving vindt plaats 
in de kantine op de dag van 
de tocht. De starttijden lig
gen tussen 9.30 - 10.30 uur. 
Bij de inschrijving ontvangt 
u een routebeschrijving en
een controle-kaart, welke u 
na aankomst weer inlevert en 
waarop een herinnerings
vaantje wordt uitgereikt. 
Op de controleposten zullen 
kleine reparatiesets aanwe
zig zijn om pechvogels weer 
op weg te helpen. Tevens 
wordt er een bezemwagen 
ingezet om u tijdens de tocht 
eventueel te assisteren. 
Om het één en ander een vlot 
verloop te laten hebben is het 
noodzakelijk dat wij vooruit 
weten hoeveel personen er 
deelnemen. Dit graag vóór 2 
augustus opgeven bij één van 
de bestuursleden. Voor kan
toorpersoneel bij de afdeling 
P.Z. 
Wij rekenen op een enorme 
belangstelling en hopen u op 
20 augustus in de kantine te 
kunnen begroeten. 
Het bestuur 



IHC Custo 

Smit 
Engineering 

POC vergaderde op 8 juni 
De vergadering werd ge
opend door de voorzitter, 
waarna de notulen van de 
vergadering van 28-3-1977 
werden doorgenomen en 
goedgekeurd. 
T.a.v. de orderportefeuille
werd door de voorzitter het
volgende meegedeeld:
- nieuwe opdracht voor 2 -
500 m3 Omnibarges voor
Australië,
- het contract voor de
sleepzuiger voor Cameroen
is per 8 juni jl effectief ge
worden,
- nieuwe opdracht voor het
maken van een technisch
ontwerp voor een 4700 m 3 

splitrail.
Verder staan er nog enkele
zeer serieuze projecten uit 
voor sleepzuigers en Omni
barges.
Gezien de opdrachten welke
de laatste maanden geboekt
zijn wordt er intensief aan
gewerkt om mensen in te
lenen.
Onder het agendapunt in
terne organisatie werd het
schema dat aan de POC le
den was uitgereikt bespro-

DMN 
V.V.-Nieuws
Op zaterdag 25 juni vond de 
eerste competitiewedstrijd 
van dit visseizoen plaats. 's 
Ochtends om half 6 werd er 
verzameld bij het fietsenhok 
van DMN, dat beschenen 
werd door een waterig zon
netje. Van daaruit vertrok 
men, trappelend van onge
duld en kou, naar het 
Oegstgeester Kanaal. Aan
gezien de wedstrijdleider 
zich had verslapen (!), moest 
de baanuitzetter een uur 
wachten, voor de wedstrijd 
officieel kon beginnen. Uit
eindelijk werden de eerste 
hengels om half 7 uitge
gooid. Om 8 uur werd er ge
zellig gezamenlijk koffie 
gedronken en besloten, ge
zien de minimale vangst, 
C'lders een stekje uit te zet
ten. Dat gebeurde in de 
Leidse Vaart. Nadat er op-

ken, alsmede de bezetting 
op de afdeling Omnibarges 
en typekamer. 
In de rondvraag kwamen 
nog de volgende punten aan 
de orde: 
- het IHC jaarverslag,
- de gehouden voorlich-
tingsavonden over het wer
kende baggermateriaal in
het Midden Oosten en de
rapportage van de werkbe
zetting van SE op de COR
vergaderingen.
Verder niets meer aan de
orde zijnde sloot de voorzit
ter daarna deze vergadering.

Te koop aangeboden: 
1 kinderfiets voor kind van 
5 tot 8 jaar 
Te bevragen bij H. v. d. 
Dool 
tel. 01859-3866 toestel 36 of 
tel. 01859-2355 toestel 527. 

nieuw een baan was uitge
zet werd daar tot 10 uur ge
vist. Als grote winnaar 
kwam uit de bus de heer 
Huurman met 36 punten. 
De stand ziet er verder als 
volgt uit: punten 
L. Heemskerk 22 
H. Salier 15 
J. Borst 14 
F. Duivenvoorde, T. Zand-
bergen en C. v.d. Tang 12 
Mevr. Zandbergen en J.
Nulkes 11 
K. v.d. Veek 10 
H. van Loo 6 
Hens bergen 2 
L. van Rooyen 0 
H. Olde Damink 0 
N.�d.Bent 0 
K. Jansen 0 
Graag hopen we iedereen 
weer te zien op 16 juli a.s. 
bij de Leidse Vaart, Lei
muiden en dan onder betere 
weersomstandigheden. 

Kiellegging 
Op 20 juni jl. is de eerste 
bodemsectie geplaatst voor 
de CO 897, de cutterzuiger 
voor Cobla. De operatie 
werd geheel volgens plan 
uitgevoerd orider het toe
ziend oog van toezichthou
ders en directie. 

Proefvaart 
De MOT DREDGE VIII, bij 
IHC Gusto beter bekend als 
bouwnummer 880, arri
veerde op donderdag 26 
juni bij Wilton-Feijenoord. 
De "880" had �uccesrijke 
zeebeproevingen beëindigd. 
De beproevingen duurden 
vier dagen. 
Maandag precies op tijd 
kwam het schip los van de 
kade. Met een vlotte draai 
wendde zij haar steven naar 
zee. De eerste beproevingen 
namen al meteen een aan
vang tijdens de vaart naar 
Hoek van Holland. 
Eén van de eerste pro
grammapunten, de sloepen
rol, bleek meteen een groot 
succes. Van de ongeveer 
honderdveertig personen, 
die bij het aan boord gaan 
geteld waren, bleken slechts 
nog een vijfentwintigtal 
,,aanwezig te zijn". Een ge
ruststelling dat het aantal 
reddingsmiddelen nu zeker 
voldoende moest zijn ... 
Een volgende test, het uit
proberen van de zonnetent, 
moest al meteen uitgesteld 
worden vanwege het mieze
rige weer. Een verzoek van 
de eigenaar om de aircondi
tioning te testen moest der
halve als niet doelmatig van 
de hand gewezen worden. 
De verdere proeven trokken 
zich van de heersende 
weersomstandigheden niets 
aan. 
AI kompas-compenserend 
werden loods en Rijkswa
terstaat bij Hoek van Hol
land aan boord gebracht. 

Bij het bereiken van open 
zee en na het beproeven van 
de ankers ging men over op 
het zeer fijn en degelijk af
stellen van de voortstuwing. 
Zo degelijk dat eerst tegen 
de avond de eerste bagger
locatie bij Goeree bereikt 
werd. 
Onder de kundige leiding 
van kapitein, baggerbaas en 
vertegenwoordiger van 
Rijkswaterstaat werd ge
toond dat de MOT DREDGE
VIII, binnen de vereiste tijd 
in staat is de hopper van 
6500 m3 te vullen. 
Daarna kreeg de machine
kamer de gelegenheid te to
nen dat het schip op volle 
diepgang ononderbroken 
meer dan zes uur op volle 
snelheid kan varen. Hetgeen 
lukte en resulteerde in de 
aankomst bij Den Helder. 
Hier werd met behulp van 
de spuiters de hopper ge
vuld met vast zand. Hier
door werd Rijkswaterstaat 
van een zand bankje verlost. 
Na deze tweede succesvolle 
hoppervulling werd terug
gekeerd naar Hoek van Hol
land. Na aankomst in het 

Beerkanaal werd tweemaal, 
éénmaal met de IHC stan
daard zuigmond en éénmaal 
met California zuigmond, 
slib naar open zee gebracht. 
Hierbij is vermeldenswaard 
dat de zuigmonden in de 
recordtijd van 2 uur en 27 
minuten verwisseld werden. 
Een prestatie, omdat het 
moest gebeuren tijdens de 
kleine uurtjes van de nacht. 
De tijdens de eerste dag van 
de proefvaart opgelopen 
achterstand kon mede hier
door ingelopen worden en 
de verwachting was dat we 
op de geplande tijd van 
21.00 uur van de derde dag 
bij Wilton-Feijenoord zou
den zijn. Maar u raadt het 
al, het zat niet mee. 
De derde dag, nadat de 
hopper voor de vijfde en 
laatste keer gevuld was, liep 

de draad van de stuurboord 
zuigbuismiddenlier van de 
trommel. Het heeft tot half 
zeven de volgende dag ge
duurd om met behulp van 
duikers, in de Be petro
leumhaven, de zuigbuis 
weer op zijn oude plaats te
rug te brengen. Toen terug 
naar Goeree, om de hopper 
een zesde keer te vullen 
voordat op het programma 
teruggekeerd kon worden. 
Overblijvende programma
punten konden daarna met 
spoed afgewerkt worden. 
Hoe goed het schip wel is 
bleek bij het uitvoeren van 
de snelheidsproef. De "880'' 
haalde precies 13.08 knopen 
en de gelukkige voorspeller 
van dit cijfer kreeg zijn fles. 
Foto's van deze grote sleep
zuiger houdt u nog te goed. 

Jongerencommissie 
Het is alweer zover! Dit jaar 
kan de Jongerencommissie 
zich beroemen op het eerste 
lustrum. Op 25 mei is dit feest 
door de jongeren + leiding 
gevierd met een uitstapje 
naar een ontzettend(nou ja, 
ontzettend) vrolijke show: de 
André van Duin-revue "

Lach 
om het leven". Omdat men 
nu eenmaal beter de humor 
van het leven inziet als men 
geen last heeft van een knor
rende maag, werd dit punt 
eerst afgehandeld in een 
Chinees-Indisch restaurant. 
Het eten was prima en vooral 
kroepoek en bier was niet aan 
te slepen. Hierdoor in de 
juiste stemming gebracht, 
begaf men zich naar het thea
ter waar op de bekende ma
nier van André van Duin een 
goede show werd gebracht. 
De avond mag dan ook ge
slaagd genoemd worden. 

Boottocht 
De lucht is egaal grijs. 
Grondmist beperkt het zicht 
enigszins. Het is woensdag 15 
juni 1977. Vandaag de grote 
dag voor de Gusto
gepensioneerden, weduwen 
en oud-gedienden. Vandaag 
de jaarlijkse boottocht, 
waarmee iedereen al sinds 
begin maart rekening heeft 
gehouden.Vakanties werden 
ervoor verschoven. 
Zo rond half negen is het een 
drukte van belang op het 
Schiedamse Hoofd. De "Rü
desheim" Ligt onder stoom, 
de IHC-vlag gaat in top. Kin
deren brengen hun ouders 
tot aan de loopplank, taxi's 
rijden af en aan. De bussen 
uit Slikkerveer en Geleen 
komen aanrollen. Opge
luchte gezichten dat men op 
tijd is. Kreten van herken
ning na elkaar jarenlang niet 
gezien te hebben. ,,Tot straks 
aan boord". 
Dan is het 9 uur. Direkteur 
Th. W. de Kleijn, wenst zijn 
gasten een plezierige dag toe. 
Toch blijft de boot nog even 
aan de wal, want zoals ieder 
jaar komt die ene mevrouw 
uit Assen altijd iets later. Dan 
wordt snel het sein voor ver
trek gegeven om toch nog op 
tijd bij de geopende Maas
bruggen te zijn. De enige 
wanklank van deze dag is het 
zoek zijn van een damestas, 
die later toch gevonden 
wordt. 
Nog vóór de Maasbruggen 
wordt in gemeenschapszang 
het aanwezige diamanten 
bruidspaar toegezongen. 
Dan begint het gesprek van 
één dag, slechts onderbroken 
door de koffie met gebak, de 
borrel of de lunch, en ten
slotte tot zwijgen gebracht 
wanneer de Gusto Muziek
vereniging het gezelschap 
verwelkomt. Dat het 's mor
gens flink heeft geregend 
daar heeft niemand zich aan 
gestoord. 's Middags klaarde 
het trouwens op en kwam de 
zon door. Voldaan en moe 
van het praten aanvaardde 
ieder de thuisreis. 

Jubilea 
In de maand mei zijn de jubi
lea gevierd van de hieronder 
genoemde personen: 
25 jaar 

� 
P. de Vries
01-05-1952
Ie groepsleider tekenkamer
machinebouw

1 

--........,__ 
G. v. d. Ree
17-12-1951
groepsleider bedrijfsteken
kamer
40jaar 

F. van Haasteren
30-04-1937
kotteraar mach. fabr.

Jeskrmt 
Zeskrant is de elke vier 
weken verschijnendf' 
personeelskrant voor de 
medewerkers van de bij 
IHC Holland behorende 
bedrijven. Toezending 
geschiedt gratis aan de 
huisadressen. DE' inhoud is 
beschermd krachtens de 
auteurswet. 
Correspondentie voor de 
centrale redactie kunt u 
richten aan: Postbus 6141, 
3002 AC Rotterdam. 
Correspondentie voor de 
locale nieuwsrubrieken 
gaarne richten aan 
onderstaande plaatselijke 
redactie-vertegenwoordigers. 
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Te koop 
Mono pick-up in houten kast, 
incl. luidspreker. Wegklap
baar wandmodel. Mono 
draagbare cassette-recorder, 
zowel lichtnetvoeding als 
batterij. Stalen opklapbed. 
Inlichtingen bij dhr K. Brob
bel, tst. 322 of 255 

Sociaal verslag 
Bij de Personeelsdienst ligt 
voor belangstellenden een 
exemplaar van het Sociaal 
Verslag 1977 gereed. 


