
In dit nummer komen enkele actualiteiten aan de orde, zoals de overdrachten van de Mot 
Dredge VIII en de WiUemstad, en de tewaterlating van de 

Maktoum Bay . .. wordt het Jaarverslag van de POC gepubliceerd, ... besteden wij aandacht aan het baggeren met Amphidredge en Beaver in Nigeria, ... wordt verteld van een bijzondere job voor onze boorschepen, ... komt nogmaals de "wonderkachel"aan de orde, . .. kunt u (nog eens) lezen over de AWW, ... laat een fraaie foto iets herleven van Verschure zo'n halve eeuw geleden, ... herinnert het weer in de vaart komen van een raderboot aan de geschiedenis van J & K Smit, ... is er - door de vakanties niet veel, maar toch wel wat -regionaal nieuws van de werkmaatschappijen. 
Ander papier Over (papier) smaak valt niet te twisten, zei de IJzervreter in het vorige nummer! Sinds de verschijning van Zeskrant zijn er hier en daar wat bezwaren gehoord over de "dikte" van het papier. Er zijn er,die het "te zwaar" vinden.Samen met de drukker is daarom gezocht naar een andere papiersoort. Op basis van de meeste stemmen gelden is toen door de redactie een keuze gemaakt. Op dàt papier zal Zeskrant binnenkort worden gedrukt. Máár ... eerst moet nog even de voorraad van het zwaardere papier worden opgebruikt. Nog even geduld dus en vooral niet te zwaar aan tillen, beste lezers! 

DE IJZERVRETER Komkommer? Kom kom!. .. 

vierwekelijkse personeelskrant van IHC Holland - 31ste jaargang nummer 8 - aug. 1977 

" 

Op 9 juli j.l. heeft de Indiase Ambassadeur, Zijne Excellentie de heer M. Rasgotra, bij IHC Gusto de sleepzuiger MOT
Dredge VIII officieel overgenomen. Het schip is het 29e baggervaartuig, dat wij sinds 1950 voor India bouwden en het is met een laadruiminhoud van 6500 m3 de grootste van de reeks. De sleepzuiger werd na een internationale inschrijving in december 1975 als opdracht verkregen. De bouwkosten werden gefinancierd uit door Nederland beschikbaar gestelde ontwikkelingshulpfondsen. Tijdens een korte toespraak ter gelegenheid van de officiële overname memoreerde de heer Rasgotra de uitstekende betrekkingen tussen India en Ne-

Ook bij IHC Smit in Kinderdijk werd een schip overgedragen. Hier verzamelden zich vertegenwoordigers van opdrachtgever en werf aan boord van de sleepzuiger Willemstad voor het zetten van handtekeningen, het wisselen van de vlag en het uitbrengen van een heildronk. Intussen is ook de Willemstad naar het eerste karwei vertrokken. 

derland, met name op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. De Ambassadeur merkte op, dat vele landen in de derde wereld grote behoefte hebben aan gespecialiseerd materieel zoals sleepzuigers om hun infrastructuur te kunnen verbeteren. Gebrek aan financiële middelen belemmert deze landen echter in de aankoop van dit noodzakelijke materieel. De heer Rasgotra pleitte daarom voor grotere steun aan de ontwikkelingslanden. Nederland zou dan zelf het voordeel hebben, dat deze de werkgelegenheid in de momenteel zo in moeilijkheden verkerende scheepsbouw zou bevorderen. Namens IHC sprak de heer B. Schuil, lid van de raad van be-

De /HG-vlag omlaag . . .

Het tekenen van de overnameprotocol/en. 
Links de Indiase Ambassadeur, rechts /HG 
Gusto directeur, de heer J. D. Bax. 

Hiernaast geeft kapitein Talkar van de "MOT 
Dredge VIII" Ambassadeur Rasgotra u;::eg 
op de brug 

. . .  en die van "de Ballast" in top 

• 
� . 

t ..... . 

stuur. Hij zei o.m. het volgende: ,,Voor IHC Holland is de toespraak van de heer Rasgotra een steun in de rug, daar ook bij IHC de overtuiging leeft, dat een grotere steun aan de ontwikkelingslanden zoals door de heer Rasgotra bepleit, een goede zaak zou zijn voor de Nederlandse werkgelegenheid. IHC Holland tracht dan ook telkens dit onderwerp, daar waar dat zin kan hebben, ter discussie te stellen in de hoop, 

dat dit op langere duur effect zai geven. Dikwijls wordt vergeten, dat een verbetering van de infrastructuur voor ontwikkelingslanden een eerste vereiste is om deze landen zich zelfstandig te doen ontwikkelen, daar het de landen openlegt zowel naar binnen als naar buiten en hierdoor een ontwikkeling in de breedte en de diepte eerst echt mogelijk wordt. Waterwegen en havens spelen hierbij een grote rol, temeer daar het watertransport goedkoop is en zich vooral leent voor massagoederen. In dit opzicht zouden wij willen pleiten voor een vorm van Marshall-hulp, die vooral de ontwikkelingslanden zal helpen om de eerste hindernissen te overwinnen, die nodig zijn om de economie in deze landen werkelijk op gang te brengen. Wij hopen, dat op basis van dergelijke hulpprogramma's het voor ons mogelijk zal zijn om nog menig baggerwerktuig aan India te kunnen leveren". Intussen is de sleepzuiger MOT
Dredge VIII op eigen kracht en met een Indiase bemanning onderweg naar India. 
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Jaarverslag COR 1976 

Per januari 1976 was de sa- rée afschéid i.v.m. het aanvaar
menstelling van de Centrale den van een functie elders. De 
Ondernemingsraad IHC als heer A. M. Does vertegenwoor-
volgt: digde Smit & Bolnes in de COR 
D. L. H. Smit, Voorzitter als plaatsvervangend lid. 
P.A. M. Schudelaro, Secretaris, Om persoonlijke redenen be-
IHC Gusto dankte de heer D. Vonk, IHC 
H. Brands, IHC Holland/ De Klop, voor zijn functie als 
eompute1 centrum ----i-""OR-lid. Pet 6 d-ecember werd 
K. Brand, Smit Engineering in zijn plaats benoemd de heer 
E. van Broekhuysen, IHC C. W. Klop. De heer J. J. de Haas
V erschure werd benoemd tot plaatsver-
M. Dettmeijer, IHC Gusto vangend lid.
P. C. J. van Dijk, DMN Gedurende 1976 heeft de Cen-
M. P.J. Dols, IHC Gusto trale Ondernemingsraad IHC 9
Staalbouw keer vergaderd. Iedere verga-
J. van der Drift, IHC Gusto dering werd voorafgegaan door

J. W. van Egmond, DMN een vooroverleg tussen de ge-
H. J. Fooy, Smit & Bolnes kozen leden.
M. Gerritsen, IHC Smit De belangrijkste onderwerpen
A. H. van der Hel, IHC De Klop behandeld in de COR-
C. v/d Heuvel, IHC Smit vergaderingen staan hieronder
E. v/d Heuvel, IHC Gusto vermeld:
Staalbouw - Smit & Bolnes
A. H. Hoogendoorn, IHC Smit De situatie rond Smit & Bolnes
T. Molenaar, MTE kreeg ruime aandacht en kwam
C. Pater, IHC Smit in de vergaderingen van 11 fe-

J. P. M. Pirée, Smit & Bolnes bruari, 1 april, 3juni, 23junien 1
J. H. Scholten, IHC Verschure, september 1976 aan de orde. Op
J. G. Stocks, IHC Verschure 22 juli 1976 werd een extra
A. v/d Veer, IHC Gusto COR-vergadering belegd op
B. Verboom, IHC Gusto verzoek van de gekozen leden.
Staalbouw De COR-begeleidingscommis-
D. Vonk, IHC De Klop sie inzake deze problematiek,

De volgende mutaties in de sa
menstelling vonden gedurende 
1976 plaats: 
In de OR-vergadering van IHC 
Gusto Staalbouw d.d. 9 sep
tember 1976, werd de heer L. A. 
C. Rijshouwer, als opvolger van
de heer B. Verboom, tot COR
lid benoemd. De heer W. Ver
boom werd benoemd tot
plaatsvervangend lid van de
heer Rijshouwer.
In de OR-vergadering van IHC
Smit d.d. 19 oktober 1976 wer
den de onderstaande personen
gekozen tot COR-lid. De heren:
M. Gerritsen, A. H. Hoogen
doorn, D. Uittenbogaard, A.
Zwijnenburg. Tot plaatsver
vangende COR-leden werden
benoemd de heren: C. v/d Dus
sen, E. Krankovits, J. de Baat, J.
Sterrenburg. Afscheid werd
genomen van de heer C. v/d
Heuvel als COR-lid en van de
heer C. Pater die wegens het be
reiken van de pensioengerech
tigde leeftijd IHC verliet.
In de COR-vergadering van 8
december 1976 nam de heer Pi-

benoemd in december 1975,
zette gedurende 1976 haar
werkzaamheden voort.
- Orderportefeu iUe
Gedurende het afgelopen jaar
werd veel aandacht besteed aan
de moeilijke situatie in de
scheepsbouw en werden de
werkzaamheden van de Be
leidscommissie Scheepsbouw
op de voet gevolgd door de
Raad van Bestuur en de geko
zen leden van de COR.
In het algemeen kan gezegd
worden dat de baggermarkt
harder wordt en de offshore
markt nagenoeg stil ligt. Het
prijsniveau laat veel te wensen
over.
De gekozen leden van de COR
achten het wenselijk aandacht
te besteden aan de tekenka
merbezetting. Men was van
mening dat de werkverdeling
van de diverse tekenkamers, in
het kader van Baggergroot, niet
komt tot die efficiency die men
zich had voorgesteld.
- Resultaten
De gekozen leden van de COR
werden gedurende het jaar 1976

uitgebreid geïnformeerd over 
de resultaten van de onderne
ming. Het jaar- en halfjaarver
slag alsmede het le en 3e kwar
taalverslag werden besproken. 
Gedurende deze gesprekken 
kwamen o.a. aan de orde het or
derresultaat, de prognose over 
het winstplan 1976, voorzienin
gen en het sociale beleid van 
IHC. 
- HerbenoemingCommissarissen
Het voorstel tot herbenoeming
tot commissaris van IHC in de
op 18 mei a.s. te houden Alge
mene Vergadering van Aan
deelhouders van de heren M. J.
Keyzer en C. F. de Gooyer werd
door de Raad van Commissa
rissen aan de gekozen leden van
de COR voorgelegd.
De gesprekken hierover wer
den in 1977 voortgezet.
- Proefvaartregeling
In de vergadering van 11 fe
bruari 1976 bracht de commis
sie proefvaartregeling verslag
uit en in de vergadering van 1
april 1976 werd het concept
door de Raad van Bestuur als
advies aanvaard. Dit advies zal
worden gebruikt bij de onder
handelingen tussen de Raad
van Bestuur en Vakverenigin
gen.
- COR-reglement
Een concept-reglement uitge
reikt in de vergadering van 11
februari 1976 werd in de verga
dering van l april 1976 bespro
ken. Een 8-tal punten bleef
openstaan waarover in de ver
gadering van 2 september 1976
overeenstemming werd be
reikt.
In de vergadering van 8 decem
ber 1976 werd de brief van de
Bedrijfscommissie behandeld,
waarin het COR-reglement be
houdens een kleine correctie,
werd goedgekeurd.
- De commissie ziektekostenverzekering zette haar werk-

-zaamheden-in 197-6-voort, o.a.
met betrekking tot het even
tueel verder verbeteren van po
lisvoorwaarden.
- Budget COR
In verband met de noodzake
lijke kostenbesparingen dienen
extra besparingen te worden
nagestreefd. Een verlaging van
15% van het COR-budget werd
mogelijk geacht.
- Kostprijsverlaging
Betreffende maatregelen om te 
komen tot kostprijsverlaging in 
het concern, verzochten de ge
kozen leden van de COR de 
Raad van Bestuur tijdig inge
licht te worden over plannen in 
die richting. 
- Aandacht kregen dit jaar ook
de doelstellingen van IHC Hol
land en het Management Deve
lopment. Over het laatste on
derwerp ontstond een leven
dige discussie. Zoals toegezegd
lichtte de Raad van Bestuur de
gekozen leden schriftelijk na
der in over het Management
Development.
- In de vergadering van 1 april
1976 werd door de Raad van Be
stuur meegedeeld dat de Raad
van Commissarissen het voor
nemen heeft de heer Drs. L. M.
W. van Oosterom te benoemen
tot lid van de Raad van Bestuur.
De heer Van Oosterom zal zich
in het bijzonder bezighouden
met financieel-economische
aangelegenheden.
- In de vergadering van 22 sep
tember 1976 vond een gedach
tenwisseling plaats over een
brief van de Minister van Eco
nomische Zaken betreffende de
wenselijkheid van een concen
tratie binnen de bedrijfstak
offshore.
De Raad van Bestuur achtte het
initiatief van de Minister inte
ressant en zou medewerking
aan het onderzoek verlenen.
De gekozen leden van de COR
achtten het onderzoek nog in
een te pril stadium om het tot
onderwerp van discussie te
maken.

'De beste dingen 
bestaan 
uit vieren' 
,,Er bestaat in onze taal een uit
drukking, die luidt: alle goede 
dingen bestaan uit driëen. Maar 
wat deed Gulf-Cobla? Die be
stelde niet drie, maar vier grote 
cutterzuigers. Voor IHC is er 
dus een nieuw gezegde: alle 
beste dingen bestaan uit vie
ren." Aldus Ir. J. J. C. M. van 
Dooremalen, directeur IHC 
Smit, na de tewaterlating van 
de Maktoum Bay bij IHC Ver
schure. Ir Van Dooremalen 
,,viel in" voor Verschure direc
teur de heer G. Fluit, die met 
vacantie was. 
De Maktoum Bay is de derde 
zuiger van de serie van vier. 
Nummer één, de in Kinderdijk 
gebouwdeJebel Ali Bay, lag in
tussen voor een wat langere pe
riode proef te draaien in het 
Europoort-gebied. Aan de af
bouw van nummer twee, deJumeira Bay, wordt bij IHC 
Verschure druk gewerkt. De 
vier zuigers hebben elk een 
korte bouwtijd. En dat kan, 

dankzij de goede samenwer
king tussen alle bij dit project 
betrokkenen! 
De Maktoum Bay werd gedoopt 
en tewatergelaten door me
vrouw Aneesa Saleh, echtge
note van de heer A.M. Saleh, Di
recteur van Gulf-Cobla. Hij 
bracht in een korte toespraak 
dank aan alle IHC-ers voor, 
zoals hij zei, de "excellentjob". 
De heerser van Dubai is nauw 
bij het hele project van de aan
leg van de nieuwe haven en het 
industriecomplex bij Mina Je
bel Ali betrokken, zei de heer 
Saleh. 
Er wordt met belangstelling 
naar de IHC cutterzuigers uit
gezien, want bij de uitvoering 
van het project zijn de vier maal 
10400 paardekrachten hard no
dig! 

Bloemenmeisje was ditmaal de 6-jarige Petra Witter. Haar vader ,s plaatconstructiewerker in 
de afdeling Afbouw 
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Wat u moet weten 
over ... 
De Algemene Weduwen- en Wezenwet (A.W.W.) 
De Algemene Weduwen- en 
Wezenwet is een zogenaamde 
volksverzekering. Hetgeen zo
veel betekent als "de gehele be
volking omvattende". Iedereen 
die in Nederland woonachtig is 
(ingezetene is) en die de leeftijd 
heeft van 15 jaar is verzekerd. Uitkering 
Er zijn 3 uitkeringen. Zij gaan in 
op de eerste dag van de maand 
van overlijden. Ie: Weduwenpensioen 
De weduwe van een overleden 
verzekerde heeft recht op we
duwenpensioen: 
a) indien zij een ongehuwd
eigen- of pleegkind heeft, dat
geboren is vóór of op de dag van
overlijden van haar echtgenoot.
6) indien zij zwanger is op de 
dag van overlijden van haar
echtgenoot.
c) indien zij 40 jaar of ouder is
op de laatste dag van de maand
waarin haar echtgenoot is over
leden.
d) indien zij 35 jaar of ouder is
doch jonger dan 40 en zij een
eigen kind heeft gehad dat vóór
de dag van het overlijden van
haar echtgenoot gehuwd, dan
wel overleden is.
De weduwe heeft geen recht als
de man ten tijde van de huwe
lijkssluiting 65 jaar of ouder
was, tenzij het huwelijk ten
minste 5 jaar heeft voortge
duurd of uit het huwelijk een of
meer kinderen zijn geboren.
De_v..1:ouw..met wie een..oxetle_
den man gehuwd geweest is, 
bijv. een gescheiden vrouw, 
wordt voor de toepassing van 
deze wet gelijkgesteld met een
weduwe, indien het huwelijk
vóór zijn overlijden was ont
bonden of nietig verklaard, on
der voorwaarde dat zij niet is
hertrouwd en recht op wedu
wenpensioen zou hebben ge
had als de man op de dag van de
ontbinding van het huwelijk
zou zijn overleden.2e: Tijdelijke weduwenuitkering 

val met ingang van de maand 
waarin de weduwe 65 jaar 
wordt. 
2. De tijdelijke weduwenuitke
ring duurt 6 maanden, indien zij
jonger is dan 27 jaar; voor elk
jaar dat zij ouder is dan 26 jaar
duurt de uitkering een maand
langer.
3. De wezenuitkering duurt tot
het bereiken van de 16e respec
tievelijk 27-jarige leeftijd.Afkoopsom 
Hertrouwt de weduwe dan 
wordt het recht op pensioen af
gekocht door uitkering van een 
som ineens ter grootte van ten 
hoogste het jaarbedrag van de 
door haar genoten uitkering. Allerlei 
De hoogte van de pensioenbe
dragen wordt telkens in de pers 
bekend gemaakt en is gekop
peld aan het indexcijfer van de 
lonen. 
Telkens in mei wordt 6% vakan
tietoeslag betaald. 
In combinatie met de AOW kan 
de verzekering ook vrijwillig 
worden voortgezet. 
De weduwe heeft bovendien 
recht op kinderbijslag volgens 
de KWL en de AKW. 
Aanvragen voor uitkering moe
ten worden ingediend bij de 
Raden van Arbeid. 

IHC stelde zich voor 
in Brazilië 
Ongeveer een jaar geleden 
kreeg de samenwerking met 
Brazilië vorm door de onderte
kening van een overeenkomst, 
waarbij de werf EMAQ in Rio 
de Janeiro zuigers van het type 
IHC Beaver zou gaan bouwen. 
Naast dit zuivere technische en 
handelscontact, bleek er be
hoefte te bestaan om op het vlak 
van de "know how" IHC wat 
meer bekendheid te geven. On
der auspiciën van en in samen
werking met ALAD (de Latijns 
Amerikaanse "Bagger Vereni-

ging") werd daarom van 12 tot 
16 juli in de Braziliaanse hoofd
stad het "First Symposium on 
Dredging and Mining Techno
logy" gehouden. Er waren on
geveer 130 deelnemers, inge
nieurs, havenautoriteiten, aan
nemers, e.d. Zij luisterden naar 
lezingen en keken naar IHC 
diashows en films. De lezingen 
hadden als onderwerpen: bag
germaterieel en baggertech
nieken, mijnbouw, mini
baggeren en instrumentatie en 
automatisering. Zij werden ge-

Voldoet de weduwe niet aan 
een van de hierboven ge
noemde voorwaarden dan heeft 
zij recht op een tijdelijke we
duwenuitkering. 3e: Wezenpensioen 
Als regel hebben alleen volle 
wezen, waarvan zowel de vader 
als de moeder. zijn overleden, 
recht op wezenpensioen. Bij 
uitzondering is dit ook het geval 
met halfwezen. De wezen moe
ten jonger zijn dan 16 jaar; 
hiermee worden gelijkgesteld 
wezen van 16 t/m 26 jaar die 
studerend zijn en wezen van 16 
en 17 jaar die invalide zijn. 

jr:t; Functiemarkt 

Samenloop van uitkeringen 
Weduwenpensioen wordt in 
mindering gebracht op de slot
termijn van het AOW-pensioen. 
Bestaat er recht op rente van 
een van de thans ingetrokken 
ongevallenwetten, dan wordt 
deze slechts voorzover zij de 
AWW uitkering overtreft uitbe
taald. Duur van de uitkering 
1. Weduwenpensioen eindigt
als de weduwe geen ongehuwd
eigen- of pleegkind meer heeft.
Is de weduwe echter reeds 40
jaar of 35 jaar op het moment
dat het kind huwt of overlijdt
dan blijft de uitkering ook
daarna voortduren.
Het pensioen eindigt in elk ge-

Bedrijf IHC Verschure Funktie Typiste/telexiste Technisch consultant Calculator 
Medewerker budgetbureau 
Beheerder tussenmagazijn 
El.lassers Koperslagers/ pijpenbewerkers Scheepsmetaal-bewerkers 

Sal. groep 4 n.o.t.k.
n.o.t.k.
n.o.t.k.
5 
4 en 5 
4 en 5 
4 en 5 

Korte omschrijving Type en telexwerkzaamheden op afd. correspondentie Uitvoeren van projecten in de automatisering op gebied van techniek en besturing Plannen en voorbereiden van werk op gebied van lastechniek. Calculeren van orders in onderdelen Bewaking van orderkostprijzen, verschaffen van informatie daarover en opstellen van prognose van orderresultaten Vooraf, volgens bouwlijsten, groeperen van machinaal bewerkte delen, bestemd voor samengestelde constructies Laswerkzaamheden, zowel machinaal als met de hand Bewerken en verwerken van pijpen; monteren van pijpleidinginstallaties, sanitair e.d. Samenstellen van secties en werkstukken 

Opleidings- en ervaringseisen MAVO en typen en zo mogelijk steno HTS Scheepsb., Vliegtuigb. ofWerkt.b. met ervaring in programmeren HTS bij voorkeur Scheepsb. 
HEAO met bij voorkeur enige jaren ervaring 
Bemetal scheepsmetaalbewerken 

houden door onze eigen techni
ci. In de discussies werd nader 
op de verschillende problemen 
ingegaan. Ook werd gedemon
streerd hoe de moderne compu
tertechniek behulpzaam kan 
zijn bij het uitwerken van 
vraagstukken op baggergebied. 
Tot slot brachten de deelne
mers een bezoek aan de werf 
van EMAQ, om met eigen ogen 
te zien waar de samenwerking 
tussen ons en Brazilië gestalte 
krijgt in een aantal Beaver 
standaardzuigers. 

Aanv. informatie Inlichtingen bij: Afd. personeelszaken 020-323221 
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Strijd tegen olieverontreiniging 
In "Petrofina Berichten

"
, het 

personeelsblad van Petrofina, 
van januari dit jaar lazen wij 
hoe "onze" DB-boorschepen Pé
lican en Pétrel actief waren bij 
een bijzonder karwei voor de 
Franse kust. Van de redactie 
van het blaà kregen wij toe
stemming het verhaal over te 
nemen, waarvoor onze dan.k. 

Echt een onvoorziene op
dracht! Enkele maanden gele-· 
den begon de Petrel zijn eerste 
diepzee boringen ter hoogte van 
Gabon. Wie had toen kunnen 
vermoeden dat dit boorschip 
zich vandaag westwaarts van 
Brest zou bevinden met aan 
boord de duikers vah Comex 
(Compagnie maritime d'exper
tise) die sedert twee maanden 
alles in het werk stellen om de 
barsten in deBöhlen te dichten. 
De Böhlen is een Oostduitse pe
troleumtanker die tijdens de 
storm van 14 oktober 1976 ge
zonken is op enkele honderden 
meters van het eiland Sein. Het 
wrak van de tanker dat zich op 
107 meter diepte bevindt, ver
liest langzaam maar zeker zijn 
9.000 ton ruwe olie uit Venezue
la. 
Comex wil de lading aan de op
pervlakte brengen en in een an
dere tank overpompen. En dit 
zou vanzelfsprekend moeten 
gebeuren vóór dat het wrak in 
twee stukken valt en de vrije 
loop laat aan zijn zwarte inhoud 
tot overmaat van ramp voor de 
vissers van Sein, Audierne en 
Douarnenez . . . en voor onze 
uitverkoren vakantiestranden. 
Alhoewel zij de eerste in de 
reeks was, leek de operatie aan
vankelijk vrij eenvoudig. Aard
olie uit Venezuela is van het 
zeer zware soort. Ze moet bijge
volg vloeibaar gemaakt en dus 
opgewarmd worden alvorens ze 
naar de oppervlakte kan ge
pompt worden. Wat natuurlijk 
veronderstelt dat de barsten in 
de Böhlen gedicht werden! 
Eerste stap dus: het wrak "olie
dicht" maken. 
Het boorschip Pelican dat een 
reeks boringen achter de rug 
heeft ter hoogte van Labrador 
en op weg is naar de golf van 
Guinea, wordt ter hulp geroe
pen: het zal dienst doen als drij
vende basis voor de duikers van 
Comex. De Pelican behoort 
samen met de Petrel tot de fami
lie van de "dynamisch positie
kiezende" boorschepen die in 
staat zijn om zonder ankers op 
de juiste plaats te blijven liggen. 
Deze drijvende basis wordt 
dermate ideaal geacht voor het 
werk van diepzeeduikers dat 
men hoopt het zaakje binnen de 
maand op te knappen. Het zul
len er minstens vier worden. De 
werken zijn begonnen in de 
eerste dagen van november 76: 
nu begin februari zijn ze nog vo
lop aan gang. Einde december 
werd de Pelican afgelost door 
de Petrel. Twee maanden van 
dergelijke arbeid blijken ruim
schoots te volstaan! 
Wat is er dan zo moeilijk aan dit 
werk? 
Eerst en vooral is het waar ook 
ter wereld geen pretje te wer
ken op meer dan 100 meter on
der de zeespiegel. Wanneer het 
dan bovendien gebeurt in de 
zee van lroise, kan men wel van 
een krachttoer gewagen. De 
duikers worden naar het wrak 
gebracht in een onder druk ge
houden klok. Omdat onder wa
ter de druk elke 10 meter met 1 
atmosfeer toeneemt leven onze 
duikers dus onder een con
stante druk van ongeveer 11 
atmosfeer (1 atmosfeer lucht-

druk + 10 atmosfeer water
druk). Na volbrachte taak wor
den zij in één van de twee druk
kamers van de Petrel onderge
bracht. Dat brengt mee dat zij 
gedurende ongeveer een week 
leven in een kunstmatig milieu. 
Zo kan men inderdaad veelvul
dige en langdurige decom
pressies vermijden. 
Wanneer bij slecht weer het 
schip gaat stampen wordt alles 
stilgelegd; de voorsteven wordt 
door de deining omhoogge
stuwd en valt met ruwe kracht 
omlaag. Daardoor gaat de dui
kersklok aan het slingeren zo
dat de veiligheid van de duikers 
in het gedrang zou kunnen ko
men. Zo heeft op Nieuwjaars
dag een storm met windkracht 
10 de Petrel verplicht "bij te 
draaien" d.w.z. positie te kiezen 
met de voorsteven tegen de 
wind in om zo minder weers
tand te bieden aan de wind en 
aan de golfslag. 
Het werk op de onderzeewerf is 
dus maar mogelijk bij kalme 
zee en zelfs dan kan het maar 
gedurende twee uur per dag 
worden uitgevoerd wegens de 
stromingen van de grondzee die 
buiten het doodtij elke activi
teit onmogelijk maken. 
En daarmee is de kous niet af. 
De twee eerste barsten door de 
duikers van Comex ontdekt, 
werden met beton dichtge
stopt. Maar het wrak is ver van 
bewegingloos en de hechtings
punten hielden geen stand. Het 
beton werd dan maar vervan
gen door vlaskroten en wig
vormige sluiters ... die tot na
der bericht standhouden. 
Toen de Pelican door de Petrel 
werd afgelost waren er vier 
barsten gedicht. Vervelend is 
dat er na elke dichting een 
nieuwe barst te voorschijn 
komt . .. 
Verder nieuws dus in volgend 
nummer, dank zij de beman
ning van de Petrel die ons op de 
hoogte houdt. 

Terug van weggeweest! De heer Brouwer op de plek in de werkplaats waar eens de 
kacheltjes gemaakt werden . . 

Nogmaals: 
de wonderkachel 
Het artikeltje over de "wonder
kachel" in de vorige Zeskrant 
leverde een reactie op, waarvan 
wij graag melding maken. Wij 
hebben deze reactie ook aan het 
GEB in Amsterdam doorgege
ven. Men was daar erg blij mee, 
omdat zo bij stukjes en beetjes 
méér over dit typische oorlogs
produkt bekend wordt. 
En dan nu de reactie. De heer F. 
H. Brouwer, gepensioneerd
hoofdmonteur-bankwerkerij
van IHC Verschure is 70 jaar
oud. Hij vertelde de redactie,
dat hij tientallen van deze ka
cheltjes heeft gemaakt. Op het
bedrijf voor de collega's, maar
ook in de schuur achter zijn
huis om ze bij boeren te ruilen
voor eten. De heer Brouwer, die
zich de uitvinder van dit won
derkacheltje noemt, leverde
een schetsje in. Op de teken
kamer van Verschure heeft
men daarvan bijgaande teke
ning gemaakt.
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DMNO 
OR-vergadering 14.7.1977 De notulen van de vorige vergadering werden na een enkele toelichting en correctie goedgekeurd. De OR heeft een gespecificeerd overzicht ontvangen van de kosten, die verbonden waren aan het project Voortgezette Beroepsopleiding (VBO), waaraan 2 medewerkers gedurende 2 jaar deelnamen. Beide medewerkers slaagden inmiddels voor het examen. Mede vanwege de toch vrij hoge kosten is de leiding van mening, in de toekomst zeer selectief te werk te moeten gaan bij het voor-d ragen van kandidaten voor deze cursus. Zowel DMN zelf als de medewerkers kunnen het initiatief nemen, maar in beide gevallen zal nauwkeurig gekeken worden naar de capaciteiten van de kandidaat en het nut voor DMN. Naar aanJeiding van de vraag of het gelet op de kosten reëel is, de mensen na het volgen van een dergelijke opleiding gedurende een bepaalde tijd aan het bedrijf te binden, wordt gesteld dat dit invoeren dan ook zou gelden voor de gewone leerlingen-opleiding. Dit VBO project is voor DMN een proef geweest, om daaruit te leren of het voor de toekomst zinnig is ermee door te gaan. De nota Van Schalkwijk over de vervanging van het oude beoordelingssysteem is nu zowel met groepjes OR-leden als met groepjes uit het middenkader besproken. Zowel in de ORals in de chefsvergadering is men crin geslaagd, een gemeenschappelijke conclusie te trekken. De.ze twee conclusies komen in grote lijnen met elkaar overeen. Dit betekent dat uitgangspunt zal blijven, dat er minimaal één keer per jaar een gesprek zal plaatsvinden tussen de medewerker en zijn/haar chef. Het doel van zo'n gesprek moet zijn om meer begrip te krijgen over en voor elkaars werksituatie. Daarmee hopen we te bereiken, dat er een betere communicatie en informatieuitwisseling ontstaat. Zowel de OR als het middenkader zijn van mening, dat er één bepaalde lijn in dergelijke gesprekken zal moeten zitten en dat ze eenzelfde structuur zullen moeten hebben. We zouden die gesprekken geen beoordelingsgesprekken meer willen noemen. Dit neemt niet weg, dat er van uitgegaan wordt, dat iedereen het recht heeft om te weten hoe er over hem/haar gedacht wordt. Dit geldt zowel voor de medewerkers als voor de chef. Om nu verder inhoud te geven aan zulke gesprekken en die structuur, zal door de heer Idema een voorstel woorden uitgewerkt, waarbij gedacht wordt aan een experiment met één afdeling. Uit de ervaringen daarmee opgedaan zou dan geconcludeerd kunnen worden welke problemen zich voordoen en of er, en zo ja, wat voor een soort training nodig is om alles beter te laten verlopen. Dit zijn nog slechts gedachten en geen besluiten. Er wordt door de OR de nadruk opgelegd, dat ervoor gewaakt moet worden, dat we niet tè enthousiast beginnen, met het gevaar dat alles dan weer langzaam afzakt. Alles zal goed en blijvend begeleid moeten worden. De voorzitter beaamt dit en zegt bovendien dat we ook niet overhaast te werk moeten gaan en vol-
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doende en ruim de tijd moeten nemen om alles goed voor te bereiden. Naar aanleiding hiervan wordt de vraag op tafel gelegd of we, nu we al bijna twee jaar met dit onderwerp bezig zijn, die gesprekken nu zo missen. De mening is dat dat verschilt voor de ene en de andere situatie, maar dat het zeker de moeite waard is, als we daarmee een beter begrip en betere communicatie bereiken. Bij het punt mededelingen en memorandum komt naar voren, dat de kwestie inzake het merken van de werkkleding nu praktisch rond is. Over de kwaliteit van de kleding en veiligheidsschoenen zijn nog onderzoeken gaande. De heer Timmer deelt mee, dat vanuit enkele discussies binnen de staf over de Commissie Produktiviteitsverbetering, behoefte is ontstaan om met de voorzitter en de secretaris van deze commissie van gedachte te wisselen over de gang van zaken binnen en het doel en de taak van de commissie. Hiertoe is een afspraak gemaakt. De heer Idema deelt mee in augustus aan de chefs de bestaande funktiebeschrijvingen te zullen geven om hen te laten beoordelen of er wijzigingen aangebracht moeten worden. Na een korte discussie wordt verder besloten, dat het punt "doelstellingen Sociaal Fonds" nog niet vande memolijst kan worden afge_v e secretaris zal metf. R-leden met het 

Sleepzuiger voor 
Kameroen Met de groeiende vraag van de westerse wereld naar grondstoffen uit de derde wereld, ontstaat in die landen ook de behoefte aan goede havens voor de export van die goederen. Zo ook in Kameroen, West-Afrika. Het land exporteert o.a. koffie, tabak, bananen en veel tropische houtsoorten. Om al die produkten goed en snel te kunnen behandelen werd in 1975 aan O.N.P.C., de havenautoriteiten van de havenstad Douala, een krediet van Can. $ 100.000.000,verstrekt door de Wereldontwikkelingsbank, ter vergroting van de haven van 11 tot 42 ligplaatsen voor schepen tot ca. 16.000 ton draagvermogen. Dit werk wordt voornamelijk uitgevoerd door Bos & Kalis met de sleepzuiger W. 
D. Beachway, de cutterzuiger Woari en vele anderehulpwerktuigen. Het benodigde zand hiervoor, ca.4.200.000 m3, wordt uit de 34km lange waterweg vanDouala naar de AtlantischeOceaan gepompt.Na beëindiging van ditwerk zal de toegang tot dehaven bij laag water eendiepte hebben van slechts± 6,80 m. Om deze diepte tevergroten en aan te passenaan de eisen van de moderne tijd heeft de havenbehoefte aan een moderne

bestuur gaan praten. De Verkiezingscommissie voor de OR deelt mee, dat er inmiddels gesprekken hebben plaatsgevonden met besturen van Bedrijfsledengroepen van de vakbonden, om te komen tot een gemeenschappelijke kandidatenlijst. De voorzitter is m.b.t. de vergadertijd van de ORleden die in ploegendienst werken van mening, dat voor volgend jaar evenals voor dit jaar een vergaderrooster moet kunnen worden opgesteld, waarbij hierover geen problemen kunnen ontstaan. Vervolgens komen er een aantal mededelingen aan de orde inzake het in dienst treden.van nieuwe medewerkers. Voorts wordt medegedeeld dat er bij de betreffende bazen oorwatten tegen geluidsoverlast beschikbaar gesteld werden en voor incidenteel extreem lawaai oorkappen. De heer Idema deelt mee, dat de commissie overwerk een keer bijeen is geweest en dat er op die eerste bijeenkomst fel is gediscussieerd. Er werd afgesproken, dat er een concept Interne Regeling geschreven zal worden, die in de volgende bijeenkomst besproken wordt. Daarna zal advies aan de OR uitgebracht kunnen worden. De voorzitter deelt met betrekking tot de orderportef euille mee, dat we tot het einde van het jaar voldoende werk hebben, voor sommige machines iets minder, op andere zelfs meer dan voldoende. Hoe 

sleepzuiger. De nu in gebruik zijnde zuiger, een schip van 500 m3, heeft geen capaciteit genoeg om het onderhoud van de rivier te verzorgen, en is dus zeker geen oplossing om deze · toegangsweg op groterediepte te brengen. Bovendien i:; het schip 23 jaar ouden daar voor schepen daarook tropenjaren dubbel.tellen hard aan vervanging toe.Voor de nieuwe zuiger nuheeft C.I.D.A., de Canadeseontwikkelingshulp aan Kameroen een langlopend,goedkoop krediet verleendom de kosten te bestrijdenwelke nodig zijn voor:- de aanschaf van denieuwe zuiger.- het baggerwerk voor hetonderhoud en uitdiepen vande vaarweg gedurende deeerste 3 jaar.- het opleiden van lokalebemanningsleden.Nadat een team van de IHCde situatie ter plaatse hadopgenomen, dit op aanvraagvan C.I.D.A., is er ·een advies uitgebracht omtrent decapaciteit, snelheid en andere technische mogelijkheden van een nieuwe zuiger. Daar ook de Canadeseregering steun verleent aande eigen scheepsbouw,werd door hen gesteld datde samenwerking met IHCzeer op prijs gesteld wordt,maar het schip in Canadagebouwd zal moeten worden. Omdat de werven daarniet vertrouwd zijn met de

het na 1.1.1978 zal lopen is nog steeds moeilijk te voorspellen; toch kunnen we de verdere toekomst wel met vertrouwen tegemoetzien, zo meent hij. De voorzitter zal waarschijnlijk in augustus weer naar Amerika moeten, om daar opnieuw te praten over de mogelijkheden van eventuele nieuwe produkten. Na enige toelichting door de voorzitter worden de jaarstukken van het Sociaal Voorzieningenfonds en het Jubileum en Huwelijksfonds goedgekeurd. Ook wordt het voorstel overgenomen om de contributie voor het Jubileum en Huwelijksfonds te verhogen met f 0,05 per week met ingang van 1.1.1978 en nog eens met hetzelfde bedrag per 1.1.1983. De notulen van de laatste twee COR-vergaderingen geven geen aanleiding tot opmerkingen. Nadat het Sociaal Jaarverslag over.1976 is uitgereikt, dat in concept reeds door de OR was goedgekeurd, sluit de voorzitter de vergadering. 
Personalia 
Indiensttredingen Mej. J. E. L. Fruneaux, medewerkster afdeling correspondentie, per 1.8.1977. F. Platteel, tekenaar/constructeur op de tekenkamer, per 1.8.1977. H. M. van Steijn, praktikant op de tekenkamer, per 1.8.1977 voor 3 maanden. T. v.d. Mare!, terug uit militaire dienst in de bankwerkerij, per 18.7.1977. 
Geslaagd voor Bemetel 
examens W. Alders - frezen;L. van Rooijen - plaatconstructie;P. v.d. Lans - voortgezetteopleiding machinaal verspanen;J. Wijnands - voortgezetteopleiding machinaal verspanen. 

bouw van dit soort schepen, werd aan Smit Engineering verzocht een z.g. TenderPakket te verzorgen. Dit zijn de hoofdtekeningen van het schip, welke een goede indruk geven van konstruktie en uitrusting. Nadat door 5 werven een prijs voor de bouw van het schip was ingediend, werd door het Canadese ingenieursbureau German & Milne, welk optreed als representant voor de toekomstige eigenaar, Davie Shipbuilding Ltd. aangewezen als bouwwerf. Deze werf, met een bezetting van ca. 1700 man, ligt in Lauzon aan de St. Laurent rivier, tegenover de stad Quebec, dus in het Franstalig gedeelte van Canada. De werf is ingesteld op de bouw van "Lakers",het type schip voor de grote meren van Noord-Amerika, en tankers tot een max. grote van ca. 80.000 ton. Zij benutten ook de voordelen van het Autokon-'74 systeem bij het branden van platen en onderdelen, hetgeen de samenwerking met IHC vergemakkelijkt. Voor deze zuiger zal door IHC een complete baggeruitrusting geleverd worden, zoals: - zuigbuis met bokken enlieren, baggerpompen, afsluiters, bodemkleppen,schroefafdichtingen, hydrauliek en bedieningslessenaars etc.Daarnaast zal door SmitEngineering het tekenwerkverzorgd en de technischebegeleiding aan de werf gegeven worden. Enkelehoofdgegevens van de zuiger:- lengte ca. 76 m, breedte

IHC Ciusto Staalbouw 
B randsnijmachine Onze brandsnijmachine is inmiddels voorzien van een zogenaamde numerieke besturing en heeft voor het snijden en centeren reeds met succes proefgedraaid op ponsbandjes van Gusto Schiedam. De input is dezelfde als in gebruik bij de andere werkmaatschappijen van IHC zodat de gegevens met die van hen uitwisselbaar zijn. Over enige maanden zullen wij nog over een andere besturingseenheid beschikken waarmee we zelf de ponsbanden kunnen "beschrijven". Tot die eenheid behoort onder meer een trommeltekenmachine die 1 : 10-tekeningen produceert volgens de gegevens die de ponsband bevat. Op die wijze kan de inhoud van de ponsband op juistheid worden gecontroleerd. De besturingseenheid zal t.z.t. worden aangesloten opde IHC-computer waarmeewe dan op elk gewenstmoment kunnen beschikken over de numerieke gegevens van onze zusterbedrijven.Voorwaar een prachtig stukgereedschap dat ons tendienste staat.De meesten van ons zullenmin of meer vaag kunnenbevroeden wat een dergelijke apparatuur voor onsbedrijf betekent.Het fijne van de zaak hultzich echter veelal in de nevels van het computerwezen.En toch is het niet zo ongrijpbaar als het soms wel

11,80 m, holte 6,50 m, diepgang tot baggermerk 5,80 m, laadruimte-inhoud 1800 m3, zuigbuisdiameter 700 mm, zuigbuisdiepte 15 m en snelheid geladen ca. 12 knoop. Het schip zal worden uitgerust met 2 Alco voortstuwingsmotoren van 1640 pk en een Alco baggerpompmotor van 800 pk. De 3 hulpsets van 180 pk zijn van het fabrikaat Caterpillar. De motoren worden bewaakt vanuit een air-conditioned controlekamer. In het achterschip zijn twee baggerpompen opgesteld, aangedreven vanaf de hoofdmotoren, welke de mogelijkheid geven het laadruim leeg te pompen en het zand weg te persen over een afstand van ca. 2000 m. De baggerpomp in het voorschip dient om de hopper te vu1len en via een boegstraal de manoeuvreerbaarheid van het schip te vergroten. De hopper is voorzien van 2 rijen van 8 bodemkleppen en bovenkleppen, elk afhankelijk bediend door een hydraulische cylinder. De accommodatie op het achterschip, voor 34 man bemanning, is volledig air-conditioned en voorzien van alle gemakken. De stuurhut is voorzien van alle technische snufjes, zoals radar, echolood, log en radio-uitrusting. IHC hoopt met deze zuiger in Canada te laten zien waartoe wij in staat zijn, maar bovenal hiermede een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een land als Kameroen en aldus de levensstandaard van vaak in armoede levende mensen te kunnen verhogen. 

lijkt. Daarom willen we aan geïnteresseerden graag nadere uitleg geven, op een nader te bepalen plaats en op een nader te bepalen tijdstip. Zij die deze uitleg willen horen gelieven dit even op te geven bij Personeelszaken. En geloof me, het wordt geen moeilijk verhaal. 
Uitbreiding Op maandag 1 augustus is een start gegeven aan de uitbreiding van ons kantoorgebouw met een kleine vleugel. De diverse fasen van dit karwei zijn: afbreken plantsoen, afgraven van de kleilaag, opwerpen zandterp, storten van de betonfundaties. Het zal dan inmiddels begin september zijn geworden. Vervolgens wordt de vleugel aangevoerd in geprefabriceerde, aangeklede units. Terzelfder tijd wordt het bestaande gebouw op de koppelingsplaats aangepast aan de aanbouw van de vleugel. Naar verwachting is het geheel eind september voltooid. Dit laatste zal overigens bij een aantal onzer een zucht van verlichting ontlokken, waarbij we kunnen denken aan mensen van de administratie die gedurende een aantal weken met hun hebben en houden voor het bouwkundig geweld de wijk zullen moeten nemen naar een andere plek in het kantoor, alsook de parkeerders in de omgeving van de bouwplaats die in die tijd hun wagen elders moeten zien kwÎjt te raken. Ter gedeeltelijke geruststelling van de laatstgenoemden zij nog vermeld dat het uiteindelijke verlies aan parkeerplaatsen niet meer 
zal zijn dan drie. En dat alles ondergaan we dan maar, onder het motto "Wie mooi wil zijn moet pijn lijden"! 

Jubileum Op 14 juli jl. was de heer C. de Bode, baas afschrijven/ mallenmaken, 40 jaar in dienst van onze onderneming. Ter gelegenheid hiervan ontving hij uit handen van de loco-burgemeester de heer v.d. Berg de zilveren medaille in de orde van Oranje Nassau. 
In Memoriam. Dinsdagmorgen, 5 juli ll. bereikte ons, geheel onverwacht, het droeve bericht van het overlijden van onze medewerker, de heer Heinz Peters. De heer Peters, geboren in 1934 was sedert 1951 als electrisch lasser bij ons bedrijf in Geleen tewerkgesteld. Met hem verliezen wij een gewaardeerd collega en trouwe medewerker. Onze gedachten gaan vooral uit naar mevrouw Peters, die wij alle sterkte toewensen met dit voor haar zware verlies. 



IHC Verschure 
Uit het bedrijf Scheepswerf Na afronding van de beproevingen van de cutterzuiger Mubarak (CO. 886) is dit schip op 21 juli overgedragen aan de klant, Gulf Dredging Company (S.A.K.), Kuweit, en op 22 juli begonnen aan de sleepreis naar Kuweit. Hoewel het afbouwprogramma èn het beproevingsprogramma van de cutterzuiger Jumeira Bay, CO. 890, duidelijk in elkaar overgaan, is de eerste week van de walbeproevingen geheel geslaagd. Het zal nog veel inspanning en aandacht vergen om het schip op 10 augustus over te dragen aan de klant, GulfCobla J.V. te Dubai. Op 22 juli is het casco van de cutterzuiger Maktoum Bay CO. 894, tewater gelaten, evenals bij de tewaterlating van CO. 890 in aanwezigheid van een groot aantal gasten van de zijde van de klant, Gulf-Cobla J.V. te Dubai. Met de inbouw van dit schip wasreeds op de helling gestart.Ook bij dit schip is er tot deaf1everdatum een krappetermijn.Tijdens de receptie voor detewaterlating van de Maktoum Bay werd hetovername-protocol getekend voor de laatste 1000m3 Omnibarge Cap Ferret,welke inmiddels op eigenkracht naar Marseille is vertrokken.Het casco van de cutterzuiger Zaboe! Bay CO. 895,eventeens bestemd voor Gulf-Cobla te Dubai, moet velgens de planning op 2september a.s. tewater.Op woensdag 27 juli is dekiel gelegd voor de eerstevan de twee bij Verschurete bouwen cutterzuigersvoor Abu Dhabi NationalOil Company (ADNOC).Zoals bekend wordt eenidentiek schip voor dezelfdeklant bij Gusto gebouwd.Investeringen Na de bouw-vakantie is het werk aan de kraanbaan, dat inmiddels aan een andere aannemer werd opgedragen, gestart. Begonnen werd met het droogpompen van de reeds gegraven sleuven voor de kraanbaan tussenopslag en op zeer korte termijn zal een heistelling verschijnen. Het woonhuis dat op de plaats stond waar de kraanbaan moet komen, werd inmiddels gesloopt. Het bedrijfskantoor dat sedert de ingebruikname van het nieuwe kantoor op de S.W. leeg stond, werd eveneens gesloopt. Tezamen met het gereedkomen van het nieuwe kantoor op de S.W. werd het aanzicht van onze nieuwbouw-werf toch weer ingrijpend veranderd. Al deze ontwikkelingen moeten gezien worden in het kader van het stuctuurplan. Oranjewerf Na het vertrek van de Noord Nederland op 20 juni jl. is er een komen en gaan van diverse schepen geweest, die voor reparatie naar de Oranjewerf kwamen. O.a. werden er aanzienlijkereparaties uitgevoerd aanhet Deense schip Mere Nordia en de Amerikaansesupplyboot Wildebeest. Eindjuli/eerste weken augustusverwachten wij drie opleidingsschepen van het Koninklijk Onderwijs-Fondsvoor jaarlijks survey, terwijlook het Deense schip MereCaribia voor 4-jaarlijks survey onderweg is naar deOranjewerf.

Verder hebben wij nog werkzaamheden aan IHC Omnibarges, die in samenwerking met SmitEngineering afgebouwd worden. Alles bij elkaar is het op de Oranjewerf één en al bedrijvigheid. 
Van de opleiding Inmiddels zijn de uitslagen van de vakexamens bekend. Geslaagd zijn voor het beroep Machinebankwerken: J. B. J. Tol, J. Wormsbecher; voor het praktijkgestuigschrift P. Hoogendorp en J. Zaanen. Voor het beroep scheeps- en apparatenbouw: R. J. M. Maasdijk, H. Schoens en J. A. Hunsel.Voor het beroep elektrisch lassen: F. van Rouwendal, E. R. Post, H. Theyssen en D. Wildschut.De overige examenkandidaten zijn ook geslaagd voorhet praktijkexamen, dochmoeten nog een her-examenaf1eggen voor één of meerdere theoretische vakken.Allen die aan de vakexamens hebben deelgenomenzijn inmiddels overgeplaatstnaar de produktieafdelingen. Wij wensen henveel succes toe met hunverdere loopbaan bij onsbedrijf.Er zijn nog mogelijkhedenvoor de plaatsing vannieuwe leerlingen. Aanmelding en inlichtingen overplaatsingsmogelijkhedenkunt u krijgen bij de afdeling personeelszaken of opleiding. De nieuwe cursusvangt aan op maandag 15augustus a.s.Onlangs is een nieuwe hydraulische kantbank in deleerafdeling geplaatst. Dezekantbank heeft een drukvermogen van 110 ton. Metde komst van deze machineis de vervanging voltooidvan de oude machines doormoderne machines voor debewerking van plaatmateriaal.
Personalia Indiensttredingen H.R. Rudge, 4.7.77, lasser; H. Hogewoning, 4.7.77, tekenaar/constructeur;C. H. Landburg, 13.7.77, lasser·J. S. Hilverda, 18.7.77, tekenaar/constructeur;F. P. Wouters, 18.7.77, tekenaar/constructeur;J. A. Dekkers, 1.8.77, kotteraar/draaier;J. T. Buitenkamp, 1.8.77,praktikant;C. G. H. van Beek, 8.8.77,cantinebeheerder OW.Geboren: Anouska Johanna Mathilde, 17.7.1977, dochter van Max en Josephin Panka. Getrouwd: Op maandag 1 augustus zijn getrouwd Ben Gihaux en Tineke Wintershoven. 
Dankbetuigingen Van mevrouw N. de HaanVingerhoed voor de deelneming en het medeleven bij het overlijden van haar man Jacobus Jan de Haan. Van de heer F. Berg voor de hartelijke gelukwensen bij zijn 40-jarig jubileum, dat bij de familie Berg thuis gevierd is. Van de heer C. Smink voor de belangstelling bij zijn 40-jarig jubileum en voor de steun, die hij heeft mogenondervinden gedurende demoeilijke periode, die hijmoest doormaken.

Er was eens. • • 

Er was eens ... De verhuizing van de Meeuwenlaan naar de Zamenhofstraat bracht een oude foto van het bedrijf weer eens in de aandacht. De vergroting hanirt nu in de spreekkamer in het nieuwe kantoor. Graag publiceren wij de foto in Zeskrant, vooral omdat er niet zo erg veel van bekend is. Bovendien weten wij, dat zo'n nostalgische foto door velen wordt gewaardeerd. Oud-Verschure-medewerker en chef bedrijfsbureau, de heer Cornelis Haan, die vanaf 1916 tot 1966 het Verschurebedrijf heeft gekend, meldde ons over de foto het volgende: ,,De situatie toont het terrein aan de Meeuwenlaan in het begin van de eeuw. De omgeving van de dwarshelling is nog "maagdelijk". Ongeveer midden op de foto, in de verte nog net te zien, is de Spijker Rubberfabriek. Rechts -vaag zichtbaar - is de voormalige Krornhoutfabriek. De foto is vermoedelijk genomen in 1913. Het in aanbouw zijnde schip is waarschijnlijk de Heerenveen, of anders de Friesland. Van de poserende werkers is één Baas Volmer en een ander oud-collega Snoek." Wie meer van de foto afweet of van de mensen die er op voorkomen, mag ons schrijven. De redactiebrievenbus staat wijd open voor tips en gegevens.! 
Bustocht gepensioneerden Op 16 juni was het weer zo ver dat onder de bezielende leiding van onze Mevrouw H. Dankelman de jaarlijkseuitgaansdag werd gehouden.De oudgedienden met hunrespectieve echtgenoten, in 5 volle bussen een gezelschap van ruim 200 man, vertrokken om 9 uur vanaf de diverse opstapplaatsen in Amsterdam naar het Flevohof waar hun een bijzonder goed verzorgde en royale koffietafel wachtte. Daarna was men vrij om al het moois op landbouw- en veeteeltgebied te bekijken 

en in groepjes werd daar gretig gebruik van gemaakt. De geschiedenis van ontstaan tot heden, de volkenkundige en geografische geschiedenis en de aarde met zijn goede gaven waren op gezellige wijze weergegeven. Daarna werd vertrokken richting Hilversum, waar een kopje koffie met gebakje klaar stond op ANNA' s HOEVE. De raceautobaan, de lachspiegels en de draaimolens hadden veel aftrek, want . . .  zo gij niet zijt als kinderen . . .  Vandaar ging de tocht naar hotel BOUWES te Zandvoort. In een oer gezellige zaal, sfeervol verlicht en stemmingsvol, werden we verwelkomd door de directie en stafleden. Onder het genot van een borreltje was het even bijpraten over wat we gezien hadden. Toen naar boven, waar we op de 18e etage met een pracht gezicht op het strand en de zee een diner kregen aangeboden. Ook de muziek ontbrak 
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daarbij niet. Alhoewel de heer Fluit in zijn openingswoord gewezen had op de moeilijke jaren, waarin de scheepsbouw momenteel verkeert, meen.de hij toch aan het slot te moeten blijven zeggen: "Dat Verschure mag groeien en bloeien in lengte van dagen." Hij sprak voorts de hoop uit het volgend jaar weer met zo'n gezellige club bij elkaar te mogen zijn. De voorzitter van de werkgroep, de heer De Kok, dankte namens allen voor deze dag, waar met dankbaarheid op terug kan worden gezien. Een daverend applaus viel Mevrouw Dankelman ten deel voor de organisatie van deze dag, waarbij weer aan alles was gedacht, ook aan de invaliden-bejaarden, die in wagentjes werden vervoerd. Het was in één woord weer fantastisch. 
Parkeren Nu het eind van de vacantieperiode in het zicht komt 

en een ieder zich weer dagelijks naar de werkplek begeeft, wordt ook het parkeren van auto's rond onze nieuwbouwwerf aan de Zamenhofstraat moeilijker. Wij doen daarom een beroep op onze medewerkers - auto bezitters - om voorhet parkeren van hun wagens in de Zamenhofstraaten omgeving zo weinig mogelijk ruimte te gebruiken,opdat zoveel mogelijk mensen een plaats kunnen vinden.Overigens dringen wij erregelmatig bij Gemeentelijke Autoriteiten van Amsterdam op aan om in deZamenhofstraat, daar waarde groenstrook langs devolkstuinen zich bevindt,insteekhavens voor het parkeren van auto's te maken.Wij blijven op dit punt attent, omdat wij ons ervanbewust zijn, dat de parkeermoeilijkheden daardoorgrotendeels opgelost zullenzijn.Maar voorlopig vragen wijieders medewerking om zo ,,beknopt" mogelijk te parkeren.



IHC Smit 

Bouwnummer 629 van "J & K Smit" vaart weer 
Wie in de oude orderboeken 
van "J & K Smit" bladert, 
vindt daar- onder order
nummer 629 - een rader
stoomboot, besteld in het 
jaar 1910. ALs de No 6 van 
de Stoomboot-Reederij Op 
de Lek zou het schip Later 
bekendheid krijgen in het 
net van scheepvaartverbin
dingen tussen Rotterdam en 
plaatsen aLs Culemborg, 
Vreeswijk en Gorkum. 
Sinds kort is de No 6 weer -
toeristisch - in de vaart, 
jammer genoeg zonder 
stoom maar met een diesel
motor. In "Profiel", het per
soneelsblad van het Ministe
rie van Verkeer en Waters
taat, werd door redacteur 
Hans van Lith veel aan
dacht besteed aan dit schip, 
dat eens "aan de Kinder
dijk" het Licht zag. Het arti
kel "Ze Leeft Nog, Deze 
Oude Dame" nemen wij 
graag in Zeskrant over. 
Voor inlichtingen over het 
tweede Leven van deze ra
derboot en de dienstregelin
gen: Raderboot "Kapitein 
Kok" BV, Oranjelaan 7, 
Hilversum. 

"Ze leeft nog, 
deze oude dame" Als wij in de dertiger jaren van Slikkerveer naar Rotterdam gingen, dan namen we niet de bus maar de boot van Reederij Op de Lek. De '6' was één van de nieuwste raderboten. Zij voer tussen Schoonhoven, Slikkerveer en Rotterdam. Wij woonden toen in Ridderkerk. Er reed een speciaal busje van Ridderkerk naar de boot. Dinsdag stond het dek vol met vee, meest koeien. Uit de hele Lekstreek werd het vee naar de veemarkt in Rotterdam gebracht. De aanlegsteiger was bij de Oosterkade en vandaar werden de koeien naar de markt gedreven'. De heer Tromp van de scheepsmetingsdienst in Rotterdam weet zich de Lekboten goed te herinneren. Hij is trouwens niet de enige, want nog talloze mensen in het gebied weten verhalen over de vroegere bootdienst te vertellen. Tot na de oorlog voeren de fraaie raderboten, maar de autobus maakte er toen vrij snel een einde aan. De schepen werden verkocht of gesloopt. De '6' werd restaurantschip in Ludwigshafen (Duitsland). Daarna begon de verloedering. Uiteindelijk werd het een drijvend bordeel. Een scheepsmakelaar vond de 

'6' vorig jaar - verlaten en rijp voor de sloop - achter het stadspark van Ludwigshafen. Een Nederlande musicus, Wijnand Key haalde haar naar Nederland terug. "Van die scheepsmakelaar hoorde ik dat er een oude raderboot lag. Mijn nieuwsgierigheid was geprikkeld en met een paar mensen zijn we gaan kijken. Mijn vrouw legde haar hand op de railing en zei: 'Ze leeft nog, deze oude dame'. Het was een schoonheid. Ja, dat zei ik niet, maar mijn vrouw. Er kwamen allerlei fantasieën op. Naar Holland halen, dat zou een stunt zijn. Ik ben nogal dromerig, een realist zou er nooit aan gedacht hebben. Ik heb nagegaan waar het schip vandaan kwam. De Duitse bezitter zei van Kinderdijk, maar verder wist hij niets. Na veel bellen, kwam ik terecht bij de vorige eigenaar, de NV Stoomboot-Reederij Op de Lek. De bootdienst lééfl nog in die streek. Een heleboel mensen weten er verhalen over te vertellen. Het vlammetje begon aan te wakkeren. Te gek! Ik hou van gekke dingen. We dachten het wel even te klaren, de raderboot moest naar Nederland terug. Wel kregen we de heldere ingeving dat er zoiets bestond als de Scheepvaartinspectie. Zo kwamen we in kontakt met de heer Colmer in Den Haag'. 
Vernietigend oordeel Expert J. Colmer en zijn collega's kenden de '6' niet en de Scheepvaartinspectie kon dus moeilijk een advies geven over wel of niet kopen. In ieder geval was het verstandig het schip eerst door een deskundige te laten onderzoeken. Het Rotterdamse scheepsbouwbureau Groenendijk & Soetermeer ging om te beginnen na, of de stabiliteit van de bejaarde raderboot wel goed zou zijn. Veel gegevens had men niet, maar gelukkig lagen er op de werf van J. en K. Smit (IHC Holland) in Kinderdijk - waar de '6' in 1911 was gebouwd - nog een paar tekeningen.De resultaten van het cijferwerk waren bemoedigend. De Scheepvaartinspectie had inmiddels eenoude meetbrief van de '6'opgedoken, afgegeven doorde Scheepsmetingsdienst inRotterdam. De heer Trompdaar, kende de raderbootgoed. In zijn jeugd was hijer vaak mee naar Rotterdamgevaren. Hij haalde onmid-

dellijk herinneringen op toen Profiel belde. In Den Haag werd de zaak nog eens uitgebreid besproken en men besloot samen naar Ludwigshafen te gaan: de heren Key als mogelijke eigenaar, Holthausen van bureau Groenendijk & Soetermeer en Colmer van de Scheepvaartinspectie. 'We moesten weten hoe het schip eruit zag', legt de laatste uit. 'Er zijn nogal wat oude schepen overgebleven, maar de kwaliteit is vaak slecht. Bovendien stelt de Scheepvaartinspectie tegenwoordig andere veiligheidseisen dan vroeger'. In juli '76 gingen ze op pad. 'Het schip zag er slecht uit. Je kon zo door de houten wanden heentrappen. En dan moest je nog oppassen dat je zelf niet overboord viel. De elektriciteitsdraden hingen los. Toen meneer Holthausen er twee vastpakte, kreeg hij prompt een schok. We hebben de boot helemaal nagelopen en een rapport gemaakt van wat er allemaal aan moest gebeuren'. Het was zoveel dat het oordeel in feite vernietigend was. Nóóit aan beginnen. 
Toch doen 'Maar u had te maken met een musicus, die een beetje eigengereid was. Ach, ik dacht dat we het toch wel in orde zouden krijgen', valt de heer Key in. Het haveloze schip werd gekocht en kwam naar Nederland. Het transport kostte al de nodige hoofdbrekens maar kapitein Danser van het ms. Maria was bereid het karwei te klaren. Hij had op een dag toch maar een halve retourlading naar Holland en zou de '6' langszij meenemen. De Duitse Wasserschutzpolizei kwam eraan te pas, er werden heel wat bezwaren geopperd, maar uiteindelijk kon de reis doorgaan. In Nederland namen twee sleepboten het oude schip over en brachten het naar de werf van Schouten in Muiden. Daar kreeg Wijnand Key in de gaten wat hij zich op de hals gehaald had. Maandenlang werd -onder andere met motorexpert De Boer van de Scheepvaartinspectie -overlegd hoe de raderboot voortbewogen moest worden. Stoom was ondenkbaar. Het werd een diesel. De grote raderen waren weg. Hoe kwam je anno 1977 aan nieuwe? De Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt AG voer op de Rijn nog met raderboten. 

Een daarvan, de Bismarck, zou gesloopt worden maar de KD was niet bereid de raderen te verkopen. Sterker nog, de sloper was verplicht ze te 'verschrotten'. Angst voor concurrentie? Wijnand Key weet het niet. Wat hij wèl door kreeg, was dat het álleen financieel niet te dragen was. Hij interesseerde een collega-musicus Wim de Vries voor het projekt. Beiden schraapten al het geld dat ze konden krijgen bijelkaar. Hun huizen werden met een zo hoog mogelijke hypotheek belast. Ook enkele banken waren bereid mee te doen. Key en De Vries konden niet meer terug, het was zwemmen of verzuipen. 
Het viel mee Inmiddels lag de '6' op de helling. Colmer: 'We konden daardoor het onderwatergedeelte bekijken. Dat viel mee. We hadden gedacht dat de hele motorkamer eruit zou moeten, maar achteraf bleek dat alleen het achterstuk aan vernieuwing toe was. Verder waren de houten bovendekken verrot. De spanten waren allemaal nog goed. We hebben het schip toen bekeken aan de hand van onze veiligheidseisen. Er moesten een paar extra schotten in en de salons dienden een tweede uitgang te krijgen. In feite moest het hele schip van de grond af aan worden opgebouwd. Ik vond het een leuk werk. Nee, ik doe niet zo erg aan nostalgie. Maar ik was wel boos toen een journalist schreef dat wij op dit gebied nergens naar keken. Omdat het toevallig �en oud schip is, kun je de moderne veiligheidseisen niet laten vallen'. Maandenlang werd er aande raderboot getimmerd, gelast,geschroefd. Een Hilversums constructiebedrijf maakte de raderen. De oude salons benedendeks werden uitgebroken en zoveel mogelijk in vroeger luister hersteld. In de 'groote kajuit' kwamen de rood.pluche zetels terug, de mahoniehouten trap naar het hoofddek werd gerestaureerd. In eerste instantie wilde de Scheepvaartinspectie hem weghebben, omdat hout nu eenmaal niet tegen vuur kan. Grote paniek! Het mooiste stuk uit het interieur! Dat nooit! Men vond elkaar door onder de trap een stalen frame aan te brengen. De bronzen scheepsbel - met inscriptie 

'Reederij Op de Lek 6' herkreeg zijn plaats op de brug. Ook de fabrieksplaat van de werf J. en K. Smit werd weer aangebracht. 'Vastgelast', verduidelijkt de heer Key. De plaat was overigens bijna verloren gegaan, want tijdens het breekwerk gooiden werfarbeiders hem in de afvalcontainer. Op het laatste moment werd hij gered. De inbouw van grote keukens op het middenschip rondde het herstelwerk af. Die keukens zijn erg belangrijk, want het duo De Vries-Key wil het enige Nederlandse raderpassagiersschip gebruiken als varend (exclusieO restaurant. Het is speciaal bestemd voor de toeristen en voor bedrijven die hun gasten op een beetje bijzondere manier willen ontvangen. 
Kapitein Kok Hoewel de grote '6', die in het verleden de raderkasten sierde, weer is aangebracht, kreeg het schip een andere naam. Het heet nu Kapitein Kok, naar de man die als laatste het commando voerde. Tot 1950 heeft de heer Kok op de '6' gevaren. Hij heeft de terugkeer van zijn schip - enige maanden voor zijn dood - n0g beleefd. In uniform met onderscheidingen kwam hij een kijkje nemen in Muiden. De éénennegentig jarige gezagvoerder werd uitgebreid 'geïnterviewd door de pers. 'De mooiste dag van mijn leven', zei hij na afloop tegen de nieuwe scheepseigenaren. Inmiddels is de 'Kapitein Kok' aan haar nieuwe bestaan begonnen. Ze vaart niet meer in vier en driekwart uur van Rotterdam naar Schoonhoven en er staan geen koeien meer op het voordek. Evenmin zal de conducteur de vijfenveertig centen innen, die de retourtjes RotterdamSlikkerveer in de dertiger jaren kostten. Maar haar terugkeer op de Nederlandse vaarwegen betekent wel het herleven van een stuk verkeers- en scheepvaarthistorie. 

IHC De Klop 
Ons werk 

Afleveringen: Het zal de lezers van Zeskrant ongetwijfeld bekend zijn, dat er in Bandar Abbas aan "De Golf' zeer grote baggerwerken uitgevoerd worden. IHC baggermaterieel levert hieraan een belangrijke bijdrage. Ook de twee walboosters (bouwnuinmers 02060/61) die op 2 juli jl. verscheept zijn, zullen hier ingezet worden. Ze gaan samenwerken met de cutterzuiger Venezia die destijds door IHC Verschure gebouwd werd. 

Dankbetuigingen Wij willen graag onze hartelijke dank uitspreken voor de attenties en belangstelling die wij ter gelegenheid van onze ziekte mochten ontvangen. H. Snap, A. 0. Visser,A. Zee.Het is mij een behoefte om langs deze weg allen zeer hartelijk te bedanken die -in wat voor vorm dan ook -eraan hebben meegewerkt om de recepties en overige gebeurtenissen ter gelegenheid van mijn pensionering zo gezellig en onvergetelijk te maken. 
A. Versluis

Personeelsbibliotheek Met ingang van donderdag 
· 25 augustus a.s. is de bibliotheek weer elke donderdaggeopend. Voor diegenen,die gebruik willen makenvan de bibliotheek volgthier enige informatie:
Plaats bibliotheek: zijingang Ontspanningsgebouw.
Openingstijden: 12.00-12.30uur, 16.00-16.20 uur. Catalo
gus: te verkrijgen vanaf 22augustus bij de telefonistesen in de bibliotheek à J 0,75.
Uitleenprijs: gratis. UitLeen
duur: maximaal 2 weken.Er is gekozen voor een ander registratiesysteem,waarbij van iedere lezer eenkaart op naam in de kaartenbak komt, waarop dedoor hem/haar geleendeboeken genoteerd wordenmet de uitleendatum. Ookde manier van inleveren is hierdoor veranderd, iederelezer dient er persoonlijk opte letten, dat de door hemingeleverde boeken op zijnkaart worden doorgehaald.
Vraag en aanbod
Te koop:Compressor koelbox 30 L,groot koelvermogen, gem.stroomverbruik 20 W. Tebevragen bij de afdelingPersoneelszaken, ts. 344.
Te koop:Grote BM, zeilklaar, geheelmahonie met buitenboordmotor 3 1'2 pk. Te bevragenbij: G. Kroeze, Lelsstraat 11, Alblasserdam. Tel. 01859-
4030.

Zeskrmt Zeskrant is de elke vier weken verschijnende 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. Hoofdredacteur: R. GebhardRedacteuren:G. Houwing - IHC SmitP. W. 1dema - DMNP.J. Meijer- IIIC VerschureC. Mulder - IHC De KlopW. Vossen - lllC GustoCorrespondenten: F. Schalekamp - hoofdkantoorMevr. J. M. Schoemaker -IHC VerschureA. Stam - IHC De KlopK. Veen - Smit Engineering/Naval ConsultMej. M. v. d. Wal - IHC SmitVormgeving en druk: Brouwer Offset- Delft 


