
In dit nummer 
... wordt in een extra bijlage 

aandacht besteed aan het 
jaarverslag over 1976 van ons 
concern, . .. geven wij sociaal 

nieuws over ziek zijn in va
kantie, AAW etc., ... wordt 

verslag gedaan van de tewa-
terlating van de MOT dredge 

VIII, ... vertellen wij over het 
waarom van de kraanbouw in 

Japan, ... vermelden wij de 
prijs die een IHC-film heeft 
gewonnen, ... stellen wij u 

voor aan een sleepzuigerkapi
tein, ... laten wij de Blauwe 

Wimpel wapperen op IHC 
Omnibarges, ... geven wij in
formatie over IHC-E MAQ, ... 

doen wij verslag van de 
COR-vergadering, ... worden 

in Functiemarkt vacatures 
vermeld, ... brengen de 

werkmaatschappijen hun ei
gen nieuws. 

Bijschaven 
Het is, zoals onze goede 

vriend De IJzervreter zegt: de 
tweede is de eerste niet. Wan

neer u dit tweede nummer 
van ZESKRANT naast het 

eerste legt, zullen u bij nauw-
keurige beschouwing al en

kele veranderingen opvalien. 
Veranderingen, die zowel re

dactie als vormgever wen
selijk achten. Gewoon een 

kwestie van bijschaven. Ge-
lukkig mochten wij van ver

schillende kanten reacties 
ontvangen op het eerste 

nummer. Daar zijn wij blij om. 
Sommigen vonden het papier 

wat aan de dikke kant. Wij 
vinden, dat zo'n vierweke

lijkse krant best wat "body" 
mag hebben. Bovendien ko

men op dit papier ook de 
kleine foto's beter uit. Het 

"evenwicht" tussen foto's en 
tekst is er nog niet helemaal 

uit gekomen. Vandaar ook de 
opmerking, dat sommige fo
to's zo klein waren. Redactie 

en vormgever blijven schaven. 
En uw suggesties, opmerkin

gen en ideeën blijven welkom. 

De ijzervreter 

De tweede is de eerste niet 
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,,Opdrachtfilm 1977" 

Amohidredgelilm 

wint een hooldorus 
Door de "Stichting Audiovi
suele Manifestaties" - waarin 
samenwerken de Raad van de 
Nederlandse Werkgeversver
bonden, de Bedrijfsafdeling 
Filmproduktie van de Neder
landse Bioscoopbond, de Stich
ting Technisch Film Centrum 
en de Amsterdamse Industrie
vereniging - werd onlangs voor 
de vijfde maal een bijeenkomst 
georganiseerd, waarop films 
werden vertoond die in op
dracht van bedrijven, overhe
den en instellingen zijn ge
maakt. Ruwweg worden hierin 
twee groepen onderscheiden: 
informatieve films voor een al

gemeen publiek, en informa
tieve films voor een bepaalde 
categorie toeschouwers (bv. 
technici, verkopers, klanten 
e.d.) Een jury beoordeelt de
films.
"Opdrachtfilm 1977'' werd in
's Hertogenbosch gehouden. Er
werden vijfentwintig, voorge
selecteerde films vertoond. Die
gingen over een grote verschei
denheid aan onderwerpen. Eén
ervan was de door Bob Kom
mer Studio's voor ons ge
maakte film over de IHC Am
phidredge. Een film , die met
opzet wat anders is dan anders
en waarin een overzicht wordt
gegeven van het materieel, dat

als IHC Amphidredge voor de 
mini-baggermarkt beschikbaar 
is en wat men er allemaal mee 
kan doen. Een soort "gefilmde 
catalogus" dus met het uit
drukkeljke doel inzicht te ge
ven in het hoe en wat van de 
IHC Amphidredge. Uit reacties 
onmiddellijk na de vertoning 
kon worden opgemaakt, dat dit 
doel kennelijk bereikt is: ook 
niet-deskundigen merkten op 
het een begrijpelijke, techni
sche film te vinden! Blijkbaar 
vond de jury dit ook, want aan 
het einde van de dag werd aan 
deze film, die als titel heeft 
,, Maxi Machines for Minidred
ging", de S.A.M.-Prijs toege
kend in de groep "informatieve 
films voor een gespecialiseerd 
publiek". De andere "grote 
prijs", de Prix d'Amsterdam 
was voor de film "Gas onder 
ons" van de Gasunie. 
Voor Bob Kommer Studio's en 

voor IHC een leuk succes, 
vooral in een wedstrijd, waarbij 
het niet zozeer gaat om een 
"mooie" film, maar om een film 
die op de juiste wijze de bood
schap van de opdrachtgever 
overbrengt. 

Opdracht voor grote 
cutterzuiger 
Kort voor de proefvaart van de 
sleepzuiger "Willemstad" heeft 
de Amsterdamse Ballast Bag
ger en Grond B.V., groepson
derneming van de Ballast
N edam Groep N.V. te Amstel
veen opnieuw een grote zuiger 
bij IHC Holland besteld. 
Het wordt een snijkopzuiger 
met de forse afmetingen van 
71,80 m x 17,75 m x 5,40 m. De 
baggerdiepte zal 25 meter be
dragen. De nieuwste door Am
sterdamse Ballast Bagger en 
Grond B.V. ontwikkelde sys
temen voor het werken buiten
gaats zijn in deze zuiger ver
werkt. Het schip is vergaand 
geautomatiseerd. 

De tot de Ballast-Nedam Groep 
· behorende werf "De Lies

bosch" te Nieuwegein zal een
grote hoeveelheid werk voor de
zuiger toeleveren.
Het contract waarmee ongeveer
2 00.000 manuren en f 40 mil
joen is gemoeid werd op 6 mei
getekend.
De bouwtijd zal 15 maanden
bedragen.
De opdracht werd mede moge
lijk gemaakt door de toezegging
aan de opdrachtgever van een
investeringspremie zeescheep
vaart door het Ministerie van
Ver keer en Waterstaat.



... op 28 april 1977 

Er zijn twee Ingekomen stuk
ken. In een brief deelt de voor
zitter van de OR van Smit & 
Bolnes mede, dat de OR in dit 
bedrijf is opgeheven en dat 
derhalve Smit & Bolnes niet 
meer in de COR vertegenwoor
digd zal worden. Deze brief 
wordt voor kennisgeving aan
genomen. De vraag, of de 
COR-commissie Smit & Bolnes 
blijft bestaan tot de sluiting van 
dit bedrijf definitief een feit is, 
wordt bevestigend beant
woord. Het tweede ingekomen 
stuk betreft de problemen bij 
de verkiezing van een nieuwe 
Personeels Overleg Commissie 
bij IHC Hoofdkantoor/Compu
tercentrum. De gekozen leden 
willen hierover een motie in
dienen, die als volgt luidt: 
,,De gekozen leden van de Cen
trale Ondernemingsraad, in 
vergadering bijeen op 28 april 
1977, spreken hun verontrus
ting uit over de gang van zaken 
betreffende de POC-verkie
zingen van het hoofdkantoor te 
houden op 26 april 1977. 
Kennis genomen hebbende van 
het feit dat genoemde verkie
zingen om bekende redenen 
niet zijn doorgegaan en me
nende dat alle IHC
medewerkers op dezelfde wijze 
vertegenwoordigd dienen te 
zijn in de overlegorganen, ver
zoeken de leden van de COR de 
Raad van Bestuur met klem 
binnen zo kort mogelijke tijd 
deze zaak tot een aanvaardbare 
oplossing te brengen en gaan 
over tot de orde van de dag". 
De raad van bestuur betreurt 
het, wanneer het overleg niet 
zou kunnen functioneren. Er is 
een gesprek met de POC-leden 
geweest en er is contact gezocht 
met de districtsbestuurders van 
de vakverenigingen. In dat licht 
gezien wordt een motie als deze 
overbodig geacht. De huidige 
leden zal worden verzocht aan 
te blijven. Omdat de kandidaat
stellingtermijn verstreken is en 
de zittingsduur van de POC op 9 
mei is afgelopen, blijft de raad 
van bestuur pogingen in het 
werk stellen om uit de impasse 
te komen en verzoekt de verte
genwoordiger van de POC ge
durende het overleg zijn functie 
te blijven vervullen. Deze is 
daartoe niet bereid. De onder
tekenaars van de motie staan er 
op deze in stemming te bren
gen. De motie wordt, met één 
blanco stem, aanvaard. 
De COR-conferentie wordt op 1 
juni a.s. gehouden in Schiedam. 
Er wordt aan getwijfeld, of er 
tijd genoeg zal zijn om twee on
derwerpen te behandelen. Be
sloten wordt op die dag alleen 
de Japanse scheepsbouw aan 
de orde te stellen en het onder
werp "offshore" later te behan
delen. 
Mede door het toewijzen van de 
bouw van de sleepzuiger voor 
Indonesië aan IHC Verschure, 
ontstaat er langdurig overleg 
over het onderwerp Orderpor
tefeuille. Met name van de kant 
van IHC Gusto bestaat onge-
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rustheid, zowel over de verde
ling van de orders, als het ver
trek van staffunctionarissen, 
als de mogelijke gevolgen van 
de indeling van IHC Gusto in 
Groep 1 naar aanleiding van het 
rapport van de Beleidscommis
sie Scheepsbouw. 
De voorzitter brengt naar voren 
dat de indeling door de Be
leidscommissie is bepaald zon
der de mening van IHC te vra
gen. Uit het oogpunt van onder
zoek naar samenwerking in de 
offshore is de indeling niet on
logisch. De voorzitter zegt toe 
dat de raad van bestuur de be
langen van IHC Gusto zal 
blijven verdedigen. Ten aan
zien van het aantrekken van or
ders worden door de verkoop
afdelingen de grootst mogelijke 
activiteiten ontwikkeld. Steeds 
meer bedrijven- o.a. uit Japan
richten zich op onze markten. 
In de offshore zijn er weinig of 
geen projecten vçin betekenis, 
die een redelijke kans maken in 
W.Europa gebouwd te worden.
Het Jaarverslag 1976 wordt
punt voor punt in behandeling
genomen. De vragen erover, die
de Financiële Commissie COR
heeft opgesteld, worden door
de Raad van Bestuur beant
woord. IHC heeft 1976 met een
goed resultaat afgesloten. Over
de hele linie hebben de produk
tieresultaten bijgedragen tot
het goede geheel. De verliezen
op lopende en nieuw afgesloten
orders konden worden ver
werkt. Die betroffen o.a. de wa
tertankers voor Lybië en de
tweede sleepzuiger voor Zaïre,
die nog niet kon worden afgele
verd. De opheffing van Smit &
Bolnes verloopt volgens de
plannen. Wat betreft het boor
schip "Staubo II'' is de investe
ring per 31 december 1976 in
onder handen werk nagenoeg
gelijk aan de afkoopsom.
Tijdens de rondvraag komen
de volgende onderwerpen aan
de orde:·
- er zijn bezwaren tegen de wij
ze, waarop, in vergelijking met 
andere bedrijven, door IHC de 
toeslag van f 30,- in de lonen is 
verwerkt. Er zal worden nage
gaan of de verwerking is ge
beurd conform de gemaakte af
spraken. 
- een der gekozen leden vraagt
of het gerucht juist is, dat IHC
heeft besloten om jeugdige
werknemers niet meer in dienst
te nemen, doch een leercontract
te geven. De raad van bestuur is
hiervan niets bekend.
- naar aanleiding van een des
betreffende vraag rondom de
problemen van de Smit-Bolnes
motoren, wordt medegedeeld,
dat de technische onderzoekin
gen om deze problemen het
hoofd te bieden bijna zijn afge
rond.
- ten aanzien van het verzoek
om op zo kort mogelijke termijn
de besprekingen met de vak
verenigingen te hervatten,
wordt gezegd, dat door IHC
contact is opgenomen om een
datum hiervoor te bepalen.

De voorzitter De secretaris 

Portret van een 

sleeozuigerkaoitein 
Tom Snoodijk is 35 jaar oud en 
hij woont met zijn vrouw en 
twee kinderen in 't Sand, 16 ki
lometer ten zuiden van Den 
Helder. Wij ontmoetten hem in 
november 1976 als kapitein van 
de sleepzuiger Sandems bij 
Bandar Abbas in Iran. Ver van 
huis, dat wel, vooral als je zoon 
net jarig is geweest en je zelfs 
niet even naar huis kunt bellen. 
Maar dat is het leven van een 
sleepzuigerkapitein, die de hele 
wereld als zijn werkterrein 
heeft. Gelukkig zijn er na 75 da
gen "wereld" 25 dagen thuis. 

Hoe kom je er toe? 

Bij kapitein Snoodijk begon het 
als bij zoveel zeelui. Hij wilde 
eenvoudig váren! Na een korte 
periode bij de binnenvaart ging 
de jonge Tom naarde kustvaart. 
Maar dat duurde niet zo heel 
lang. Hij was 16 jaar toen hij een 
kansje zag om op de Zeevaart
school te komen. Voor het toe
latingsexamen slaagde hij. Als 
zijn rapport goed was, zou hij na 
de Kerst mogen blijven. Snoo
dijk was beretrots op dat rap
port, hij was zelfs de beste van 
de klas op de Zeevaartschool in 
Den Helder. 
Na afloop van het eerste deel 
van de studie ging hij als leer
ling stuurman varen om daar
mee zijn derde rang te halen. 
Als vierde stuurman begon hij 
zijn carrière als dekofficier bij 
de Grote Vaart! Na een half jaar 
werd hij al derde stuurman. Dat 
duurde twee jaar. Terug naar 
school en zijn tweede rang ge
haald. Snelle bevorderingen be
leefde hij bij de maatschappij 
"Ocean", een dochter van de 
Blue Funnel Line. le Stuurman 
werd Snoodijk toen hij 27 jaar 
oud was. 
Zo een promotie vindt hij zelf 
niet eens zo snel. Hij heeft na
melijk een neef "die hetzelfde 
doet". Die heeft echter eerst een 
paar jaar in Delft gestudeerd. 
Hij kon toen in één jaar leer
lingstuurman worden in Am
sterdam. Die neef is nu op zijn 
dertigste eerste stuurman bij de 
Shell. Maar Snoodijk heeft niet 
op de TH gezeten! 

le Stuurman G.H.V. Snoodijk 
is daarna aan het baggeren ge
slagen. Weer begonnen als 
vierde stuurman. Want het is 
een heel andere job. Dat komt 
echt niet alleen door het typi
sche baggeren. Vooral het ma
noeuvreren en het varen op zich 
zijn héél anders.Je hebt te doen 

met een kort, klein bestek, 
nauwe vaarwaters en een 
enorm druk scheepvaartver
keer. Dat heb je natuurlijk niet 
in Bandar Abbas, maar wèl op 
de Waterweg. Je hebt als 
stuurman Grote Handelsvaart 
toch zeker twee jaar nodig om je 
te bekwamen op een sleepzui
ger. Snoodijk heeft onder meer 
gevaren op de W. D. Tradeway, 
de Hoyle, de Prins der Neder
landen, de W. D. Gateway en de 
W.D. Tideway. Als je hem
vraagt welk zijn favoriete schip
is, dan noemt hij dat schip
waarop hij de plezierigste be
manning heeft gehad. Wat de
techniek betreft zijn er wel ver
schillen, maar die maken een
schip niet tot een "favoriet
schip".

12 miljoen "kuub"

Hier, op de Sanderus, heeft ka
pitein Snoodijk een genoeglijke 
bemanning om zich heen. 
We noteren de volgende op
merkingen uit zijn mond: 
"7 oktober 1976 zijn we uit Gent 
vertrokken met 27 man. 
De helft zijn Belgen, de andere 
helft Nederlanders, bovendien 
hebben we nog enkele Portuge
zen op de monsterrol staan. 

Een van de belangrijkste men
sen aan boord is de kok. Die 
man kan de stemming er een 
beetje inhouden. Vooral in een 
omgeving als deze, waar verder 
weinig of niets te doen is dan 
werken, is dat hard nodig. Wat 
dat eten aan boord betreft: we 
teren nog op de voorraden, die 
we uit Gent hebben meegeno
men. Hier aan de wal is moeilijk 
aan eten te komen. Dat halen 
we per chartervliegtuig of an
ders per vrachtwagen uit Te
heran, 1500 kilometer ver weg! 
Op de markt kunnen we dan 
nog wel aan wat groente ko
men. 
Een vaste dagindeling is voor 

mij vrijwel onmogelijk. Vooral 
niet in deze beginperiode, 
waarin we met tal van techni
sche problemen worstelen. 
Over de produktic zijn we niet 
pessimistisch. We zijn met erg 
weinig water onder de kiel be
gonnen. Daardoor hadden we 
veel last van verzandingen. 
Hier in Bandar Abbas moeten 
we 12 miljoen kubieke meter 
grond verzetten. We hebben 
een raming gemaakt hoe lang 
we daar over zullen doen, maar 
ik ben niet aangesteld om dit 
soort cijfers uit handen te ge
ven. 
De Sanderus is wat mij betreft 
een vrij goede zuiger. Ik zou al
leen graag wat meer meetappa
ratuur in de zuigafdeling heb
ben, zoals een concentratieme
ter. Maar die zijn zonder veel 
moeite aan te brengen. Waar
schijnlijk gaan wc dat ook doen. 
Ik heb twee keer brieven van 
thuis gehad. De post doet er vrij 
lang over, de ene keer tien da
gen, de andere keer duurt het 
drie weken. Dan zorgen we er 
zelf nog voor dat de post van en 
naar Teheran komt. 
Ik woon aan boord en dat bevalt 
me uitstekend. Het is beter toe
ven aan boord dan aan de wal. 
Daar ben ik trouwens nog maar 
één keer, twee uurtjes, geweest. 
Wat heen en weer gereden in 
een auto. Maar die schade haal 
ik nog wel eens in. We gaan hier 
in de buurt nog wel excursies 
organiseren naar de diverse be
zienswaardigheden." 
Veel succes, kapitein Snoodijk! 
We hopen dat het werk, dat ja
ren zal duren, vlot mag verlo
pen. En dat je oo!< nog wat zult 
zien van dat voor ons zo verre 
Iran. 



Tewaterlating volgens oude 

Indiase traditie 
Zaterdag 2 april bij IHC Gusto. 
De zoete geur van wierook 
zweeft nadrukkelijk over het 
platform. Beschermd tegen de 
straffe wind door een doorzich
tige plastic kap staan op een ta
feltje niet alleen enkele wie
rookstokjes te branden, maar 
ook twee olielampjes. In de 
standaardjes van de lampjes 
herken je direkt een cobra in de 
karakteristieke opgerichte 
houding. Daarnaast een bakje 
met rode verf en een bordje met 
gele rijst. 
Vanonder het schip - de sleep
zuiger Mot Dredge VIII - klin
ken de dreunende klappen van 
het wegslaan van de stoppings. 
Mevrouw M. Rasgotra, echtge
note van de Indiase Ambassa
deur in ons land, neemt de 
penseel ter hand en verft op een 

wit vlak op de scheepshuid een 
oud symbool uit India: het 
Swastika-teken. Vervolgens 
werpt zij er rijst tegenaan. Zo 
stemt men sinds mensenheu
genis in India de goden gunstig 

en smeekt hun een behouden 
vaart voor de opvarenden af. 
Nu is het wachten op de eigen
lijke tewaterlating. Dat duurt 
wel eventjes. Dan is het zover. 
De doopvrouwe haalt de handel 
over en - nee niet een fles 
champagne, maar een verse co
cosnoot slaat tegen de scheeps
romp stuk. Meteen begint de 
Mot Dredge VIII te glijden. 
Eenmaal te water zet het Gusto 
Muziekkorps het volkslied van 
India in. Daarna brengt men het 
Wilhelmus ten gehore. Het 
schip wordt intussen door een 
aantal sleepboten aangepikt en 
naar de afbouwkade gema
noeuvreerd. 

Voordat de gasten terugwande
len naar de ontvangstruimte 
kijken en luisteren ze nog even 
naar de Majorettes, de drum
band en de Gusto Harmonie. Zij 
geven aan een tewaterlating bij 
IHC Gusto altijd een geheel ei
gen sfeer. Net als de erewacht 
van zeecadetten. 

Komt veel voor kijken 
De gasten bij zo'n tewaterlating 
hebben er doorgaans geen idee 
van, wat er allemaal bij komt 
kijken voordat het zover is. 
Want tenslotte gaat er in dit ge
val ruim 4000 ton staal te water! 
De Mot Dredge VIII heeft een 
lengte van 124.30 en een breedte 
van 19.50 meter. Voor elke te
waterlating geldt, dat het schip 
zo lang mogelijk over de volle 
lengte op de helling door moet 
glijden. Het water zal het ach
terschip echter opduwen, zodat 
de boeg steeds meer druk te 
verwerken krijgt. Zo'n 730.ton, 
had men voor dit schip uitgere
kend! Dat is niet mis en daarom 
werd in tanks in het achterschip 
260 ton water als ballast meege
voerd. Ook aan andere faktoren 
moet worden gedacht: het zicht 
moet meer dan 2000 meter be
dragen, de windkracht moet 

niet meer dan 7 op de schaal van 
Beaufort zijn, de waterstand 
0.70 m + N.A.P., en de dwars
stroom maximaal 25 centimeter 
per seconde. Een peilboot van 
Rijkswaterstaat zorgt voor het 
verzamelen van deze gegevens. 
Is alles oké dan wordt het 
scheepvaartverkeer op de rivier 
stilgelegd, nemen de sleepbo
ten hun posities in en worden 
bergingsboot en bok paraat ge
houden. Zij moeten na de tewa
terlating ervoor zorgen dat de 
peuren - de kettingtrossen - die 
meehelpen met "afremmen", zo 
snel mogelijk van de rivierbo
dem worden opgevist. Als 
waarschuwingstekenen voor 
de tewaterlating gelden de le 
rode vlag, de 2e rode vlag en de 
zogenaamde, gestreepte, inter
nationale C-vlag. 

Voor de technici, die alles uit
rekenen, is het altijd weer een 
spannend moment, wanneer 
het schip te water glijdt. Het 
gebeurt met een snelheid van 
zo'n 20 km per uur. Wat de Mot 
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Dredge VIII betreft geschiedt 
alles naar wens! 

Oude banden 
In zijn toespraak na de tewater
lating wijst werfdirekteur, de 
heer J. D. Bax, op de oude ban
den die er tussen India en N e
derland bestaan. Banden die te
ruggaan tot de 17e eeuw, toen 
onze zeevaarders naar de Oost 
gingen en de jacht op en de 
handel in specerijen begon. 
Banden zijn er ook reeds lang 
tussen IHC en India. Er zijn vele 
schepen voor dit land gebouwd, 
vooral baggermateriaal. Deels 
gebeurde dit in ons land, deels 
op de werf van Mazagon Doek 
in Bombay. De Mot Dredge VIII 
is de grootste sleepzuiger in 
deze reeks van gebouwde sche
pen. Het heeft een laadruimin
houd van 6500 m3 en een totaal 
geïnstalleerd vermogen van 
ruim 14000 pk. De sleepzuiger 
zal worden ingezet bij het uit
diepen van het voor de export 
yan ijzererts belangrijke, 
nieuwe havencomplex van 
New Mangalore aan India's 
westkust. De ontwikkeling van 
het land zal hier zeer mee zijn 
gebaat. 
Direkteur Bax brengt dank aan 
staf en medewerkers voor hun 
inspanningen, zodat de tewa
terlating op de afgesproken tijd 
kon gebeuren. Hij verwacht dat 
de afbouw ook op tijd gereed zal 
zijn. De doopvrouwe, mevrouw 
Rasgotra, excuseert zich, dat zij 
op het platform vergeten is en
kele woorden te zeggen. Zij 
stelt er prijs op alsnog schip en 
opvarenden een behouden 
vaart te wensen en zij hoopt dat 

God' s zegen op hen mag rusten. 
Daarmee is de officiële plech
tigheid ten einde en blijft men 
nog enige tijd gezellig bijeen. 
Vooral voor de jeugdige bezoe
kertjes heeft de modellenzaal 
een grote attractie. Enthousiast 
worden neusjes tegen de vitri
nes gedrukt. Ook bij die, waarin 
het model van het kraanschip 
Thor staat. Zegt een jochie, , wij
zend op het helideck: ,,Waar is 
de helikopter dan?" Reactie 
van tweede jochie: ,,In de lucht, 
joh"! Eerste jochie: ,,Waar dan, 
ik zie niets". Zo blijft er altijd 
wel wat te wensen over op zo'n 
feestelijke dag, als je naar een 
tewaterlating mag met je ou
ders. Intussen zijn onze mensen 
nog steeds bezig met het afme
ren van de Mot Dredge VIII en 
het uit het water vissen van de 
peuren. Zo tegen een uur of 
halfzes is het karwei geklaard. 
Dan kunnen ook deze mannen 
een welverdiend hapje en 
slokje nemen. 

"Jebel Ali Bay en 
Jumeira Bay" tewater 

Op 5 en 6 mei zijn bij IHC Smit 
en IHC Verschure de cutterzui
gers Jebel Ali Bay en Jumeira 
Bay te watergelaten. Dit zijn de 
eerste twee van de serie van vier 
grote cutterzuigers, die wij voor 
Gulf-Cobla Dredging in Dubai 
bouwen. Op deze twee feeste
lijke gebeurtenissen komen wij 
in het volgende nummer nog 
uitgebreid terug. 

IHC zonder puntjes!! 
Toen indertijd, enkele jaren ge
leden, het nieuwe "gezicht" van 
IHC werd vastgesteld had dit 
ook consequenties voor de af
korting IHC. Tot dan was het 
gebruikelijk zó af te korten: 
I.H.C. Maar dat is niet meer zo.
Tenminste, dat is de bedoeling.
Maar de praktijk leert wel an
ders. Nog te vaak komen wij de
oude afkorting tegen. En
daarom zij het nog eens na
drukkelijk gesteld: het is IHC
ZONDER PUNTJES tussen de
letters I H en C.
Afgesproken? Niet I.H.C. maar
IHC.

,,Drugs, Forget it!" ... 
Onder deze kreet publiceerde 
,,De Sleeptros" van Smit Inter
nationale in het oktobernum
mer van verleden jaar enkele 
behartenswaardige waarschu
wingen. 
,,Een stickie roken kan in N e
derland met geen of weinig ri
sico om daarvoor opgepakt en 
opgeborgen te worden. Maar 
een stickie roken in het buiten
land kan je duur komen te 
staan, want je betaalt het met je 
vrijheid. En dan hebben we het 
nog niet eens over hard drugs 

Gevangenisstraffen van vijf, zes 
jaar of nog langer zijn in andere 
landen geen uitzondering. Je 
hoeft maar gepakt te worden 
met een paar gram hasj of mari
huana voor eigen gebruik op 
zak, en je bent voor jaren de 
klos. 
Voor de landen rond de Middel
landse Zee hebben in het alge
meen een uiterst strenge hand 
van straffen . . . Maar ook an
dere landen zijn aanzienlijk 
minder gemakkelijk dan Ne
derland. 
Het meenemen, bij je hebben of 
verhandelen van drugs in het 
buitenland brengt enorme risi
co's met zich mee. Het over de 
grens brengen van een auto of 
caravan voor een ander kan ook 
gevaarlijk zijn: als er drugs in 
aangetroffen worden wordt jij 
gepakt. 
En als je een lifter in je wagen 
hebt die drugs bij zich heeft, 
ben jij ook strafbaar. Veel lan
den maken ook geen onder
scheid tussen hard drugs en 
soft drugs. En zoals gezegd: de 
straffen zijn vaak niet gering. 
Een paar gram van iets wat hier 
als betrekkelijk onschuldig 
geldt, is elders goed voor 10 jaar 
bajes. 
Weet welke risico's je loopt als 
je in het buitenland met drugs 
wordt aangetroffen. Het kan je 
jaren van je vrijheid kosten." 
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wat u moet weten over ■ ■ ■ 

Nogmaals de cao 

Bij de onderhandelingen over 
een collectieve arbeidsover
eenkomst in de metaalindustrie 
voor het jaar 1977 zijn partijen 
onder meer overeengekomen 
dat gedurende de periode 1 juli 
1977 t/m 31 december 1978 aan 
werknemers van 63 en 64 jaar de 
gelegenheid zal worden gebo
den om vrijwillig vervroegd uit 
te treden uit het arbeidsproces. 
Om dit experiment te bekosti
gen zullen de werkgevers in de 
metaalindustrie in de jaren 1977 
en 1978 telkenjare 0,4% van de 
loonsom voor dat doel afdra
gen. 
Tijdens de onderhandelingen 
heeft de Minister van Sociale 
Zaken een toezegging gedaan 
voor een overheidsbijdrage 
welke de uitvoering van deze 
regeling mogelijk maakt. 
Tot onze spijt heeft nader over
leg met het ministerie van So
ciale Zaken echter nog niet 
kunnen leiden tot overeen
stemming over deze overheids
bijdrage. 
Als gevolg hiervan is het voor 
ons helaas niet mogelijk om de 
inhoud van de definitieve rege
ling thans aan u bekend te ma
ken. 

Sociale verzekeringen 
Onderstaand het eerste van een 
reeks artikelen, die in alfabeti
sche volgorde door het land van 
de Sociale Verzekeringen gaan. 
Ze zijn geschreven voor u, lezer 
van Zeskrant. In iedere vol
gende aflevering, zolang het so
ciale alfabet strekt, zullen wij 

een nieuw onderwerp uiteen
zetten. 
Wij leggen ons hierbij echter 
wel een beperking op. 
Als lezer van Zeskrant wordt u 
geacht medewerker te zijn van 
een van de maatschappijen van 
IHC Holland N.V. We schrijven 
dus geen verhaal voor kleine 
zelfstandigen, rentetrekkers of 
anderen die niet in loondienst 
zijn. Met vragen of opmerkin
gen kunt u altijd bij uw afdeling 
Personeelszaken terecht. 

AAW. 
Op 1 oktober 1976 trad een 
nieuwe wet in werking, de al
gemene arbeidsongeschikt
heidswet, afgekort: de AA W. 
De AAW is een volksverzeke
ring, net als qijvoorbeeld de al
gemene ouderdomswet (AOW). 
Iedereen, die op 1 oktober 1976 
in Nederland woont en nog 
geen 65 jaar is, is vanaf die da
tum verplicht verzekerd voor 
de AAW, ongeacht de nationali
teit. Daarnaast zullen net als bij 
de AOW, bepaalde groepen 
personen die niet in Nederland 
wonen, onder de verzekering 
vallen. 
De AAW vertoont op een aantal 
punten een grote overeenkomst 
met de wet op de arbeidsonge
schiktheidsverzekering (WAO), 
die alleen van toepassing is en 
blijft op werknemers. Evenals 
de WAO wordt de AAW uitge
voerd door de bedrijfsvereni
gingen en is de Gemeenschap
pelijke Medische Dienst belast 
met het geven van adviezen 

over de mate van arbeidsonge
schiktheid en over de verstrek
king van voorzieningen. Ook de 
AAW kent een wachttijd van 52 
weken. De uitkeringen zijn 
welvaartsvast, d.w.z. gekop
peld aan het algemeen loonni
vo. 
Er is echter verschil met de 
WAO. 
Een belangrijk verschil is, dat 
de WAO-uitkering wordt geba
seerd op hetgeen de werknemer 
vóórdat hij arbeidsongeschikt 
werd bij zijn werkgever ver
diende, het z.g. dagloon. Een 
AAW-uitkering echter wordt 
gebaseerd op wat wel wordt ge
noemd het sociaal minimum. 
Bij de AAW is er dus geen ver
band tussen het inkomen, dat 
de verzekerde had voordat hij 
arbeidsongeschikt werd en de 
hoogte van de uitkering. Bij vol
ledige arbeidsongeschiktheid 

(80 - 100%) zal de AAW
uitkering netto - dus na aftrek 
van de verschuldigde premie 
AOW/AWW, loonbelasting en 
eventueel de ziekenfondspre
mie - vrijwel gelijk zijn aan het 
nettobedrag van het AOW
pensioen. Een AAW-uitkering 
wordt- afhankelijk van de mate 
van arbeidsongeschiktheid -
gesteld op een bepaald percen
tage van de voor de verzekerde 
geldende 

"
grondslag". 

Geen uitkering 
Verzekerden beneden de 18 jaar 
kunnen geen aanspraak maken 
op een AAW-uitkering. Ook ge
huwde vrouwen zijn voorlopig 

- uiterlijk tot 1 januari 1979 -
uitgesloten van het recht op
AAW-uitkering. Een gehuwde
vrouw, die duurzaam geschei
den van haar echtgenoot leeft,
wordt in dat verband als een
ongehuwde vrouw aange
merkt. Voorts hebben geen
recht op AAW-uitkering we
duwen, die een weduwenpen
sioen of een tijdelijke wedu
wenuitkering op grond van de
algemene weduwen- en we
zenwet (AWW) ontvangen.

Vakantieuitkering 
Deze wordt jaarlijks in de 
maand mei uitbetaald en be
draagt 6% van de over de laatste 
twaalf maanden uitbetaalde 
uitkering. 

WAO ander karakter 
Tot dusver droeg de WAO het 
volle risico van langdurige ar
beidsongeschiktheid van 
werknemers. 
Van 1 oktober 1976 af wordt 
echter een deel van dit risico 
overgenomen door de AAW en 
heeft de WAO voor werknemers 

Voorbeeld 

nog slechts een aanvullend ka
rakter. Dit geldt met name voor 
de werknemers, wiens WAO

dagloon hoger is dan de vuur 
hem geldende AAW-grondslag.

Uit het voorbëeld moge u 
blijken, dat de invoering van de 
AAW voor de uitkeringen van 
werknemers die voor de WAO 
verzekerd zijn, materieel geen 
gevolgen heeft. Zij ontvangen 
in geval van arbeidsonge
schiktheid ingaande 1 oktober 
1976 in totaal aan AAW
uitkering en aanvullende 
WAO-uitkering precies net zo
veel uitkering als zij voor die 
datum alleen uit de WAO ont
vingen. 
Het verschil is alleen, dat een 
deel van de totale uitkering ten 
laste komt van de AAW
verzekering en het restant ten 
laste van de WAO-verzekering. 
Het vorenstaande geldt voor 
WAO-uitkeringen, welke in
gaan op of na 1 oktober 1976. 
WAO-uitkeringen, die zijn in
gegaan vóór deze datum, 
blijven in beginsel geheel voor 
rekening van de WAO
verzekering. 

Een werknemer (gehuwde man) heeft na 52 weken arbeidsonge
schiktheid recht op: 
le WAO-uitkering naar een dagloon van f 107 ,-
2e AAW-uitkering naar de grondslag van f 76,68. 
• Hij is volledig arbeidsongeschikt (klasse 80 - 100%)
• WAO-uitkering per dag: 80% van 100/107 van J 107,- = .f 80,-
• AAW-uitkering per dag: 80% van J 76 68 = J 61 35 
In dit voorbeeld ontvangt hij:

' ' 

le de volle AAW-ujtkering J 61,35 
2e aanvullende WAO-uitkering f 18,65 

totaal J 80,-

Nazorg Smit-M.A.N. en Smit-Bolnes onder�n dak 
Door de Raad van Bestuur is in 
1976 besloten om de nazorg aan 
Smit-Bolnes motoren vanuit 
Kinderdijk voort te zetten, in 
combinatie met die voor 
Smit-MAN motoren. 
Nazorg omvat het uitvoeren 
van reparatiewerk aan boord of 
in de werkplaats en de naleve
ring van onderdelen. 
Inmiddels is in Kinderdijk een 
Service-werkplaats in gebruik 
genomen. Het overbrengen van 
de voorraad motoronderdelen 
vanuit Zierikzee naar Kinder
dijk wacht op de bouw van een 
kantoor en een magazijn, waar
aan momenteel hard wordt ge
werkt. 

Bakermat 
De bakermat zowel van de 
Smit-Bolnes als van de Smit
MAN dieselmotoren is Kinder
dijk. 
De Smit-MAN motor is een 
4-takt dieselmotor die vanaf de 
30-er jaren door J & K Smit in
licentie werd gebouwd. De
productie werd in 1969 beëin
digd, om plaats te maken voor
de aanmaak van baggeronder
delen. Naar schatting zijn er
zo'n 250 van deze motoren ge
bouwd. Kort geleden zijn er nog
onderdelen nageleverd voor
een motor uit 1940.
De ontwikkeling van de Smit
Bolnes motor startte in de jaren
'50 bij L. Smit & Zoon, voort
bouwend op een kleinere versie
van Machinefabriek Bolnes te
Krimpen a/d Lek. De Smit
Bolnes motor is een 2-takt
kruishoofd dieselmotor met ge
last stalen frame. De productie
werd omstreeks 1960 vanuit

w.l 1 -r -WI . lf.. 

C. Lens. draaier 

Kinderdijk naar Zierikzee 
overgebracht. Totaal zijn er nu 
ca 240 Smit-Bolnes motoren in 
bedrijf(± 2400 cilinders). 
De onontkoombare sluiting van 
de fabriek in Zierikzee ontheft 
IHC niet van de verplichting tot 
nazorg aan geleverde motoren. 
Tesamen met die van Smit
MAN is hiervoor een nieuwe 
afdeling in het leven geroepen; 
de afdeling Service Dieselmo
toren. Hierin zijn de aanwezige 
kennis en mankracht van beide 
motoren gebundeld. 

Afdeling Service 
Waarom is de afdeling Service 
Dieselmotoren in Kinderdijk 
ondergebracht? Het antwoord 
op deze vraag ligt voor de hand, 
wanneer wij bedenken dat de 
bakermat van beide motoren 
Kinderdijk is. Daar komt nog 
bij dat ook de IHC Service- en 

A v. Vliet - S. J. van Hekke. dieselmonteurs 

Garantie-afdeling vanuit Kin
derdijk opereert. De afdeling 
"Service Dieselmotoren" zal 
aan 20 tot 25 man werk bezor
gen. De aanmaak van motoron
derdelen is opgedragen aan 
Machinefabriek DMN te 
Noordwijkerhout. Dit bedrijf is 
reeds vertrouwd met de aan
maak van motoronderdelen. 

Eigen gezicht 
In de opzet van de nieuwe afde
ling is bewust gestreefd naar 
het handhaven van onze identi
teit als motorspecialist. 
Waarom eigenlijk? 
Allereerst is dit een zaak van 
goodwill voor IHC. Tegenover 
onze klanten hebben wij onze 
verplichtingen om de Service
verlening en de nalevering van 
onderdelen ± 15 jaar voort te 
zetten. Bovendien hopen wij 
door een planmatige aanpak tot 

een rendabele afdeling te ko
men. Het eigen gezicht van de 
afdeling willen wij zoveel mo
geljjk naar buiten tonen door in 
onze publicaties het oorspron
kelijk vignet van Smit & Bolnes 
en van Smit-�N te tonen. 

Verheugend is het, dat onze 
klanten positief hebben gerea
geerd op de nieuwe opzet. 
Intern wordt er naar gestreefd 
om zoveel mogelijk gebruik te 
maken van reeds aanwezige 
diensten - te denken valt aan 
Administratie (fakturering), 
Inkoop, Archief, Correspon
dentie, Expeditie en Emballa
ge, Kwaliteitscontrole. Naast 
het eigen gezicht naar buiten is 
de plaats binnen de organisatie 
van IHC Smit zodanig bepaald 
dat de doelstellingen van de 
"Fabriek", namelijk het maken 
van baggeruitrustingen en de-

A. Boogert, dieselmonteur 

len daarvan, niet wordt aange
tast. 

Service werkplaats 
In de lage hal van de Machine
fabriek is de Service werkplaats 
ingericht. Door het plaatsen 
van de noodzakelijke werktui
gen en de voorziening met ge
reedschappen is bereikt dat de 
Service werkplaats bijna geheel 
"self supporting" is. Zij is be
mand met monteurs uit Kin
derdijk en Zierikzee. 

Magazijn en kantoor 
Voor de huisvesting van het 
magazijn en de staf is het nood
zakelijk het Machinefabriek
complex uit te breiden. De 
plannen hiervoor worden in de
tail uitgewerkt. Aan de kopkant 
van het gebouw is een kantoor 
geprojekteerd waarin de staf zal 
worden ondergebracht. Samen 
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Ziek zun liidens de vakantie 
Geen leuk idee dat geven wij di
rect toe. Maar als het nou toch 
onverhoopt eens gebeurt weet 
u dan wat u doen moet?
Daarom graag uw aandacht
voor onderstaande wenken en
tips. Het is net als met het mee
nemen van regenjas of paraplu:
beter méé verlegen dan om ver
legen.
Medewerkers, die verplicht
verzekerd zijn ingevolge de
Ziekenfondswet en die met va
kantie naar het buitenland
gaan, adviseren wij zich ge
ruime tijd vóór vertrek tot hun
Ziekenfonds te wenden om
daar de nodige inlichtingen te
verkrijgen c.q. formulieren te
halen die in geval van ziekte en
ongeval in het buitenland on
ontbeerlijk zijn.
In geval van ziekte of ongeval
tijdens uw vakantie in binnen
of buitenland dient u zich op de
eerste ziektedagen 's morgens
vóór 10 uur telefonisch te mel
den bij de afdeling Personeels
zaken onder opgave van het
juiste adres waar hij of zij wordt
verpleegd of verblijf houdt.
Alleen degenen die in het bui
tenland vertoeven kunnen zich
ook telegrafisch ziek melden.
Het tijdstip van aanbieding van
het telegram is maatgevend
voor de ziekmeldingsdatum.
Indien men buiten Nederland
verblijft dient men zich tevens
in verbinding te stellen met-en
aan een medische kontrole te
onderwerpen van - een in dat
land door ons erkend verdrags
orgaan. Dat zijn:

met andere Fabrieksdiensten 
worden deze uitbreidingsplan
nen zodanig uitgewerkt, dat 
ook later, na opheffing van de 
motorenservice, het maximale 
profijt uit deze investering kan 
worden getrokken. 
Er zal nog veel werk moeten 
worden verzet om te komen tot 
een goede inrichting van het 
magazijn en het ontwerpen van 
procedures voor het up-to-date 
houden van de voorraad. Om
dat de nieuwbouw niet vóór de 
jaarwisseling gerealiseerd kan 
zijn, wordt de staf van de Servi
ceafdeling voorlopig gehuis
vest in het voormalige leslokaal 
boven de Postkamer. 

Taakverdeling 
Uit het organisatieschema 
blijkt, dat er tussen de Service
afdeling en de Service werk
plaats intensief zal worden sa
mengewerkt voor het uitvoeren 
van reparatiewerk. 

Inzet 
Voor velen betekent de nieuwe 
situatie een hele verandering; 
andere collega's of chefs, een 
andere werkomgeving, andere 
werkprocedures. Van alle be
trokkenen zal dit het ·nodige 
aanpassingsvermogen vragen, 
en improvisatievermogen om 
aanloopfoutjes te verhelpen. De 
eerste ervaringen met de 
nieuwe organisatie doen ons de 
toekomst van de afdeling Ser
vice Dieselmotoren met ver
trouwen tegemoetzien. 

Turkije 
Marokko 
Italië 

Spanje 
België 

Denemarken 

Duitsland 
Engeland 
Frankrijk 
Ierland 
Luxemburg 

Griekenland 
Portugal 

Sosyal Sigortalar Kurumu (S.S.K.). 
Caisse Nationale de Sécurité Sociale. 
Instituto Nazionale per l'Assicurazione controle 
alattie (I.N.A.M.). 
Instituto Nacional de Prevision (I.N.P.). 
Gewestelijke Dienst van de Hulpkas voor Ziekte
en Invaliditeitsverzekering, alsmede de 
,,Mutualiteiten". 
Het voor de plaats bevoegde districtsbestuur. Voor 
Kopenhagen en Frederiksberg het Gemeentebe
stuur. 
Allgemeine Ortskrankenkassen. 
Department of Health and Social Security. 
Caisse primaire d'Assurance Maladie. 
Health Board. 
Caisse Nationale d'Assurance Maladie des 
ouvriers. 
Idryma Koinonikon Asphaliseon (I.K.A.). 
Caixa de Previdencia (C.P.). 

adres in Nederland en de naam 
en het adres van IHC worden 
opgegeven, alsmede de naam 
van onze Bedrijfsvereniging 
waarbij men in Nederland ver
zekerd is, te weten: 
Bedrijfsvereniging voor de Me
taalindustrie en de Elektro
technische Industrie, P/a Ge
. meenschappelijk Administra
tiekantoor, Afdeling UVS-ZW, 
Postbus 800, AMSTEL VEEN. 
Het orgaan van het vakantie
land zal de aanvraag om zie
kengeld doorgeven aan de be
voegde Bedrijfsvereniging en 
tevens een medisch onderzoek 
instellen. 

verdragslanden, dan is het voor 
de aanspraak op ziekengeld van 
belang dat men zich onmiddel
lijk tot een arts wendt. Men 
vraagt hem om een verklaring 
waaruit blijkt wat men man
keert, wanneer de ziekte is ont
staan en hoe lang deze heeft ge
duurd of waarschijnlijk nog zal 
duren. 

Het is verder voor een vlotte af
handeling van de aanvraag om 

ziekengeld noodzakelijk, dat 
naast het verpleegadres ook het 

Voorschriften van het orgaan 
van het vakantieland moeten 
worden opgevolgd. 
Wordt men ziek in een ander 
land dan de hiervoor genoemde 

Die verklaring, per keer voor 
maximaal l O dagen, moet zo 
spoedig mogelijk aan de werk
gever - afdeling Personeelsza
ken - worden toegezonden. 
Deze richtlijnen moeten te allen 
tijde in acht worden genomen. 
Nalatigheid brengt niet alleen 
uw uitkering in gevaar, maar 
heeft ook gevolgen voor het 
toekennen van vervangende 
vakantiedagen. 

Jr:1: Functiemarkt 
Bedrijf 

IHC 
Verschure 

IHC Smit 

IHC Smit 
(MTI) 

Funktie Salarisgroep 

Tekenaar/constr. 7,8 en 9 
en constructeurs 

idem idem 

Autocon codeur 7 

Ass. werkmeester 8 
timmerwinkel 

Calculator 8 of 9 

Beheerder 
tussenmagazijn 5 

Sales Engineer 

Assistent produk
tiemethoden 

Medewerker 
projecten
bureau IHC 
Standard 

Medewerker 
projecten
bureau IHC 
Standard 

Electronicus 

Korte omschrijving 

Tekenwerk op 't gebied van in-
bouw van machinekamers,-
hulpinstallaties, voortstuwing 
en interieurs 

Tekenwerk op scheepsbouw-
kundig gebied 

Het aan de hand van werkte-
keningen vervaardigen van 1/10. 
brandsnijtekeningen. Door 
middel van codering scheeps-
vormen en geometrische con-
touren t.b.v. de numeriek be-
stuurde brandsnijmachine om-
zetten 

Bedoeling dat hij t.z.t. de hui-
dige werkmeester op zal volgen 

Plannen, voorbereiden en calcu
leren van laswerkzaamheden 
e.d. Dit zal zowel voor- als na
calculatie omvatten

Het vooraf volgens bouwlijsten 
groeperen van machinaal be
werkte delen bestemd voor sa
mengestelde constructies 

Voornamelijk in het buitenland 
technisch en commercieel be
handelen van aanvragen, pro
jekten en orders op het gebied 
van baggerinstallaties en onder
delen hiervoor 

Eerste taak van deze funktiona
ris zal zijn de pas opgerichte af
zonderlijke afdeling lassen ver
der uit te bouwen en te begelei
den. Hij zal rapporteren aan de 
bedrijfsleider Scheepsbouw 

Inwerken en meewerken op 
het projectenbureau van 
IHC Standard, waar de 
baggerinstallaties voor 
IHC bedrijven en derden 
worden opgezet. 
Na inwerkperiode klanten
kontakt en ondersteuning in 
binnen-/buitenland van 
verkopers 

Inwerken en meewerken op 
het projectenbureau van 
IHC Standard, waar de 
baggerinstallaties voor 
IHC bedrijven en derden 
worden opgezet. 
Na inwerkperiode klanten
kontakt en ondersteuning in 
binnen-/buitenland van 
verkopers 

Ontwerpen en/of uitwerken van 
nieuwe instrumenten op bagger
technisch gebied, alsmede ont
wikkelen en standaardiseren 
van deze instrumenten. Voorts 
het testen van electronische en 
vaak ook pneumatische meet
en regelapparatuur 

Opleidings- en 
ervaringseisen 

MTS of gelijkwaardige 
opl. en ruime ervaring op 
een tekenkamer 

HTS S. 

Bemetel scheepsmetaal
bewerken met praktijker
varing 1: 10 tekenwerk en 
afschrijven 

LTS/Bemetel c.q. MTS en 
een langdurige ervaring 
met zelfstandig werk aan 
betimmeringen, accom-
modaties a.b. van schepen 

Aanv. informatie Inlichtingen bij: 

afd. personeels
zaken 020-360701 

idem 

idem 

idem 

-----------

HTS en MTS scheeps- idem 
bouw en een ruime 
bedrijfservaring 

Bemetel scheepsmetaal- idem 
bewerken 

HTS Werktuigbouw of ge- Leeftijd ± 30 jaar Afd. Personeels
lijkwaardig. Ervaring in zaken 010-117600 
de baggerindustrie, goede 
kennis van Engelse en 
Duitse taal en goede con-
tactuele eigenschappen 

HTS Werktuigbouw of Afd. Personeels-
Scheepsbouw zaken 010-117600 

Ir-TH (bijv. werk
tuigbouwkunde, 
doch studierichting 
minder belangrijk 
dan persoonlijke 
geschiktheid) 

HTS-Ing. (bijv. werk
tuigbouwkunde, 
doch studierichting 
minder belangrijk 
dan persoonlijke 
geschiktheid) 

HTS-E met applikatiecur
sus meet- en regeltech
niek en bekendheid met 
pneumatiek en hydrauliek 

Ideale (begin-) 
funktie voor 
een enthousiaste 
medewerker 
die thuis wil 
raken in de 
"bagger" en na 
kennis ver
worven te 
hebben be
langstelling 
heeft voor 
doorgroeien bij 
IHC Smit of 
een der andere 
werkmaat
schappijen in 
de baggerdivisie 

Hoofd PZ 
IHC Smit of 
K. J. Weijnman 
Hfd.-techniek 
fabriek of 
Ir. Th. Lohman, 
die een derge
lijke funktie 
1 '/2 jaar be
kleedde 

Afd. Personeels
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Het waarom 
van de 
kraannouw 
in 
Japan 
Naar aanleiding van het feit dat 
de Netherlands Offshore Com
pany (NOC) in Japan een 
kraanschip bestelde waarop 
een onder licentie gebouwde 
IHC Gusto kn!an zal worden ge
ïnstalleerd werd door IHC 
Gusto de volgende "achter
grondinformatie" verstrekt: 
Toen in het najaar van 1976 dui
delijk werd, dat NOC's plannen 
voor de bouw van een kraan
schip van het semisubmersible 
type vaste vorm gingen aanne
men, heeft IHC Gusto dit pro
ject direct aan het Ministerie 
van Economische Zaken ge
meld. Dit gebeurde, omdat 
werd ven"acht, dat de Japanse 
prijzen voor dit schip ver onder 
de Nederlandse prijs zouden 
liggen en daarom aanzienlijke 
steun van de overheid noodza
kelijk zou zijn om het prijsver
schil te overbruggen. 
Om met een zo kort mogelijke 
levertijd te kunnen aanbieden, 
hebben IHC Gusto en ROM be
sloten om gezamenlijk een of
ferte in te dienen, waarbij het 
werk over twee werven zou 
worden verdeeld, indien het tot 
een opdracht zou komen. De 
Japanse aanbiedingen waren 
echter qua levertijd en qua prijs 
zoveel aantrekkelijker, dat, on
danks intensief overleg met het 
Ministerie van Economische 
Zaken, het verschil tussen de 
IHC Gusto/RDM prijs en de Ja
panse prijzen niet op verant
woorde wijze kon worden 
overbrugd. 
De Japanse levertijd was daar
bij vele maanden korter en dit 
ondanks de sleepreis van Japan 
naar West-Europa. Toen NOC 
eenmaal had besloten het 
kraanschip in Japan te bestel
len, waarbij een levertijd van 12 
maanden kon worden bedon
gen, kon IHC Gusto niet in 12 
maanden een kraan in Neder
land bouwen, naar Japan 
transporteren en aldaar op
bouwen. Deze korte levertijd 
kon slechts gehaald worden, 
indien de kraan onder licentie 
bij Sumitomo Heavy Industries 
in Japan zou worden gebouwd. 
Reeds in het verleden hebben 
wij rekening gehouden met de 
bouw van kranen in Japan, 
waartoe wij in 19 een lecentie
contraet sloten met Sumitomo 
Heavy Industries. 
Wel is nog serieus geprobeerd 
of IHC bepaalde delen van de 
kraan zou kunnen toeleveren, 
maar ook hiervoor was de iever
tijd zo kort, dat de risico's voor 
het niet op tijd leveren, niet in 
redelijke verhouding stonden 
tot het te verkrijgen aantal ma
nuren. 
Hoewel dit, behalve dan voor de 
tekenkamers, geen werk voor 
IHC Gusto zal opleveren, is 
toch tot deze stap besloten om 
tenminste onze know-how in 
stand te houden en om onze 
marktpositie te verbeteren. 
Indien de Amerikanen, die ook 
achter de kraan aanzaten en die 

1 wel de levertijd konden halen, 
de order zouden krijgen, dan 
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zou de kans dat in de toekomst 
IHC Gusto kranen zouden wor
den verkocht en gebouwd nog 
aanzienlijk kleiner zijn gewor
den. 
Daarom achten wij de onder 
deze omstandigheden gedane 
keuze de beste, alhoewel het ten 
zeerste wordt betreurd dat deze 
order geen werk voor de 
fabricage-afdelingen heeft op
geleverd. 
Hoewel wij verwachten dat 
kranen en kraanschepen op 
korte termijn weinig werk zul
len opleveren, hopen wij, en 
daar spannen wij ons ook voor 
in, dat wij orders krijgen die wel 
werk voor de gehele werf ople
veren. 
Het is voor àlle IHCers goed dit 
te weten zo dachten wij. Kun
nen er ook minder "misver
standen" over in de wereld ko
men! 
In vervolg hierop kon op 3 mei 
jl. aan de pers het volgende 
worden bekend gemaakt: 
Napier Shipping S.A., een van 
de werkmaatschappijen van de 
Heerema groep, heeft in Japan 
twee zeer grote semi
submersible kraanschepen be
steld, waarop per schip zowel 
een 3000 tons als een 2000 tons 
kraan zullen worden geïnstal
leerd. 
Deze diepdrijvende kraan
schepen zijn speciaal ontwor
pen voor de uitvoering van con
structiewerkzaamheden op 
olie- en gasvelden in het noor
delijke deel van de Noord zee. 
De kranen zullen qua hefver
mogen en vlucht de grootste in 
hun soort zijn. 
Omdat zowel de Netherlands 
Offshore Company als de Heer
erna groep hun kraanschepen 
in Japan laten bouwen, zullen 
om praktische redenen de kra
nen ook grotendeels in Japan 
worden gebouwd. IHC Holland 
zal het ontwerp, de essentiële 
delen en het toezicht bij de 
bouw leveren, terwijl bij Sumi
tomo Heavy Industries, sinds 
1973 licentiehouder van IHC 
Holland, de feitelijk bouw zal

plaatsvinden. 
Gezien de huidige offshore
marktverhoudingen, waarbij 
de prijzen voor bouw in Neder
land aanzienlijk hoger liggen 
dan b.v. die in Japan, zoekt IHC 
Holland steeds meer naar sa
menwerking met buitenlandse 
bedrijven, die qua prijs en le
vertijd in deze markt nog kun
nen concurreren. IHC Holland 
wil dan de know-how en het 
toezicht leveren, alsmede waar 
mogelijk, de belangrijkste 
componenten. 
Voor IHC Holland is dit in de 
gegeven omstandigheden de 
enige manier om de bestaande 
know-how in stand te houden 
en verder uit te bouwen. 

,Blauwe wimper wappert 
op IHC omnibarges 
Eind 1973 kwamen de Duitse 
Bondsregering en de Senaat 
van de stad Hamburg overeen, 
om de diepte van de vaarweg 
naar de havens te brengen van 
12 meter op 13,5 meter onder 
gemiddeld laagwatertij. Deze 
beslissing was gebaseerd op de 
te verwachte groei van met 
name containerschepen èn op 
concurrentiemotieven ten aan
zien van andere belangrijke ha
vens, zoals Wilhelmshaven, 
Rotterdam en Le Havre. 
Voor het benodigde bagger
werk werd een periode van drie 
tot vijf jaar uitgetrokken. Drie 
jaar voor de havens en de toe
gangen daartoe; vier tot vijf jaar 
voor het riviergedeelte naar zee, 
de z.g. beneden-Elbe. In totaal 
zo'n 125 kilometer. De werk
zaamheden dienden zó te wor
den uitgevoerd, dat elk jaar al 
een verbetering merkbaar zou 
zijn. Na voltooiing van het hele 
project- in 1978 - zal Ham burg 
bereikbaar zijn voor schepen 
tot 110.000 ton dw. Bij gunstig 
tij zal de waterdiepte dan 16 me
ter bedragen. Voor het contai
ner- en stukgoederenvervoer en 
voor het ertstransport van en 
naar de Hansestad is dit van 
groot belang. De industrieën in 
en om Hamburg zullen er van 
profiteren, evenals het belang
rijke transitoverkeer met West
en Oost-Europa. 
Werk in combinatie 
Behalve het uitdiepen omvat
ten de baggerwerkzaamheden 
ook het verbreden van de vaar
route op de beneden-Elbe en 
het verbeteren van bochten. De 

in het havengebied opgebag
gerde grond werd gebruikt voor 
het ophogen van haven- en in
dustrieterreinen. Dit gedeelte 
van het werk is inmiddels vol
tooid. De in de vaarroute op de 
Elbe opgebaggerde specie 
wordt voor een deel op diepe 
plaatsen in de rivier gestort. 
Voor het grootste deel wordt 
het echter zodanig op een aantal 
plaatsen opgespoten, dat de 
omgeving landschappelijk niet 
wordt aangetast. De werk
zaamheden worden uitgevoerd 
door een combinatie van be
drijven onder de naam "Ar
beitsgemeinschaft Vertiefung 
der Unterelbe". Het zijn: Nass
baggerei Grün & Bilfinger 
GmbH, Heinrich Hirdes 
GmbH, Philipp Holzmann AG, 
Gerhard Hülskens & Co., Dr. 
Ing. Joachim Rathjens, Rhein
ische Tiefbau Gesellschaft 
mbH en Hochtief AG. Allemaal 
klanten en relaties van IHC! 

Afhankelijk van de te baggeren 
grond - zand of klei - worden 
sleepzuigers of emmerbagger
molens gebruikt. In het laatste 
geval wordt een ruim gebruik 
gemaakt van bakken van het 
type IHC Omnibarge. Aan vele 
van de hierboven genoemde 
firma's zijn zulke splijtbakken 
geleverd. Ze hebben laadruim
inhouden van 530, 450 en 660 m� 
en zijn veelal voorzien van een 
eigen voortstuwingsinstallatie. 
,,Blauwe Wimpel" 
Tot de recente leveringen beho
ren de "NGB 705", ,,NGB 706", 
"NGB 707" en "NGB 708", vier 

660 ma splijtbakken, aan Grün 
& Bilfinger. 
Deze vier Omnibarges hebben 
een aantal extra voorzieningen, 
zoals een extra voor- en achter
anker, dagaccommodatie en 
slaapgelegenheid voor vier man 
in resp. BB- en SB zijde in de 
achterscheepshelf'ten. Voor de 
voortstuwing zorgen twee 
Jastram-voortstuwingsinstal
laties van 360 pk elk. 
Dit vermogen stelt deze Omni
barges in staat om ongeladen 
een snelheid te behalen van 
ruim 11 mijl per uur en geladen 
een snelheid van 8 mijl per uur. 
Niet voor niets werden deze 
IHC Omnibarges dan ook ge
tooid met een blauwe Wimpel. 
Symbool van snelheid te water! 
In februari 1977 werden de IHC 
Omnibarges "NGB 707" en
,,708" na de gebruikelijke be
proevingen toegevoegd aan de 
materieelvloot van Grün & Bil
finger. Ze doen dienst bij de 
850 I emmermolen ,.Friesland", 
een van de baggereenheden, die 
op de beneden-Elbe werken 
aan de verbetering van de vaar
route naar de havens van de 
Hansestad Hamburg. En ze 
doen dat met de "blauwe wim
pel" trots in top! 
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ons 
werken in 

1976 
In het eerste nummer van ons nieuwe personeelsblad staat onder 

,,Welkom Zeskrant" o.a. het volgende: 
IJ een personeelsblad dat een goed beeld geeft van wat er in onze 

werkmaatschappijen omgaat, dat aandacht besteedt aan wat mensen in hun werk 
doen, zal er hopelijk mede toe bijdragen, dat de interesse in elkanders werk wordt 

vergroot . . .  IJ 

In deze bijlage over het Jaarverslag 1976 willen wij trachten inhoud te geven aan 
het hierboven genoemde. Wij willen proberen u wegwijs te maken in het 

"
doolhof" 

van al het cijfermateriaal, waarmee het jaarverslag van een 
onderneming gepaard gaat. 

De redactie dankt de heer C. B. J. Delhaas van de Controllersafdeling van het 
Hoofdkantoor voor het samenstellen van deze bijlage. 

Voor diegenen die zich nader van de inhoud van het Jaarverslag 1976 op de 
hoogte willen stellen, wordt hier en daar verwezen naar de desbetreffende pagina 

in dit jaarverslag. 

Slaan wij 
"

Van Dale" op onder het woordjaarverslag, dan 
lezen wij het volgende: 
- verslag betreffende de werkzaamheden, gebeurtenis
sen enz., in een afgelopen jaar .. . "

Het bestuur van elke vereniging zal dan ook ieder jaar een 
dergelijk verslag presenteren aan haar leden. 
Afhankelijk van de literaire gaven en het gevoel voor 
humor van de opsteller zal de inhoud van een dergelijk 
verslag variëren tussen het dor en droog opsommen van 
de feiten of het op komische wijze verhalen van de meest 
typerende gebeurtenissen van het afgelopen verslagjaar. 
Afhankelijk van de interesse voor de vereniging zal voor 
elk lid afzonderlijk de ene gebeurtenis meer aanspreken 
dan de andere. 

Een financieel jaarverslag van een onderneming zal 
menigeen van ons minder aanspreken. De foto's hebben 
onze interesse maar dat is dan ook misschien wel alles. 
Toch bevat een dergelijk verslag genoeg informatie voor 
de werknemers van de onderneming om de interesse 
voor het bedrijf te vergroten. 

Een verenigingsverslag varieert nogal van inhoud, met 
name voer wat betreft de opbouw van een dergelijk ver
slag. Dat geldt echter niet voor een jaarverslag van een 
onderneming. Er is echter een groot verschil tussen jaar
verslagen van enkele decennia geleden en die welke 
momenteel gepubliceerd worden. 

Jaarverslag 
en 

Jaarrekening 
Alhoewel wij spreken over hetJaarverstag 1976 van IHC Holland, dienen 
wij onderscheid te maken tussen: 
jaarverslag en jaarrekening. 

Jaarverslag 

In het ,jaarverslag" van IHC Holland kunnen de "witte bladzijden" (pagina 
9-13) beschouwd worden als het jaarverslag. In dit gedeelte verstrekt de
leiding van de onderneming informatie omtrent het bedrijfsgebeuren, om
trent de toekomstverwachtingen en de investeringsplannen, alsmede om
trent de voorgestelde verdeling van de winst.

Jaarrekening 

De funktie van de jaarrekening, in het verslag van IHC Holland de "grijze 
bladzijden" (pagina's 17 t/m 31), is het geven van informatie aan de belang
stellenden omtrent herkomst·en besteding van het op een bepaald tijdstip 
(meestal 31 december) aanwezige vermogen van de onderneming, alsmede 
omtrent de grootte en de samenstelling van de winst. behaald over een 
periode (meestal een jaar). 
Deze informatie omtrent vermogen en winst moet worden aangevuld met 
een toelichting, waarin inzicht wordt gegeven in de grondslagen welke zijn 
gehanteerd bij de bepaling van het vermogen (balans) en bij de winstbepa
ling (winst- en verliesrekening). 

De jaarrekening bestaat derhalve uit drie delen: 
- winst- en verliesrekening
- balans
- toelichting
Naar aanleiding van het bovenstaande kunnen twee belangrijke vragen
gesteld worden:
- voor welke belanghebbende is deze informatie bestemd en
- van welke hoedanigheid is de verstrekte informatie.

Gedurende een lange periode in de ontwikkeling van de ondernemingsge
wijze produktie lag de leiding veelal in handen van de eigenaar(s) van de 
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onderneming of de leiding was afkomstig uit dezelfde kringen als die, waar 
de eigenaren uit voortkwamen. 
Eén van de kenmerken hiervan is geweest, dat er een intensieve communi
catie bestond tussen leiding en eigenaar voor wat betreft alle as pekten van 
het bedrijfsgebeuren, waaronder de ontwikkeling van het vermogen en de 
winst. Vanaf 1945 wordt de hierboven genoemde identiteit in toenemende 
mate verbroken. 
De scheiding van leiding en eigendom is in de eerste plaats van invloed op 
de groep van belanghebbenden, voor wie de informatie van de jaarreke
ning bestemd is. De eigendom evolueert van een groep, die een direkte
communicatie onderhoudt, tot een groep "naamloze

" 
aandeelhouders. 

Vervolgens zijn gedurende de laatste decennia nieuwe groepen van be
langhebbende ontstaan: 
- potentiële aandeelhouders
- verschaffers van lang vreemd vermogen
terwijl de laatste tijd ook de werknemer zich als gegadigde voor informatie
omtrent vermogen en winst presenteert.
De veranderingen met betrekking tot de groepen belanghebbenden brach
ten met zich mee, dat de voorschriften waaraan de verstrekte informatie
moest voldoen in de loop der tijd sterk veranderd zijn.

Wettelijke voorschriften 

Tot 1971 waren de wettelijke bepalingen omtrent de inhoud en de vorm van 
de jaarverslaglegging in Nederland maar oppervlakkig. Dit in tegenstelling 
tot het buitenland, waar de ondernemingen reeds gedurende lange tijd 
onderworpen waren aan bindende wettelijke bepalingen. 
In Nederland gold tot bovengenoemd tijdstip als maatstaf voor de verslag
legging art. 42 van het Wetboek van Koophandel. Dit artikel, daterend uit 
1928, stelde niet veel voor. Het gaf slechts enkele aanwijzingen omtrent de 
samenstelling van de "actiefzijde" van de balans. Geen voorschriften dus 
voor de "passiefzijde" en al evenmin voor de winst- en verliesrekening. Dit 
betekende echter niet dat grote ondernemingen alleen maar oppervlakkige 
informatie verschaften. 

Als voorbeeld hiervan mag zeker niet onvermeld blijven het hoogtepunt uit 
de geschiedenis van de jaarverslagen van IHC. Dat was in 1969 de uitrei
king van de Henri Sythofprijs naar aanleiding van het Jaarverslag 1968. De 
reden van de uitreiking van deze prijs was ondermeer: 
- de openheid en de kwaliteit van de verstrekte informatie, welke gepaard
ging met een duidelijke opstelling van de cijfers, waardoor een duidelijk
beeld verkregen werd over het wel en wee in de onderneming.

Er bestond echter een grote behoefte aan verbetering van de jaarverslag
legging. De toenmalige Minister van Justitie, mr. A. C. W. Beekman, zei in 
1960 bij de installatie van de zgn. ,,Commissie Verdam", de commissie 
welke in niet onbelangrijke mate heeft bijgedragen tot de totstandkoming 
van de op 1 mei 1971, bij KB van 30oktober 1970, van kracht geworden "Wet 
op de Jaarrekening van Ondernemingen", onder meer: 
,,In verband met de belangrijke rol die met name de grotere ondernemin
gen in het economisch leven van ons land spelen, is het van betekenis dat 
de jaarstukken - met name de balans en de winst- en verliesrekening- een 
duidelijk beeld geven van de gäng van zaken in de naamloze vennoot
schap." 

De betekenis van deze wet, die als zodanig niet meer bestaat omdat hij 
sinds 1976 deel uitmaakt van ons nieuwe Burgerlijk Wetboek, gaat veel 
verder dan men op het eerste gezicht geneigd is aan te nemen. De behande
lende stof is uiteraard technisch van aard, doch er zijn verschillende belan
gen in het geding. Zonder wettelijke voorschriften is de controlerende 
functie, welke juridisch aan de algemene vergadering van aandeelhouders 
is toebedacht, onmogelijk uit te oefenen. Want, hoe wil er van enige wette
lijke controle sprake zijn, wanneer de jaarstukken- gelijk onder de oude 
wettelijke regeling mogelijk was- op allerlei punten te kort schieten in het 
geven van inzicht in de werkelijke gegeven zaken? 

Belanghebbenden 
De groep van belanghebbenden, die zich een oordeel wil vormen over de 
gang van zaken, is echter veel groter. We noemden reeds de verschaffers 
van "lang vreemd vermogen" of eenvoudiger gezegd, die partijen welke 
leningen verschaffen (vreemd vermogen) welke in de toekomst (vandaar 
de naam lang vreemd vermogen) terugbetaald dienen te worden. 
Men kan de kring nog ruimer trekken en ook een belang aanwezig achten 
bij de leveranciers en in het algemeen bij hen die zaken doen met de 
onderneming. Nog algemener is het belang dat de overheid heeft bij een 
juist inzicht in de gang van zaken in "ondernemingsland''. 
Ook bij de werknemers, wier bestaan o.a. van het wel en wee van de 
onderneming afhangt, is een duidelijk belang aanwezig bij een inzicht in de 
gang van zaken van hun onderneming of van de onderneming waaraan zij 
zich zullen gaan verbinden. De laatste groep neemt onder de hierboven 
besproken groepen een enigszins bijzondere plaats in. Zij maken geen deel 
uit van de vergaderingen waarin de jaarrekening wordt vastgesteld of 
goedgekeurd. Toch wordt deze met hen, althans met hun vertegenwoordi
ging in de ondernemingsraad, besproken wanneer op de leiding van de 
onderneming de verplichting rust tot publicatie van de jaarrekening. 

Zonder in te gaan op de bepalingen van de hierboven genoemde wet, mag 
één artikel bepaald niet onvermeld blijven. 
Bij de invoering van de wet werd op grote schaal de benoeming van een 
registeraccountant verplicht gesteld. Zijn taak bestaat erin, de door het 
bestuur opgemaakt jaarrekening te onderzoeken, daarover verslag uit te 
brengen en een verklaring af te geven. 
Deze verklaring moet bij de jaarrekening worden overlegd. Zij kan een 
goedkeurende verklaring zijn en inhouden dat de jaarrekening, dat wil 
zeggen, de balans en de winst- en verliesrekening mèt de toelichting, een 
getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen en 
het resultaat. 

Indien het bovenstaande kort wordt samengevat, zien wij het volgende: 
• een jaarverslag bestaat onder meer uit twee delen: het verslag van het 
bestuur en de jaarrekening; 
• de opstelling 1,an de jaarrekening moet voldoen aan wettelijke voor
schriften; 
• de jaarrekening moet een getrouwd beeld geven ten behoeve van belang
hebbenden en de bevestiging hiervan moet worden vastgelegd door een 
verklaring van een onafhankelijke derde, t.w. de externe accountant;
• de jaarrekening dient ter goedkeuring aan de algemene vergadering van
aandeelhouders te worden voorgelegd. Goedkeuring houdt in dat men in
stemt met het gevoerde beleid van het bestuur. 

Jaarverslag 
1976 

Ongetwijfeld zal voor velen van ons het lezen van een jaarversl�g niet eenvoudig zijn, afgezien nog van 
het feit dat een dergelijk stuk "literatuur" doorspekt is met allerlei cijfers die voor de meeste van ons 
niet zo interessant lijken. 
Toch is het jammer dat de aandacht voor deze informatie over de gang van zaken in het bedrijf zo 
gering is. Vooral in een zo sterk geïndustrialiseerd land als Nederland. waarin het bestaan van zeer 
velen er direkt van afhankelijk is. Gaat het in het bedrijf goed. dan hebben alle daarbij betrokken 
partijen - aandeelhouders, werknemers. leveranciers, opdrachtgevers - daarvan profijt. 
Gaat het slecht, dan zal het niet lang duren of iedere betrokkene zal dat spoedig merken in zijn 
portemonnaie. 
Gedeeltelijk is het gebrek aan interesse wel begrijpelijk. gezien de taal van een dergelijk verslag. Zoals 
voor een ijzerwerker het begrijpen van een exploitatierekening moeilijk zal zijn, zal het voor diegene 
die een dergelijke rekening opstelt vaak niet mogelijk zijn om een werktekening te lezen! Toch wordt 
er steeds meer aan gedaan, om datgene wat in een jaarverslag gerapporteerd wordt voor iedereen 
begrijpelijk te maken. 

Belangrijkste groepsgegevens 
Alvorens in vogelvlucht door het verslag heen te gaan, dat de raad van bestuur ter goedkeuring heeft 
voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders, uw aandacht voor de belangrijkste 
gegevens van IHC Holland over de afgelopen 5 jaar: 

(in miljoenen guldens) 1976 1975 1974 1973 1972 

Afleveringen 865,0 937,0 616,0 465.0 408,0 
Waarde van de produktie voor derden 727,0 1) 864,0 835,0 590,0 462,0 
Orders in portefeuille 732,0 1.112,0 1.528,0 1.066,0 826,0 
Hiervan nog te verwerken 459,0 701,0 965,0 763,0 610,0 
Bedrijfsresultaat 51,4 40,l 7,4 2) (81,6) 2) 12,8 2) 

Netto winst 30,4 12,0 4,4 -") 11,0 
Afschrijvingen 12,3 14,l 13,5 13,4 11.0 

Aanschaffingen 
duurzame produktiemiddelen 11,3 12,1 17,9 17,9 34,J 

Dividend 3,2 4) 3,2 1,6 5,4 

Geplaatst aandelenkapitaal 32,0 32,0 31,6 31,5 29,8 
Reserves 91,8 63,2 52,5 48,4 85,4 
Eigen vermogen 123,8 95,2 84,1 79,9 115,2 
Lang vreemd vermogen 81,4 5) 67,9 37,4 39,9 68,9 

(in guldens per aandeel van f 10) 

Netto winst 9,50 3,76 1,39 neg. 3,68 
Afsc h rij vingen 3,85 4,40 4,28 4,25 3,69 
Eigen vermogen 38,73 29,80 26,62 25,34 38,67 
Lang vreemd vermogen 25,47 21,23 11,85 12,66 23,12 
Dividend 1,004) 1,00 0,50 1,80 

Aantal werknemers aan het 
einde •,an het jaar 4.820 5.443 5.506 6.061 5.736 
Lonen, salarissen en overige 
personeelskosten 199,8 193,3 173,6 166,l 134,l 

') Exclusief de waarde van de produktie voor werken in uitvoering voor eigen rekening 
2) Waarin verwerkt de bijzondere verliezen in 1972 en 1973 geleden op de orders voor drie booreilanden en het in 

1974 geleden verlies op de order voor Viking Jersey Equipment Limited 
3) Na onttrekking aan de algemene reserve van J 43 miljoen
4) Voorstel
5) Waarvan voorzieningen J 63 miljoen

Enkele begrippen willen wij hier met het volgende cijfervoorbeeld toelichten: 

deel van de orders 

contract 

A 
B 

C 

contract
getekend 

in 

1975 
1976 
1976 

contract
waarde 

100 
50 
80 

dat is klaargekomen 

1975 

50 

50 

in 

1976 

50 
50 

8 

108 

1977 

72 

72 

oplever-
datum 

1976 
1976 
1977 

Afleveringen. In 1976 zijn twee orders afgeleverd, t.w. A en B. De totale waarde is: A = 100 + B = 50 = 
150 

Waarde van de produktie voor derden. Uit bovenstaande kolom "1976" blijkt dat de totale waarde 
van produktie 108 is. 

Orders in portefeuille. Daar in 1976 order C nog niet afgeleverd is, is de waarde van de orderporte
feuille op 31.12.1976: 80 

Hiervan nog te verwerken. Gaf de orderportefeuille de totale waarde van order C aan, op deze regel 
wordt vermeld de waarde van dat gedeelte, dat in 1977 nog geproduceerd moet worden: 80 - 8 = 72. 
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Jaarrekening 
1976 

De jaarrekening 1976 is gepubliceerd op pagina's 17-32 van het verslag 1976. 
Het ligt niet in de bedoeling elke pagina te bespreken. De informatie zal voornamelijk beperkt blijven 
tot: - het geconsolideerde resultatenoverzicht 1976- het geconsolideerde vermogensoverzicht 1976-
toelichting bij de geconsolideerde overzichten.
Dit gedeelte van de jaarrekening bevat alle gegevens van het 'moederbedrijr (IHC HOLLAND N.V.) 
tezamen met die van de dochtermaatschappijen (werkmaatschappijen). 
Alvorens nader in te gaan op de gerapporteerde gegevens, zal eerst de betekenis van een aantal
begrippen worden uiteengezet. 

Wegwijzer in cijferland 
Van "start tot finish" zou de minder officiële naam kunnen zijn van een jaarrekening.
De start wordt gevormd door de eindbalans van het voorgaand jaar; de finish door de eindbalans van 
het verslagjaar. Tussen "start" en "finish" ligt de resultatenberekening.
Wat is nu een balans resp. een resultatenberekening oftewel een winst- en verliesrekening? 
Een voorwaarde tot het voortbestaan van een onderneming is het maken van winst. Een onderneming 
die voortdurend met verlies draait zal op den duur wel haar poorten moeten sluiten. Daarom bestaat er 
ook de behoefte aan een cijfermatig inzicht, zowel over de gang van zaken over de afgelopen periode 
(een jaar) als over de stand van zaken op het eind van die periode (het eind van het jaar). 
Een overzicht van de kosten en opbrengsten, die in de loop van het jaar zijn gemaakt of ontvangen, 
geeft een inzicht in de gang van zaken. Dit overzicht wordt het resultatenoverzicht genoemd. 
Uitsluitsel over de stand van zaken geeft de balans. De balans geeft dus een momentopname. 
Om nu aan te geven hoe "start" en "finish" bepaald zijn, dus op welke grondslagen de cijfers van de
balans berekend zijn, en op welke wijze het "parcours" gelopen is, oftewel op welke grondslagen de
cijfers van het resultatenoverzicht berekend zijn, wordt aan de "toeschouwers van het evenement"
een handleiding verstrekt: dat is de toelichting. 
Om niet verstrikt te raken in alle nullen en overbodige cijfers, worden alle bedragen voortaan vermeld 
in miljoenen guldens. Dus: f 125.730.000,- = f 125.7. 

De Balans 
Bekijken wij nu de jaarrekening 1976 van IHC HOLLAND afzonderlijk dan wordt eerst de balans 
nader toegelicht. 

AKTIV A: Waar zit het geld in 
Duurzame 

vastgelegde 
prnductiemiddelen 

l Deelnemingen etc. middelen 
Overige langlopende 
ondernemingen 

Voorraden ( vlottende
Werk onderhanden � middelen 

Kas, bank, giro i 
liquide
middelen 

Totale middelen v/d onderneming 

IHC 31.12.1976 

116.5 123.8 

81.4 

201.6 

151.3 

264.2 

"469.4 469.4 

PASSIVA: Waar komt het geld vandaan 

Eigen � Aandelenkapitaal 

vermogen ( Reserves 

1 
Minderheidsbelang 
derden 
Converteerbare

t lang: obligaties 
Voorzieningen 
Schuld op 

Vreemd lange termijn 
vermogen < 

l 
V ooruitontvangen 

kort: onder handen werk
Crediteuren 
Te betalen dividend 

Totaal vermogen v/d onderneming 

samenvalling 

Jaarrekening 197& 
Indien de jaarrekening 1976·, dus: de vermogensoverzichten van alle IHC-bedrijven en de resultaten -
overzichten van alle IHC-bedrijven samengevoegd worden, krijgt u het volgende beeld: 

vastgelegde middelen 
vlottende middelen 
liquide middelen 

eigen vermogen 
lang vreemd vermogen 
kort vreemd vermogen 

jaarrekening 1976 

start: 31.12.1975 
128.3 
167.0 
119.0 
-- 414.3 

95.2 
67.9 

251.2 
-- 414.3 

Vermogensoverzicht 
finish: 31.12.1976 
116.5 
201.6 
151.3 

469.4 
123.8 
81.4 

264.2 
-- 469.4 

Links op de balans staan de bezittingen, waarvan de waarde in geld 
is uitgedrukt. Op welke wijze dit geschiedt, daarover geeft de toe
lichting uitsluitsel. 
De bezittingen zijn in drie categorieën onder te brengen en ze staan
in een bepaalde volgorde vermeld. De basis hiervan vormt de
mogelijkheid om deze bezittingen in geld om te zetten. Van daar 
dat de vastgelegde middelen, te weten duurzame produktiemidde
len (b.v. hellingen, grond, gebouwen) en deelnemingen (b.v. Fora
sol, IHC Holland Exploratie) bovenaan staan. Het duurt langer om 
deze bezittingen in geld om te zetten dan bijvoorbeeld de vlottende 
middelen zoals voorraad (plaatijzer, onderdelen), en vorderingen 
(de fakturen welke uitgestuurd zijn). Deze bezittingen hebben geld 
gekost. Het geld moest ergens vandaan komen. 
Rechts op de balans staat aangegeven uit welke bronnen het geld is 
gekomen. Voorzover die bronnen de eigen middelen van de eige
naren betreffen, noemt men dit eigen vermogen, zoals: 
- aandelenkapitaal: een N.V. (zoals IHC) is een ondernemings
vorm, waarbij in vele gevallen de eigenaren niet bekend zijn. De 
eigenaren geven de onderneming geld en ontvangen daarvoor een 
eigendomsbewijs (aandeel). IHC heeft 3.f96.300 aandelen uitgege
ven met een nominale waarde van f 10,-. De werkelijke waarde 
van het aandeel wordt bepaald op de beurs waar men aandelen kan
kopen. 
- reserves: als een onderneming niet groeit, is er in feite sprake van
achteruitgang. Om te kunnen groeien is kapitaal nodig. Men kan 
dit kapitaal niet altijd lenen, daarom wordt altijd van de winst een 
gedeelte in de onderneming gehouden, gereserveerd. 
De reserves van de onderneming vormen een extra buffer. Hoe 
sterker deze buffer is, des te minder is men van anderen (de ver
schaffers van vreemd vermogen) afhankelijk. In het jaarverslag 
1976 van IHC wordt hieraan speciaal aandacht besteed. 
Voorzover bronnen zijn aangeboord bij ànderen, noemt men dit
vreemd vermogen. Het grote nadeel hiervan is, dat dit terugbetaald 
moet worden in de toekomst, zodat te veel vreemd vermogen (ge
leend geld) het voortbestaan van de onderneming in gevaar kan 
brengen. 
Het vreemd vermogen is te splitsen in: 
- lang vreemd vermogen zoal,s: 
- hypothecaire schulden: leningen die verkregen zijn en waarvoor
een onderpand (b.v. gebouw) is verstrekt. 
- voorzieningen: in die gevallen waarin gereserveerd wordt voor
later te verrichten betalingen spreekt men van voorzieningen, 
zoals: belasting, elke onderneming moet belasting betalen (ven
nootschapsbelasting), doch dit geschiedt meestal na afloop van het 
verslagjaar. Doordat men er rekening mee houdt, wordt dit bedrag 
gereserveerd; risico's op onder handen werk/herstructurering: om 
toekomstige risico's op te kunnen vangen, is het verstandig een 
bepaald bedrag daarvoor te reserveren (b.v. voor kosten die een 
eventuele herstructurering met zich meebrengt). 
- kort vreemd vermogen zoal,s: 
- crediteuren: indien men in de loop van het jaar materiaal ge-
kocht heeft, dat aan het eind van het jaar nog niet is betaald, 
beschikt men dus over middelen die eigenlijk aan anderen toebe
horen. 
Ook de categorieën op de rechterzijde van de balans hebben een
volgorde. 
Onderaan, (kort vreemd vermogen) staan de bedragen welke het
snelst moeten worden terugbetaald. Middenin staat het geleende
-bedrag dat op langere termijn moet worden terugbetaald. Boven
aan staat het eigen vermogen, 9-at permanent (voortdurend) in de 
onderneming blijft zolang deze bestaat. 

Resultatenoverzicht
Het resultatenoverzicht geeft een beeld van de financiële resulta
ten van de handelingen die verricht zijn tussen start (1 januari) e11 
finish (31 december) 
De verschillende begrippen welke op de resultatenberekening van 
IHC voorkomen kunnen als volgt samengevat worden: 
Bedrijfsresultaat 
Dit is het totaal van de volgende resultaten:
1. resultaat (opbrengst-kosten) van de afgeleverde orders;
2. verwachte verliezen op orders welke nog niet opgeleverd zijn: 
3. toegezegde steun van de overheid ter gedeeltelijke compensatie
van verliezen op orders
4. researchkosten 
5. afschrijvingskosten.
De methode bij IHC komt hier op neer: 
- winst op een order wordt 'genomen' wanneer de order afgele
verd wordt 

- verlies op een order wordt onmiddellijk 'genomen' zodra dit
geconstateerd wordt. 
Overige resultaten: 
Dit is het totaal van: 
- opbrengst van de ondernemingen waarin IHC deelneemt (b.v.
Forasol) 
- het verschil tussen ontvangen rente en betaalde rente (in 1976 is
meer ontvangen dan betaald, dus extra winst) 
- baten uit compensatie fiscaal verlies van voorgaande jaren. 
Voorzieningen 
Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de winst en wordt
gereserveerd voor risico's op onderhanden werk of voor kosten
aan herstructurering in de toekomst. 
Belasting op de winst
Over winst moet de onderneming vennootschapsbelasting beta
len. 
Netto-winst 
Dit is het bedrag, dat resteert en in aanmerking komt voor verde
ling in: 
- ingehouden winst: winst die in de onderneming blijft en 
- uit te keren winst: dat deel van de netto-winst, het dividend, dat
aan de aandeelhouders uitgekeerd wordt. 
Inzake de verdeling van de netto-winst doet de raad van bestuur
een voorstel aan de Algemene Vergadering. 



Resultatenoverzicht 

bedrijfsresultaat 
resultaat deelnemingen 
interest en overig resultaat 
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51.4 
2.5 

12.9 
bate compensatie fiscaal verlies ,-------�-----.,,...,....,,....--------�=15=·=0= =:::;
totaal 81.8 
ingehouden voor voorzieningen .LI _2_6_.5 ______ +-----:----:---, 
belasting op winst 24.9 
netto winst 

Winstverdeling: 
ingehouden winst (versterking 
eigen vermogen) 
dividend 

30.4 

27.2 
3.21 

in% van totaal 81.8 1 voorzieningen: 33 I belasting: 30 ingeh. winst: 33 !div.: 4 j 

Ten einde een vergelijking te maken tussen 1976 en de voorgaande jaren dient het volgende overzicht. 

Vermogensoverzicht 
1976 1975 1974 1973 1972 

Vastgelegde middelen 117 128 125 128 127 
Vlottende middelen 201 167 167 115 148 
Liquide middelen 151 119 88 133 74 

totaal 469 414 380 376 349 
---- ----

Eigen vermogen 124 95 84 80 115 
Lang vreemd vermogen 81 68 37 40 69 
Kort vreemd vermogen 264 251 259 256 165 

totaal 469 414 380 376 349 
---- ---- ----

Uit dit overzicht blijkt duidelijk, dat het eigen vermogen aan het eind van 1976 veel groter is dan eind 1975, doch 
ook, dat het groter is dan het eigen vermogen aan het eind van 1972. 
Het belang van het grote eigen vermogen aan het eind van 1972 ligt nog velen van ons vers in het geheugen. Het 
heeft IHC in staat gesteld de grote verliezen van de drie booreilanden (Amerika) zèlf op te vangen. 
Dat het eigen vermogen gedurende 1976 zo sterk kon stijgen komt voornamelijk door het grote bedrag van de 
winst, dat niet uitgekeerd werd doch ln de onderneming is gehouden. 
Het is bekend, dat de komende jaren moeilijk zullen worden. Een goed aangevuld eigen vermogen vormt daarom 
een extra buffer voor IHC, die ongetwijfeld de eerstkomende jaren nodig zal zijn. 

Resultatenoverzichten 

-Bedrijfsresultaat
-bijzondere resultaten

-Saldo
Resultaat deelnemingen
Interest en overige resultaten

Winst voor belasting 
Belasting 
Voorzieningen 

- Netto-winst

Winstverdeling 
-toevoeging (onttrekking)
aan de reserves 
-uit te keren winst

totaal verdeelde netto-winst 

1976 
51.4 
15.0 

66.4 
2.5 

12.9 

81.8 
(24.9) 
(26.5) 

30.4 

27.2 

3.2 

30.4 

1975 
40.1 

40.1 
3.5 
7.3 

50.9 
(18.9) 
(20.0) 

12.0 

8.8 

3.2 

12.0 

1974 
22.4 

(15.0) 

7.4 
(0.8) 

6.6 
(2.2) 

4.4 

2.8 

1.6 

4.4 

1973 
13.2 

(94.8) 

(81.6) 
0.4 

12.1 

(69.1) 
22.0 

4.0 

(43.1) 

(43.1) 

1972 
18.1 
(5.3) 

12.8 
2.5 

5.3 

20.6 
(9.7) 

10.9 

5.4 

5.5 

10.9 

Vergelijken wij de resultaten over 1976 met die van de vier vo?rgaande jaren, d� valt op_dat de winst 
voor belasting 1976 hoger is dan die van elk voorafgaand Jaar. Mede dankzJJ deze wmst was het 
mogelijk om de noodzakelijke voorzieningen te treffen, die nodig zijn voor risico's op onder handen 
werk en voor de toekomstige herstructurering. 
De netto-winst is bijna 2 1 12 x zoveel als de netto-winst van 1975. . . Inzake de winstverdeling kan worden opgemerkt' dat een zeer groot gedeelte van de netto-wmst m de 
onderneming is gehouden en toegevoegd is aan de algemene reserves ter aanvulling van de noodzake
lijke buffer. 
Indien tenslotte een verdeling gemaakt wordt van de totale winst voor belasting over de jaren 1972 t/m 
1976 over de volgende categorieën: 
-te betalen belasting
-uitgekeerd dividend
-toevoeging/onttrekking voorzieningen
- toevoeging/onttrekking algemene reserves
dan krijgt u het volgende beeld:
Winst vóór belasting afkomstig van:
bedrijfsresultaat = f 45 miljoen = 50%
overige resultaten = f 45 miljoen = 50% 
(totaal: f 90 miljoen) 

Verdeling winst vóór belasting: 
(totaal dus f 90 miljoen) 

Tot zover informatie en achtergrondinformatie over "Ons werken in 1976". Hopelijk 
hebben wij het u enigszins duidelijk kunnen maken. In het volgende nummer van 

ZESKRANT zullen wij op een aantal punten nog nader ingaan. 

verslag 
raad van bestuur 

De jaarrekening, waar wij straks nader op in zullen gaan, moet, 
volgens de wet, binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar (voor 
IHC eindigt dit op 31 december) gepresenteerd worden aan de 
aandeelhouders. 
Deze rekening gaat vergezeld met het jaarverslag, waarin de raad 
van bestuur de aandeelhouders op de hoogte stelt van het wel en 
wee binnen ons bedrijf. Dit verslag is te vergelijken met het verslag 
dat de secretaris van een club, namens het bestuur, opstelt en 
voorleest op de huishoudelijke jaarvergadering van de club. De 
jaarrekening is te vergelijken met het financiële verslag, dat de 
penningmeester van een club heeft opgesteld. 
Het verslag van de raad van bestuur bevat de volgende paragrafen: 

- de inleiding,
waarin een voorstel wordt gedaan over de verdeling van de netto
winst, en de wijze waarop de nettowinst is berekend wordt uitge
legd. Deze inleiding wordt als volgt besloten; 
,.De restûtaten zijn mede bereikt dankzij de gezamenlijke inspan
ning van alle medewerkers, waarvoor op deze piaats gaarne
waardering wordt uitgesproken." 

- veranderingen binnen de groepen
-sluiting van Smit & Bolnes per 1 juli 1977
-afstoting van IHC Malaysia

- personeelszaken en sociaal beleid
- constructief overleg tussen leiding en de vertegenwoordigers in
de verschillende raden en commissies. 
-grote krachtinspanning welke wordt ontplooid om op al die pun
ten waar het mogelijk is te werken aan de verbetering van de 
concurrentiepositie van de IHC-bedrijven. De gevolgen zijn reeds 
merkbaar. 

- vermogenspositie
-door een bescheiden winstuitkeringspolitiek, waardoor een gro-
ter gedeelte van de winst in het bedrijf gehouden kon worden, is 
het mogelijk dat het eigen vermogen weer op het niveau is geko
men van 1972, het jaar vóórdat de grote verliezen in Amerika be
kend werden. 

- investeringen
In 1976 hebben de investeringen f 11.338.000,- bedragen; dit be
drag is lager dan werd voorzien in het vorige jaarverslag. 
De investeringen in 1977 zullen op eenzelfde niveau liggen als die 
in 1976. 

- liquiditeit
-het gunstige resultaat heeft er mede toe bijgedragen, dat de hoe-
veelheid geld in kas en op de giro resp. bankrekeningen, sterk 
gestegen is. 

- winstbestemming
- het voorstel inzake de verdeling van de nettowinst.

- marktpositie
In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt uitvoering ingegaan 
op de positie, welke IHC Holland inneemt in de verschillende 
sectoren van de wereldscheepsbouwindustrie en de problemen 
waarop men stuit bij het afsluiten (baggerdivisie) of het vinden van 
contracten (offshore divisie) 

- de ontwikkeling van de Nederlandse scheepsbouw
deze paragraaf wordt als volgt afgesloten: 
"Wij volgen met grote belangstelling het internationale overleg 
over de problematiek van de wereldscheepsbouw. 
Wij realiseren ons het grote belang daarvan, omdat het verschil 
tussen beschikbare en benodigde bouwcapaciteit in de wereld, 
ook na de reductieplannen van de Beleidscommissie, voorlopig zo 
groot zal blijven dat zonder nadere internationale afspraken het 
gevaar kan dreigen, dat een verdere teruggang van de N ederlandss 
capaciteit nodig zal zijn. Bij dit alles zal, wil de Nederlandse 
scheepsbouw de kans krijgen een rol te blijven spelen, het noodza
kelijk zijn dat deze optimaal is gestructureerd". 

- vooruitzichten
In deze paragraaf spreekt de raad van bestuur haar verwachtingen 
uit over de toekomst: 
"Ervan uitgaande, dat overheidssteun een tijdelijk karakter moet 
hebben, zal het noodzakelijk zijn om met grote inventiviteit en 
krachtsinspanning ervoor zorg te dragen, dat de IHC-produkten 
concurrend blijven. De bereidheid tot deze krachtsinspanning is 
binnen de verschillende bedrijven van de groep aanwezig. On
danks de zorgelijke stemming, die voortvloeit uit de structurele 
problemen welke de scheepsbouw teisteren, geven deze bereid- • 
heid en de kracht die IHC Holland ontleent aan haar unieke erva
ring en geavanceerde kennis op diverse specialistische gebieden 
van het scheepsbouwvak, ons vertrouwen in de toekomst op lan
gere termijn." 



Wie Dl wal is IHC-EMAQ? 

Ondertekening van het eerste contract voor de bouw en levering van een IHC 
Beaver 700. 

Het lijkt redelijk om de vraag te 
stellen waarom in een tijd van 
teruggang in de metaalindus
trie, IHC in Brazilië kleine zui
gers bouwt. Het antwoord op de 
vraag is eenvoudig: omdat de 
Braziliaanse grenzen voor im
port van zulke zuigers gesloten 
zijn, of liever gezegd de invoer
rechten zijn zo hoog, dat zo'n 
zuiger voor Braziliaanse onder
nemers dan onbetaalbaar 
wordt. Goed, zo zou men kun
nen redeneren, maar de vraag 
ernaar zal toch eens moeten te
rugkomen en tegen die tijd 
worden de invoerbepalingen 
wel weer wat verzacht. Want 
nood breekt wet. Wie zo rede
neert vergeet de internationale 
concurrentie. Als de Brazi
liaanse regering voorwaarden 
schept, die de locale fabricage 
door de. Braziliaanse industrie 
willen stimuleren, dan kunnen 
de buitenlandse bedrijven kie
zen: 
of ze trekken zich terug óf ze 
haken in. Maar, zo kan men dan 
zeggen, bestaat in Brazilië dan 
de kennis om zelfstandig zui
gers te bouwen? 
Als het buitenland zich terug
trekt, komt de eigen bagger
bouw toch niet zomaar van de 
grond? Opnieuw is het ant
woord simpel: het buitenland 
trekt zich nif't terug in een ge
sloten front (dat zou een boycot 
zijn). De concurrentieverhou
dingen brengen met zich mee, 
dat' iedere buitenlandse bag
gerbouwer probeert zich zo 
spoedig mogelijk aan te passen 
aan een gewijzigde situatie. 
Ieder die wacht laat zijn kans 
ten gunste van een ander voor
bijgaan. Trouwens men kan op 
de gestelde vraag nog een ànder 
antwoord geven: in Brazilië zijn 
vele ervaren werven, die ook op 
eigen kracht zich ooit wel eens 
de techniek van baggerbouw 
eigen zullen maken en dan 
hebben ze niemand meer nodig. 

Principebesluit 
En zo valt dan het besluit, dat 
IHC niet om Brazilië heen kan. 
Als eenmaal voor dit principe
besluit om zuigers in Brazilië te 
bouwen is gekozen, rijst de 
vraag hoe zo'n besluit moet 
worden uitgevoerd. Diverse 
mogelijkheden zijn denkbaar: 
zelf een bouwplaats in Brazi,lië 
beginnen; een licentieovereen
komst met een bestaande werf 
in Brazilië sluiten; zelf de zuiger 
verkopen met een Braziliaanse 
werf als onderaannemer. Zo 
zijn nog wel meer constructies 
te bedenken. Bij het kiezen van 

de beste oplossing spelen aller
lei factoren een rol: de investe
ring, het risico, het verwachte 
rendement (winst en afschrij
ving), de Braziliaanse wetge
ving in het algemeen, het so
ciaal en politiek klimaat, de 
productiviteit, het fiscaal sys
teem, de kans om gemaakte 
winst over te maken naar N e
derland. Het zou te ver voeren al 
deze aspecten hier in detail te 
behandelen.Twee zaken moe
ten echter duidelijk zijn: een 
land als Brazilië is niet van plan 
veel of lang te betalen voor 
overdracht van kennis (door 
middel van een licentie of an
derszins) en : winsten die wor
den gemaakt mogen niet of na 
aftrek van zeer hoge belastin
gen worden overgemaakt. In dit 
opzicht onderscheidt Brazilië 
zich niet van de meeste andere 
ontwikkelingslanden of zelfs 
van vele rijke landen. 
Na een tijd van onderzoek en na 
onderlinge vergelijking van alle 
alternatieven valt dan tenslotte 
het besluit, om met een Brazi
liaanse werf in zee te gaan met 
wie IHC een verkooporganisa
tie opricht, genaamd IHC
EMAQ. 
De gemaakte afspraken komen 
ongeveer op het volgende neer: 
- EMAQ bouwt en verkoopt
zuigers in Brazilië
- IHC-EMAQ fungeert als ver
koopagent voor EMAQ en ont
vangt commissie per verkochte
zuiger.
Op deze wijze wordt IHC dan

Overzicht van de werf EMAO bij Rio de Janeiro 

voor zijn kennisoverdracht be
taald. 
Daarmee zijn alle problemen 
nog lang niet opgelost. Om te 
beginnen is het nodig geweest 
eerst een Braziliaanse doch
termaatschappij te stichten, 
"IHC do Brazil", die deelneemt 
in IHC-EMAQ. 
Vervolgens zal IHC do Brazil 
naar wordt gehoopt eens geld 
verdienen in Brazilië. Laten we 
voorlopig aannemen, dat deze 
nieuwe dochter het hoofd op 
eigen kracht net boven water 
houdt en dat het geen zin heeft 
de huid te verkopen voordat de 
beer geschoten is. Omdat 
slechts de kleine zuigers in Bra
zilië gebouwd worden zal nooit 
over grote bedragen worden 
gesproken. Een maatschappij 
als IHC heeft altijd wel schul
den in Brazilië, die dan ter 
plaatse kunnen worden vol
daan, hetgeen bijgevolg de kos
ten in N edel and drukt. 

IHC in Rio 
Tot zover de voorgeschiedenis. 
Over de huidige stand van za
ken nóg een enkel woord. Wie 
zich begeeft naar de 18e verdie
ping van een van de grootste 
kantoorgebouwen van het cen
trum van Rio, ziet daar aan het 
eind van een lange gang een 
groot rood uithangbord met 
daarop de vertrouwde witte let
ters IHC. In het kantoortje 
daarachter bevindt zich Dr. 
J ayme Herchenhorn (35) met 
een secretaresse, een boekhou
der en een assistent. Herchen
horn is directeur van IHC
EMAQ en heeft inmiddels drie 
kleine standaardzuigers op de 
Braziliaanse markt verkocht. 
Ze zijn in aanbouw bij EMAQ. 
Het zijn de eerste locaal ge
bouwde zuigers in Brazilië. Vi
tale onderdelen worden door 
IHC De Klop aan EMAQ toege
leverd zonder invoerrechten. 
Herchenhorn is een echte ver
koper die vindt dat de levertijd 
bij EMAQ nog steeds te lang is. 
De bouwtijd van de eerste zui
ger bedraagt ongeveer 8 maan
den. Natuurlijk worden bij 
EMAQ aanloopmoeilijkheden 
ondervonden. Toch is het een 
der modernste werven van Bra
zilië met verschillende produc
tendivisies, varierend van grote 
schepen tot 80.000 ton tot 
diesel-locomotieven. De direc
teur is Dr. Julio Lobo Filho, de 
drijvende kracht achter onze 
samenwerking. Als technisch 
coördinator treedt op een Nede
lander, vroeger werkzaam bij 
IHC Smit, Ir. M. Marckmann. 
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Marckmann verblijft inmiddels 
al 3 jaar in Brazilië en begrijpt 
de wensen van de verkoop en 
de problemen van de productie. 
Gezamenlijk is men vol goede 
moed, dat aan het einde van dit 
jaar 3 of 4 zuigers zullen zijn af
geleverd. 

Nut en voordeel 
Wie dit verhaal gelezen heeft, 
zal zich afvragen wat nu het nut 
en het voordeel is van IHC in 
zo'n onderneming. Men kan die 
vraag op verschillende manie
ren benaderen. De politieke 
implicatie (kennisoverdracht 
naar een ontwikkelingsland, 
bevordering van de werkgele
genheid ter plaatse) laten wij 
daarbij buiten beschouwing. 
Meer zakelijk gezien zijn er 
twee voorname overwegingen. 
De eerste is dat een pioniers
functie, zoals IHC die op zijn 
terrein thans in Brazilië vervult, 
zich op langere duur altijd be
taald. Nederland is geen eiland, 
zelfs de EEG is dat niet, en onze 
kracht heeft historisch steeds 
erin bestaan dat wij de wereld 
als ons werkterrein hebben ge
zien. Dat zoiets thans onder an
dere omstandigheden en voor
waarden gebeurt dan vroeger 
doet aan de stelling als zodanig 
niets af. Het economisch poten
tieel van Brazilië is een veel
voud van wat de Verenigde Sta
ten thans zijn. Wie uit deze ver
wachting de consequenties 
trekt moet erkennen, dat be
langstelling van IHC voor de 
Braziliaanse ontwikkelingen 
een noodzaak is. 
Minder ver van huis is er nog 
een overweging. De kleine zui
gers die in Brazilië worden ge
bouwd kweken belangstelling 
voor "het grotere wild", de
grote zuigers, de offshore pro
ducten en in het algemeen voor 
de naam van IHC. Het is moei
lijk dit belang in geldswaarde te 
schatten. Misschien zijn er ook 
wel mensen die beide argumen
ten onzin vinden. Als ze gelijk 
hebben,dan heeftIHC ongelijk, 
maar dan zijn er nog heel wat 
andere Europese en Japanse 
bedrijven die óók ongelijk heb
ben. En dàt geloven wij niet. 
Van daag staat ieder bedrijf dat 
in de wereldmarkt gesloten 
grenzen ontmoet voor de keuze 
van niets doen of iets doen. 
Doet men niets, dan zit er niets 
anders op dan wachten tot de 
grenzen opengaan. Wil men iets 
doen, dan is springen de enige 
mogelijkheid. De internatio
nale handel en de paardenren
nen lijken soms veel op elkaar. 

Soms is het goud 
wat er blinkt. .. ! 

"Hoewel wij ervan overtuigd 
zijn dat MTI en MTE veel on
derzoek hebben verricht op het 
gebied van ertswinning op zee, 
stellen wij ons voor dat er niet 
direct is gedacht dat IHC
materieel ook goudklompen 
zou kunnen baggeren, com
pleet voorzien van de keu
ringsmerken.'' Aldus begon de 
brief die wij onlangs van onze 
agent in India, Killick Nixon 
Ltd in Bombay, ontvingen. Er 
werden kopieën van twee kran
teknipsels meegestuurd, 
waarin beschreven werd wat er 
aan de hand was. 
Tot het vele baggermaterieel, 
dat wij in de loop der tijden voor 
India bouwden, behoort de 
1452 m3 stoomsleepzuiger Vi

kram. Dit in 1962 gebouwde 
schip, eigendom van de Bom
bay Port Trust, is in de haven 
werkzaam. Eind maart werd 
een 12 kg wegende goudklomp 
opgebaggerd. En daarmee 
plofte zo'n 160 duizend gulden 
in de hopper! 
Het was overigens niet de eerste 
keer, dat de Vikram goud op
baggerde. Ook twee jaar gele
den deed men een goudvondst 
aan boord. 
De tweede goudklomp is na
tuurlijk netjes bij de autoritei
ten ingeleverd, in de hoop dat er 
voor de bemanning van de 
sleepzuiger een beloning aan 
vast zal zitten. Jammer genoeg 
kunnen wij de foto van de 
goudklomp niet uit de Indiase 
krant reproduceren. De klomp 
ziet er wat beschadigd uit, maar 
is ongeveer 20 bij 6 bij 3 centi
meter groot. Duidelijk zicht
baar zijn de inscripties 

"
Rand 

Refineries" (goudmijn in Zuid 
Afrika), enkele keuringsnum
mers en een zegel met de kop 
van een antiloop. Als zeker mag 
worden aangenomen, dat ook 
deze goudklomp een restant is 
van het drama, dat zich in de 
haven van Bombay afspeelde in 
1944. Een Brits schip vloog toen 
in de lucht. Van de lading goud, 
bestemd voor de Nationale 
Bank van India, werden tot ki
lometers ver in de omtrek na
derhand stukken gevonden. De 
tweede goud vondst in de haven 
doet vermoeden, dat nog immer 
een gedeelte van de kostbare 
lading in de grond "verborgen"
zit. Aan boord van de Vikram 
zal de hopperinhoud voortaan 
zeker met extra aandacht wor
den bekeken ... ! 

Excuses!! 
Zeer tot onze spijt is er bij de 

verzending van het eerste 
nummer van ZESKRANT een 
vertraging opgetreden, zodat 

velen dit nummer niet op tijd 
in hun brievenbus hebben ge

kregen. Namens de drukker 
bieden wij u hiervoor onze 
welgemeende excuses aan. 
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IHC Verschure i;1i;
Uit het jaarverslag ... 
,,De bezetting van IHC Ver
schure was voldoende. Vier 
sleepzuigers, een rotsbreker 
en twee Omnibarges van 
660 m3 kwamen gereed. Van 
de concentratie van werk
plaatsen en kantoren op het 
werfterrein, welke in 1977 
haar beslag krijgt, wordt 
een verdergaande efficien
cyverbetering verwacht. Het 
terrein en de gebouwen aan 
de Meeuwenlaan zijn in
middels verkocht. 
IHC Verschure zal, met de 
bestaande orderportefeuille, 
in 1977 goed bezet zijn, ook 
al zijn de me.:!ste levertijden 
kort tot zeer kort. 
De Oranjewerf, de 
reparatie-afdeling van IHC 
Verschure. was de eerste 
helft van het jaar goed be
zet. Later deed ook hier de 
scheepsbouwrecessie zich 
voelen. Om onderbezetting 
te vermijden, werd het no
dig orders onder de kost
prijs aan te nemen." 

Oranje werf 
Op het moment dat wij dit 
schrijven, eind april, is onze 
afdeling Reparatie alweer 
vol tot overvol bezet. In 
plaats van twéé Penrod
supplyboten zijn er achter 
elkaar vijf gekomen, waar
van het m.s . .,Bison" een 
omvangrijke huidreparatie 
had. 
Union Towing plaatste de 
opdracht voor eveneens een 
flinke huidreparatie aan een 
groot offshore-ponton. 
De Doeksen veerboot 
,.Noord Nederland" is in
middels voor het tweede 
gedeelte van de ombouw 
ook aan de Oranjewerf aan
gekomen. 

Scheepswerf 
Investeringen: Begin april is 
begonnen met het graaf
werk voor de kraanbanen 
van de nieuw te installeren 

portaalkraan op het 
tussenopslag-terrein. In 
verband met leidingen in de 
grond in dit oudste deel van 
het werfterrein moet dit 
zeer zorgvuldig gebeuren, 
nl. met de hand! Gestreefd 
wordt naar een zo gering 
mogelijk hinderen van de 
produktie, die een piek
periode heeft voor CO 894 
en CO 895, de cutterzuigers 
voor Gulf-Cobla. Teneinde 
een minimum aan stagnatie 
te hebben, is het graafwerk 
voor de funderingen 
daarom getemporiseerd. 
Van de orders: Op de CO 
886, de cutterzuiger voor 
Gulf-Dredging, zijn de wal
beproevingen in de laatste 
week van april gestart. Door 
zeer late levering van be
langrijke componenten ligt 
deze start enige weken later 
dan oorspronkelijk gepland 
was. Enig opschuiven van 
de contractuele opleverda
tum zal daarvan het gevolg 
zijn. 
Op 6 mei heeft d� tewaterla
ting plaatsgevonden van de 
cutterzuiger voor Gulf
Cobla, de JUMEIRA BA Y, 
CO 890, in aanwezigheid 
van een groot aantal gasten. 
Teneinde deze tewaterlating 
op deze dag te kunnen rea
liseren, hebben wij bijzon
dere maatregelen moeten 
treffen om de bouw op de 
helling en de inbouw op tijd 
te laten lopen. Een verslag 
over deze gebeurtenis in het 
volgende nummer. 
Op 18 april werd de kiel ge
legd voor de CO 894, de 
derde cutterzuiger voor 
Gulf-Cobla, in aanwezigheid 
van vertegenwoordigers van 
Costain-Blankevoort. 
Op 27 april heeft de Raad 
van Bestuur besloten, de 
opdracht voor de sleepzui
ger voor Indonesië, die is 
geboekt onder CO 1102, 
door onze nieuwbouwwerf 
te laten bouwen. 

Ideeën beloond 
Woensdag 13 april waren 
zes medewerkers (mede
denkers) uitgenodigd bij de 
heer G. Fluit, die in zijn 
dubbelrol van directeur èn 
voorzitter van de ideeën
buscommissie, de uitslag 
bekend maakte van de spe
ciale actie om gedurende 3 
maanden 3x de normale 
premie uit te keren. 
In een korte toespraak 
legde de heer Fluit de na
druk op de noodzaak van 
het steeds bezig blijven met 
het zoeken naar betere 
werkmethoden om tot een 
nog beter produkt te ko
men. Hij toonde zich ver
heugd, dat in ons bedrijf 
deze gedachte levend is en 
dat hij als resultaat daarvan 
nu de inzenders van de be
loonde ideeën mocht be
groeten. In totaal waren er 
in die drie maanden 14 in
zendingen ontvangen. 
Daarvan waren er 2 met een 
aanmoedigingspremie be
loond, terwijl er 7 een 

"
ech

te" premie kregen. 
Opvallend goed kwam de 
heer J. F. Verschuren uit de 
(ideeën)bus. Hij bracht maar 
liefst 7 inzendingen op zijn 
naam, waarvan er 4 werden 
beloond, t.w.: 
- Om voor trekstangogen
en stellingplaatjes reeds in
de voorbewerking de plaats
te bepalen en aan te bren
gen. (3 x J 45.-= f 135,-)
- Een afvalbak achter de
slagschaar te maken, waar
mede orde, netheid en vei
ligheid in de werkplaats ge
diend zijn. (3 x f 75,-=
f 225,-)
- Reeds bij de voorbewer
king de boattoplijnen aan
brengen, waardoor omslach
tig werk op de helling ver
valt.
(3 X f 500,-= f 1500,-).
De heer M. Herman (van
Tehnomont) verstevigde
zijn bikhamersteel, waar
door een besparing optreedt
bij het gebruik van bikha
mers. (Een aanmoedigings
premie van 3 x J 25,- =
f 75,-)
De heer A. Steijn kwam met
een simpel idee om een be
schermplaatje te maken om
de lastang, dat een aardige
besparing geeft aan las
handschoenen. (Premie van
3 X f )50,- = f 450,-)
De heer J. Fritschy verloste
door zijn idee de montage
hal van kwalijke lasdampen.
Dat idee bracht 3 x J 150,
= f450,- op.
De heren A. Bierwolf en C.
Veldstra vonden een oplos
sing voor het doorbranden
van de motoren van de af
zuigventilatoren (Premie 3 x
J 300,- = J 900,-)
Aan 1 inzender kon de
aanmoedigingspremie niet
worden verstrekt, aangezien
deze inmiddels onze dienst
heeft verlaten.
De heer Fluit stelde de in
zenders in de gelegenheid
hun idee nog nader toe te
lichten.
De bijeenkomst, die in een
prettige en ongedwongen
sfeer verliep, werd bijge-

woond door de heren H. 
Nagel, hoofd productie 
nieuwbouw en G. M. L. 
Hendriks, hoofd CBB, te
vens vice-voorzitter van de 
ideeënbuscommissie. 
Opgewekt trokken de pre
miewinnaars huiswaarts 
met het vaste voornemen 
het hier niet bij te· laten. 
Maar . .. het inzenden van 
ideeën is open voor ieder
een, ook voor U! 

Sleepreis voor de 
Rosalie 
Wij beloofden u op de hoogte 
te houden van de activitei
ten met en van de Rosalie, 
het stoomsleepbootje, waar
aan enthousiaste Verschure 
medewerkers veel vrije tijd 
en energie geven. Van een 
van hen, Tette H ofstra, is 

deze reportage. Sijbrand 
Schrale en R. van den Bos 
zorgden voor de foto's. 

zellig bij Ome Ko geweest 
en dan te kooi. Om zeven 
uur vertrokken wij naar El
burg, waar wij na een frisse 
tocht om half drie in de ha
ven verschenen. 
De tjalk lag al klaar. Even 
een anker aan boord ge
bracht en dan de trossen 
vast, richting Spakenburg. 
Het weer werd beter en 
lekker in de zon, met twaalf 
kilometer per uur, schoot 
het aardig op. Om 20.30 uur 
meerden wij af in Spaken
burg. Eten, een borrel en te 
kooi. 
De volgende dag is de tik 
uit de machine gehaald en 
werd de familie Steenbeek 
aan boord verwelkomd. Pa 
Steenbeek (78 jaar) is eige
naar van het schip geweest 
van 1927 tot 1939. Van de 
vier zoons, die zijn meege
komen zijn er twee op de 
Rosalie geboren. Ma Steen
beek, de naamgeefster van 
het schip, heeft tè veel aan 
boord meegemaakt om nog 
eens terug te willen komen. 
On 10.00 uur vertrokken 
met pa Steenbeek aan het 
roer en de zonen aan de 
trossen en in de machine
kamer. 
In miezerig weer richting 
Amsterdam. Bij Muiderberg 
bleek een schip vast te zit
ten. De Rosalie werd ge
praaid en draaide bij. De 
tjalk werd aan het 907 ton 
metende zandschip vastge
legd en de RosaLie maakte 
vast op de kop van de Hu
sar 137 uit Augsburg. Na 
een half uur trekken en 
sjorren en een extra schep 
kolen op het vuur, lag het 
zandschip weer slaags en 
werd onze tocht voortgezet. 
De Rosalie was tweehon
derd gulden rijker, ,,ber
gingsgeld" ... . 
Om 16.30 uur aankomst bij 
"Het Kromhout" . Bij een 
kopje koffie is afscheid ge
nomen van de familie 
Steenbeek. Eeri poster van 
"Het Kromhout" kregen ze 
als herinnering aangeboden. 
De RosaLie is toen weer los
gegooid en er is koers gezet 
naar IHC Verschure. Hier 
werd afgemeerd en schoon 
schip gemaakt. De volgende 
tocht zal eind april zijn naar 
Rotterdam. Eind mei wordt 
het schip drooggezet op de 
Oranjewerf en zal er van 
schroef worden gewisseld. 
Tevens zal dan het casco 

. van puddelijzer worden op
geknapt. 

Gouden jubilarissen 
Wegens het 40-jarig dienst
verband werd op donderdag 
21 april 1977 met goud ge
tooid de heer Kl. Karmelk, 
baas mechanisme afdeling 
machinefabriek. Daarvoor 
ging de vlag uit en maakte 
de directie hem en zijn 
echtgenote zijn opwachting. 
Voor de ingewijden zal het 
duidelijk zijn, dat er veel 
gegrapt en toch ook veel 
herdacht is. In ieder geval 
vierde de gezelligheid de 
overhand. 

Ook wij wensen de heer 
Karmelk van harte geluk 
met zijn jubileum en in het 
gezin en het werk nog vele 
goede en gezonde jaren. 

De tweede gouden jubilaris 
in de maand april was de 
heer C. Bos, werkvoorbe
reider bankwerkerij mecha
nische bewerkingshal. Deze 
werd op dinsdag 26 april 
gehuldigd met zijn 40-jarig 
dienstverband. 
Ook deze jubilaris, die in 
zijn vrije tijd een fervent 
radio amateur is, wensen 
wij van harte geluk met zijn 
jubileum. 

Met pensioen 
Op 21 februari werd de heer 
P. Rebel 65 jaar. Nadat zijn
werkzaamheden op de OW
een einde hadden genomen,
kwam hij in 1973 als post
bode op de Meeuwenlaan.
Ofschoon gepensioneerd
was hij toch bereid zijn

De winter heeft niet erg 
lang geduurd voor de Rosa
lie. In december werd het 
oude stoomsleepbootje uit 
1889 opgelegd om verder te 

worden gerestaureerd. Van 
de compoundmachine wer
den de lagers gesteld en de 
pompen werden gerevi
seerd. Van het achteronder 
werd de accommodatie uit
gebroken en er werden 
nieuwe kooien en een 
nieuwe vloer gemaakt. Dit 
alles dankzij de welwillende 
medewerking van IHC Ver
schure, waar de "stoomfa
naten" Ton Fransen, Tette 
Hofstra en Sybrand Schrale 
werkzaam zijn. Ondertussen 
zijn er meerdere mensen en
thousiast geworden, zoals 
Willem Dierssen die eerst 
alleen kwam om te filmen 
maar al gauw de verfkwast 
ter hand nam en nu net zo 
fanatiek meedoet als de 
mannen van het eerste uur. 
Eind maart was het dan 
weer zover: een sleepreis 
voor de Rosalie. Een pavil
hoentjalk moest uit Elburg 
naar het scheepvaartmu
seum "Het Kromhout" wor
den gebracht, waar de tjalk 
gerestaureerd zal worden. 
Op vrijdagavond vertrek 
naar Muiden. Na twee mi
nuten een warmloper, dus 
machine stoppen. Een mi
nuut later is de klus ge
klaard. Gemakkelijk die 
spie-konstruktie voor het 
stellen van de lagerschalen! 
In Muiden waren we vóór 
donker. Alles ging voor
spoedig, maar er zat een tik 
in de machine. Deze was 
niet direct te verhelpen. Ge-

Onder de Schellingwouderbrug voor de Oranjesluizen 
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De "Rosalie" trekkend aan het zandschip. 



werk te blijven doen. Op 29 
april derhalve vond het af
scheid plaats, maar omdat 
de Meeuwenlaan nog niet is 
verhuisd, is ook onze "Ome 
Piet

" 
nog in ons midden. 

Maar van uitstel komt bij 
hem geen afstel, want spoe
dig zal hij dan toch van zijn 
welverdiende rust gaan ge
nieten. 
In het kader van de z.g. 
vervroegde pensionering 
wegens ziekte zijn al lan
gere tijd uit ons bedrijf ver
trokken de heren A. J. 
Scheen, die op 15 mei de 
pensioengerechtigde leeftijd 
hoopt te bereiken en D. van 
Vliet, magazijnbeheerder 
OW, die op 16 mei 65 jaar 
zal worden. 
Wij wensen beide heren nog 
een lange en goede levens
avond samen met hun res
pectievelijke echtgenoten. 
Op 22 mei '77 gaat onze 
heer G. de Groot de rij van 
gepensioneerden verster
ken. Ook hij is al langere 
tijd weg uit zijn werk bij de 
afd. inbouw op de SW. We 
gaan hem op 17 mei thuis 
opzoeken. 
De heer A. M. Schaaper -
administrateur - van de te
kenkamers, zal op 26 mei de 
pensioendatum bereiken. 
Van hem zulJen wij afscheid 
nemen op het bedrijf, of
schoon zijn gezondheidstoe
stand het laatste jaar te 
wensen overlaat. De datum 
van het afscheid is nog niet 
exact bepaald. 

Indiensttredingen 
A. F. J. M. Rensen 
scheepsmetaalbewerker-
07 .04. 77 
W. C. Meyerink
autokon-codeur-18.04.77
I. Fuente Gomez
el.lasser-25.04.77

Geboorten 
Asmara, dochter van de 
heer en mevrouw Sahetapy 
12.03.77 
Collin, zoon van de heer en 
mevrouw Schoneveld 
18.03.77 

In memoriam 
Wij ontvingen bericht dat 
op 12 april op 87 jarige leef
tijd is overleden, de heer 
Broggel. Hij was tot aan zijn 
pensioendatum bij ons 
werkzaam als modelmaker. 
Wij wensen de nabestaan
den alJe kracht toe om dit 
verlies te kunnen dragen. 
Op 20 april is overleden 
onze gepensioneerde me
dewerker de heer W. van 
Zutphen. Hij bereikte de 
leeftijd van 84 jaar en was 
tot aan zijn pensioendatum 
bij ons werkzaam in de me
chanische afdeling. Wij ho
pen dat de nabestaanden de 
kracht mogen ontvangen dit 
verlies te kunnen dragen. 

Jubilarissen 
Op 3 juni a.s. hoopt r1 � heer 
Fedde Berg, het feit te her
denken dat hij 40 jaar gele
den zijn entree maakte bij 
IHC Verschure. Als voor
man ijzerwerker was hij de 
laatste jaren werkzaam bij 
de afd. Nieuwbouw. 
Helaas door ziekte is de 
heer Berg de laatste jaren 
niet meer op het werk en 
wij zullen hem daarom 
thuis gelukwensen. 

Dank 
. . .  van de familie Van 
Graas, voor de belangstel
ling ondervonden bij het 
overlijden van de heer A. J. 
van Graas 
... van mevr. Bakker
Bruins, voor het medeleven 
na het overlijden van de 
heer A. J. Bruins. 
. . .  van de heer en mevr. 
Van Dorth voor de felicita
ties, bloemen en geschen
ken ontvangen bij het be
reiken van de 65-jarige leef
tijd 
en van de heer en mevr. De 
Groot voor de mooie ca
deaus en waarderende 
woorden ook van de direk
tie, bij de viering van het 
40-jarig jubileum.

IHC Smit 
Uit het jaarverslag ... 
"Voor de verkopen van IHC 
HolJand gedurende het ver
slagjaar zijn de grote con
tracten, die Nederlandse en 
andere westeuropese aan
nemers in het Midden Oos
ten hebben afgesloten, van 
groot belang geweest. De 
bouw van een aanzienlijk 
deel van het daarvoor be
nodigde nieuwe baggerma
terieel is aan IHC Holland 
opgedragen, waardoor IHC 
Smit en IHC Verschure het 
gehele jaar volledig bezet 
zijn geweest. Hoewel de in
ternationale concurrentie in 
veel gevallen het aannemen 
van orders met verlies on
vermijdelijk heeft gemaakt, 
stemt het niettemin tot vol
doening dat bij opdrachtge
vers de kwaliteit en de le
vertijd van het produkt ten
slotte de doorslag hebben 
gegeven. 
Naast de verkoop van zeven 
zware cutterzuigers, met 
cuttervermogens van 2000 
pk, geschikt voor harde 
grondsoorten, werden twee 
opdrachten voor een sleep
zuiger in de middenklasse 
geboekt. De verkoop van 
gestandaardiseerde splijt
bakken van het type IHC 
Omnibarge was bevredi
gend. 
In het afgelopen jaar werd 
het ontwerp voltooid van 
een sleepzuiger, waarvan 
het laadruim geledigd kan 
worden doordat het schip 
als een Omnibarge in 
tweeën splijt (de IHC Split
trail). De belangstelling voor 
dit ontwerp is bemoedi
gend, evenals die voor het 
ontwerp van een kleine ri
viersleepzuiger. Dit is een 
standaard Omnibarge me� 
een zuigbuis, waarin zich 
een elektrisch aangedreven 
onderwaterpomp bevindt. 
In 1976 werd hiervoor in 
Nederland de eerste op
dracht geboekt. 
Gedurende het verslag jaar 
werden vier sleepzuigers, 
een cutterzuiger en vijf 
splijtbakken afgeleverd. In 
vergelijking met 1975 nam 
de omzet in aan derden ge
leverde baggercomponenten 
en baggerinstallaties onder 
het handelsmerk "IHC 
Standard" belangrijk toe." 

MTI 

"Het ontwerp van de IHC 
Splittrail, waarvan reeds 
eerder gewag werd ge
maakt, werd in 1976 door 
het MTI voltooid en in no
vember op de Europortten
toonstelling officieel geïn
troduceerd. Op het gebied 
van uiteenlopende bagger
werktuigen, -onderdelen en 
instrumenten werd re
searchwerk begonnen of 
voortgezet. 
Van een actieve sleepkop 
voor moeilijk zuigbare 
grondsoorten werd met 
succes een prototype be
proefd. De proeven met een 
nieuw type schroefasafdich
ting zijn bemoedigend ge
we��t; zij worden voortge
zet. 

Open huis 
Op zaterdag 4 juni 1977 zal 
bij IHC Smit "open huis'' 
worden gehouden. Het be
drijf zal van 09.00--12.30 uur 
open staan voor iedere be
langstellende. 
Enkele belangrijke be
zienswaardigheden zijn de: 
- sleephopperzuiger "Wil
lemstad". Deze zuiger ligt
afgemeerd aan de Afbouw
kade.
- machinefabriek en sche
penhal. In deze afdelingen
zal met enkele machines
worden gewerkt.
- bedrijfsscholen. De be
drijsscholen zullen bemand
zijn. Een goed moment voor
de ouders om inlichtingen
over plaatsingsmogelijkhe-

den voor hun zoon te ver
krijgen. 
In de grote zaal van het 
Ontspanningsgebouw zal 
een doorlopende filmvoor
stelling worden gegeven. 

Gift 
Enige tijd geleden liep een 
passerend demonstratie
jacht in de avonduren 
stuurschade op. 
De bouwer van dit jacht 
kreeg toestemming de 
schade te repareren met een 
stuk ijzer uit de afvalbak. 
Hij was ons hiervoor zeer 
erkentelijk en schonk 
f 100,- aan het Sociaal 
Fonds. 

E. v. d. Bergh

Personeelsbibliotheek 
Wij maken u erop attent, 
dat i.v.m. de zomersluiting 
er op woensdag 18 en don
derdag 26 mei a.s. gelegen
heid is om de door u ge
leende boeken in te leveren. 
Als u op deze data niet in 
de gelegenheid bent om de 
boeken zelf in te leveren, 
geeft u ze dan aan een col
lega mee. 
Wij rekenen op u aller me
dewerking en hopen, dat 
niet zoals de voorgaande ja
ren enkele tientallen boeken 
(kosten per boek ± f 22,50) 
achterblijven. 

25 Jaar W.S.V. 
Op 6 mei herdacht de wan
delsportvereniging IHC 
Smit haar 25-jarig bestaan. 
Dit feit was voor ons aan
leiding u een indruk te ge
ven, hoe deze vereniging is 
begonnen. 
Op 3 december 1951 werd 
het initiatief genomen tot 
het oprichten van een be
drijfswandelsportvereniging 
bij J & K Smit. Op 8 mei 
1952 werd ze officieel opge
richt. Bij de eerste wandel
marsen liep deze vereniging 
nog in een bonte kleuren
mengeling wat betreft de 
kleding, omdat men nog 
geen kostuum had. Nadat 
men van de Direktie een 
voorschot gekregen had, 
werden er kostuums ge
kocht (prijs ± f 60,-). Deze 
kostuums moesten met 
f 1,- per week afbet�ald 
worden. Deze guldens wer
den door de bestuursleden 
in de middagpauze opge
haald. De vrouwen van de 
bestuursleden waren ook 
aktief. Zij hielpen dapper 
mee om de emblemen op de 
kostuums te naaien. Er 
werd nog veel meer aan 
zelfwerkzaamheid gedaan. 
Zo werd ook de verzor
gingswagen in de avondu
ren gemaakt en maakte een 
van de leden zelfs een J & 
K Smit wandellied van 5 
coupletten. Het eerste cou
plet met refrein zag er als 
volgt uit: 
Ruim baan, hier is de wan
delclub 
Haar naam is J. K. Smit 
Wie met ons mee gaat wan
delen 
Dat is een mens met pit 
Wij gaan gezellig met elkaar 
Door dorp en stad en land 
Dus wie de wandelsport 
bemint 
Reikt ons de vriendenhand. 
(Refrein) 
Kom aan, kom aan, wie 
loopt er met ons mee 
En wij wand'len met elkaar 
Wij hopen van nog menig 
jaar 
Kom mee dus Jan, Kees, Jo, 
Gerrit of Piet 
Vooruit, geneer je niet. 
Moest men op zaterdag 
gaan wandelen, dan was het 
aanpakken geblazen. Eerst 
werken, een vrije zaterdag 
kende men niet, gauw eten, 
de fiets pakken om naar de 
startplaats te rijden, die 
bijv. in Schoonhoven was, 
of in Bolnes, om daarna nog 
eens 30 km te gaan wande-

len. Zat dat erop, dan weer 
naar huis op de fiets. Het 
gebeurde dan ook vaak, dat 
men pas tussen 10 en 11 uur 
·s avonds weer thuis kwam.
Het wandelfestijn in die da
gen was een grootser ge
beuren dan tegenwoordig.
Toen werd men nog inge
haald vanaf de kom van de
gemeente door muziekkorp
sen en wandelde men door 
een erehaag van toeschou
wers, die de wandelaars met
handgeklap verwelkomden
en ze de pijnlijke voeten
deed vergeten.
Wat de tegenwoordige tijd
betreft:
De vereniging heeft mo
menteel ± 150 leden. Ieder
seizoen heeft het bestuur
een aantrekkelijk program
ma. Zijn er elders geen
wandeltochten georgani
seerd, dan organiseren zij
die zelf wel. In de afgelopen
periode zijn er vele prijzen
gewonnen, die in de prij
zenkasten van het Ontspan
ningsgebouw prijken.
De zelfwerkzaamh�d, die
bij de oprichting aan de dag
kwam, is er ook nu nog.
Tijdens de wandeltochten
gaat er altijd een wagen
mee met drank en versna
peringen, waaraan de wan
delaars zich tijdens het
wandelen tegoed kunnen
doen. Is de groep "verza
digd" dan rijdt de wagen
snel naar een van de andere
groepen om een ieder aan
zijn trekken te laten komen.
Tenslotte . . .  , om extra geld
voor de vereniging te be
machtigen, wordt er druk
oud papier opgehaald.
Wij wensen het bestuur
voor de toekomst nog veel
succes toe en bovenal zeer
veel wandelplezier.
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Nieuw theorielokaal open 
Hierna volgde de opening 
van het nieuwe theorielo
kaal. Dit lokaal, dat aan alle 
eisen voldoet, is in twee 
maanden tijds gebouwd. De 
toekomstige vakmensen 
worden hier onderwezen in 
uitslaan, afschrijven, vak
leer en tekeninglezen. Het 
oude theorielokaal bevond 
zich op het andere gedf>f>ltf> 
van de werf, terwijl het 
nieuwe lokaal grenst aan de 
ruimte, waar de praktijkop
leiding gegeven wordt. 
Hierdoor kan de totale va
kopleiding beter tot zijn 
recht komen. Mevrouw 
Maas Geesteranus vond het 
een eer dit nieuwe theorie
lokaal te mogen openen. 
Voor deze opening was een 
schip op een helling opge
steld, voorzien van alle te
kengereedschappen en les
materialen, die in het 
nieuwe lokaal nodig zijn. 
Na een korte toespraak door 
de heer Bouman lichtte me
vrouw Maas Geesteranus de 
klink, waardoor het schip 
van de helling afrolde en de 

Hr Beversen feliciteert onze opdrachtgevers. 

Hr Gaasterland, Direkteur COBLA en 
hr Voorbij, hoofdinspecteur, op in
spectieronde. 

De ladderbok in aanbouw. 

Maar de heer Van der Ende steekt 
waarschuwend de vinger op, er moet 
nog veel gedaan worden. 

tekening, die de theorie
ruimte afsloot, doorboorde. 
Hierna werd het theorielo
kaal bewonderd, waarbij 
ook aanwezig waren de be
drijfsleiding, een vertegen
woordiger van de onderne
mingsraad en de voorzitter 
van de opleidingsadvies
commissie. 

Bij IHC Smit te Kinderdijk 
is werk voldoende voor jon
gelui, die tot volwaardig 
vakman opgeleid willen 
worden. Allen, die dit voor
jaar hun MAVO- of LTS
diploma of B- of C-niveau 
behalen, krijgen die kans. 
Men behoeft niet werkeloos 
aan de kant te blijven staan. 
Alle jongens, die willen 
bouwen aan hun toekomst, 
zijn hartelijk welkom. 

Prijsuitreiking 

Dinsdag 5 april vormde een 
feestelijke onderbreking in 
het dagelijks bestaan van 
Nico Stam. Deze dag mocht 
hij zijn werkzaamheden op 
de spantenvloer vergeten. 
Sterker nog: die dag was 
alle eer voor hem. Na de 
vierjarige MAVO met suc
ces te hebben afgerond, 
kwam hij in augustus 1974 
in dienst bij IHC Smit te 
Kinderdijk. Twee jaar lang 
volgde Nico Stam de oplei
ding tot scheepsmetaalbe
werker volgens het pro
gramma van de Stichting 
Bemetel. Niet alleen slaagde 
hij met een uitstekende cij
ferlijst (gemiddeld 8,44), hij 
viel daarmee tevens in de 
prijzen, dje het Ir. W. Maas 
Geesteranus Fonds jaarlijks 
toekent aan jongelui, die -
zoals één der doelstellingen 
van het Fonds luidt - ,,naar 
het oordeel van het bestuur 
de verwachting rechtvaar
digen tot waardevolle leden 
van de samenleving te zul
len opgroeien." 

De 234e 
Het Ir. W. Maas Geesteranus 
Fonds werd na de dood van 
de heer Maas Geesteranus 
opgericht in 1949 om spe
ciaal zijn verdiensten op het 
gebied van de vakopleiding 
te eren. Sedert de oprich
ting is 233 maal de prijs 
toegekend. Nico Stam werd 
de 234ste in deze rij. Dat de 
prijs niet lichtvaardig wordt 
toegekend, mag blijken uit 
het feit, dat vanaf 1949 ruim 
100.000 leerlingen hun 
Bemetel-diploma behaal
den. De toekenning is dan 
ook niet alleen afhankelijk 
van een hoog cijfergemid-



delde, het gaat vooral om 
het algemene oordeel, dat 
over de kandidaat wordt 
uitgebracht door zijn leer
meesters, zijn chef en door 
de consulent van de Stich
ting Bemetel. 
De heer H. Pontier, secreta
ris van de Stichting Beme
tel, omschreef tijdens de 
uitreiking in Kinderdijk, dat 
bij de algemene beoordeling 
gekeken wordt naar zaken 
van hoofd, hart en handen. 
Hij noemde enige punten, 
die hierbij een rol spelen: 
"Wij letten op beheersing 
van de techniek van het 
vak, de handvaardigheid, 
het karakter, de betrouw
baarheid, het gevoel voor 
eigenwaarde, doorzettings
vermogen, gevoel voor ver
antwoordelijkheid, collegia
liteit en de durf om uitda
gingen aan te gaan." De
prijs moet eerder een be
lofte inhouden dan een be
loning zijn. 

Nico Stam had zich op al 
deze punten een goede 
beoordeling verworven en 
daarom kon mevrouw L. H. 
Maas Geesteranus-van Dam, 
weduwe van de naamgever 
van het fonds, daadwerke
lijk tot prijsuitreiking over
gaan. De jonge scheepsme
taal bewerker kreeg uit haar 
handen een bronzen leg
penning met de beeltenis 
van de heer Ir. W. Maas 
Geesteranus, het Bemetel
di ploma en een geschenk. 
In dit geval was dat een te
kentafel met machine, want 
Nico Stam is inmiddels be
gonnen aan de kursus Uit
slaan en Afschrijven en aan 
de voortgezette beroepsop
leiding Scheepsbouw. Er 
wordt wel eens geklaagd 
over de Nederlandse jeugd, 
maar o.a. de bezitters van 
de Maas Geesteranusprijs 
bewijzen gelukkig, dat nog 
steeds geldt: ,,Het zal waar
achtig wel gaan". 

Vakmensen 
Voordien had de direkteur 
van IHC Smit, de heer A. J. 
Bouman, er zijn trots over 
uitgesproken, dat deze prijs 
was toegevallen aan een 
Bemetel-leerling, die in zijn 
bedrijf opgeleid was. 

"
Zoiets straalt af op het hele 

bedrijf', was zijn mening,

"
het is ook een erkenning 

voor de chef van de be
drijfsopleiding en voor de 
leermeesters". 
Het was niet de eerste maal, 
dat de Maas Geesteranus
prijs in Kinderdijk werd 
uitgereikt. In 1959 viel die 
eer te beurt aan de heer J. 
A. de Lange, die toen werk
zaam was bij L. Smit & Zn.
De heer Bouman vertelde,
dal na een twintigjarige ver
loving de voormalige be
drijven L. Smit & Zn. en J.
& K. Smit in 1965 getrouwd
zijn met als resultaat IHC
Smit te Kinderdijk. Hel be
drijf is gespecialiseerd in
baggervaartuigen, zoals cut
terzuigers en sleephopper
zuigers. Deze schepen vin
den hun bestemmingen in
alle delen van de wereld. De
grootste sleephopperzuiger,
die in Kinderdijk gemaakt
is, heeft een laadruimin
houd van 12.000 m3

• Nu zijn
we druk bezig met een aan
tal cutterzuigers voor het
Midden Oosten. Alhoewel
de concurrentie groter
wordt, hebben we gelukkig
voldoende werk. Daarvoor
zijn vakmensen nodig en
daarvoor is een goede op
leiding noodzakelijk.
Nico Stam heeft een spe
ciale erkenning voor zijn
kunnen en kennen gekre
gen door te worden onder
scheiden met de Maas Gees
teranusprijs en dat is, zoals
de heer Bouman opmerkte,
een eer, die ons allen ver
vult met trots.
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25 jaar in dienst 
In april werden weer di
verse medewerkers gehul
digd t.g.v. hun 25-jarig 
dienstverband. Het waren 
de heren: 

C. G. van den Oever 
in dienst: 04.04.52
beroep: voorman timmer
lieden.

R. de Hoop
in dienst: 06.04.52
beroep: groepsleider Te
kenkamer.

L. Burggraaf 
in dienst: 07.04.52 
beroep: bankwerker. 

H. Hardenbo! 
in dienst: 08.04.52 
beroep: lasser 

G. W. den Boef 
in dienst: 10.04.52 
beroep: baas maeh.bew. 

Nieuw hoofd 
personeelszaken 
Met ingang van maandag, 9 
mei a.s. is de heer Drs. H. 
Bosma in dienst getreden 
als Hoofd Personeelszaken. 
De heer Bosma is reeds ge
ruime tijd in dienst van IHC 
Holland en speciaal belast 
met Management Develop
ment. Deze werkzaamheden 
zal hij nog enige tijd voort
zetten totdat hiervoor bij 
IHC Holland een opvolger 
is aangewezen. 

IHC Ciusto Staalbouw 
Uit het jaarverslag ... 
"De overplaatsing van de 
hoofdvestiging van IHC 
Gusto Staalbouw van Slie
drecht naar Slikkerveer is 
in het verslagjaar afgerond. 
De bestaande accommoda
tie werd aangepast en ver
beterd. De interne herstruc
turering van IHC Gusto 
Staalbouw heeft tot vergro
ting van de efficiency ge
leid. De bevredigende 
werkbezetting heeft voor 
een aanzienlijk deel bestaan 
uit opdrachten van andere 
IHC-maatschappijen, die 
een incidentele overbezet
ting hadden. Deze uitwisse
ling heeft goede resultaten 
afgeworpen, zowel in pro
duktiekosten als in lever
tijd. 
Tot de afgeleverde produk
ten van het afgelopen jaar 
behoorden een jacket pro
duktiedek voor Pennzoil 
Nederland, bestemd voor de 
Noordzee, twee civiele hef
eilanden en een SBM-boei. 
In samenwerking met een 
ander Nederlands bedrijf 
heeft IHC Gusto Staalbouw 
een waterfabriek ontwik
keld, die op een ponton of 
op een hefeiland kan wor
den gemonteerd. 
Ook de vestiging van IHC 
Gusto Staalbouw te Geleen 
is goed bezet geweest. 
Spudpalen voor snijkopzui
gers en in mindere mate de 
poten voor kleine civiele he
feilanden vormen thans een 
basisbezetting voor deze af
deling. De afdeling Montage 
Hoogovens heeft het gehele 
jaar met onderbezetting te 
kampen gehad. Een herstel 
op redelijk korte termijn in 
deze sector tekent zich niet 
af, zodat pogingen worden 
aangewend de medewerkers 
van deze afdeling elders 
werkgelegenheid te bieden. 
De vooruitzichten voor de 
werkbezetting in 1977 bij 

IHC Gusto Staalbouw han
gen ten nauwste samen met 
de bezetting bij de overige 
dochtermaatschappijen van 
IHC Holland." 

Afscheid 
De mededeling van de Raad 
van Bestuur op vrijdag 22 
april jl., dat de heer Th. W. 
de Kleijn was benoemd tot 
directeur van IHC Gusto 
B.V. te Schiedam sloeg voor
alle Gusto Staalbouw me
dewerkers in als een bom.
De man, die Staalbouw
vanaf het begin als zelfstan
dige Werkmaatschappij had
geleid en daardoor de ver
persoonlijking was gewor
den van de eenheid die men
uit zeer uiteenlopende on
derdelen van een concern
kan smeden, ging zijn be
drijf verlaten.
Voor veel medewerkers gaf
de mededeling het gevoel
dat het bedrijf "zijn gezicht"
verloor.
Vooral de afdeli�gen Geleen
en Slikkerveer, die ten tijde
van de opname in Gusto
Staalbouw kampten met
een sterk verouderde ac
commodatie en vaak ook
een slechte werkbezetting,
zagen met weemoed het
vertrek tegemoet van de
man die hun bedrijf als
herboren deed herrijzen.
Zowel de medewerkers te
Geleen als die te Slikker
veer piekerden er niet over
"hun" directeur zo te laten
vertrekken.
Op woensdag 27 april jl.
werd in Geleen door alle
medewerkers afscheid ge
nomen van de heer De
Kleijn. Spontaan bijeen ge
bracht geld zorgde voor en
kele fraaie kado's en een
schitterend boeket voor
mevrouw De Kleijn.
Vrijdag 29 april was het de
beurt aan de medewerkers

/ 

van Slikkerveer om hun 
scheidende directeur en zijn 
echtgenote de hand ten af
scheid te drukken. 
Deze kans liet niemand zich 
ontnemen en in een over
volle kantine werd tot ver 
na werktijd van de gelegen
heid gebruik gemaakt om 
de heer De Kleijn te bedan
ken voor wat hij deed voor 
het bedrijf en hem het al
lerbeste toe te wensen in 
zijn nieuwe funktie. 
Namens alle medewerkers 
kon de heer W. Verboom -
secretaris van de Onderne
mingsraad - de heer De 
Kleijn een afscheidscadeau 
aanbieden in de vorm van 
een draaitafel met verster
ker. 
Ook mevrouw De Kleijn 
werd niet vergeten en 
mocht een ware bloemen
hulde in ontvangst nemen. 
De plaats waar het cadeau 
van het personeel was op
gesteld mocht in dit ver
band met recht symbolisch 
worden genoemd. Niet al
leen had indertijd mevrouw 
De Kleijn deze naam uit 
vele inzendingen gekozen, 
zowel de heer als mevrouw 
De Kleijn waren er inder
daad in de achterliggende 
tijd in geslaagd van de can
tine een onderkomen van 
iedereen te maken, zonder 
onderscheid des persoons. 
Ook de gezellige perso
neelsavonden die in "Ieders
Honk" mochten plaatsvin
den zal menig Staalbouwer 
zich blijvend herinneren. 
Na enkele uren gezellig sa
menzijn kwam het defini
tieve afscheid. 
Ondanks het door Gusto 
Staalbouw geleden 

"
verlies" 

willen wij niet nalaten onze
collega's van IHC Gusto te 
Schiedam te feliciteren met 
hun nieuwe directeur. 
Voor de Staalbouwers geldt: 
de band die ohderling is 

gekweekt weten wij onge
twijfeld na het vertrek van 
de heer De Kleijn te bewa
ren; daarvoor heeft hij al 
lang het goede voorbeeld 
gegeven. 

Gebouwd, beproefd en 
... afgebroken 
Het lijkt erger dan het is: 
het afgebroken worden na 
de beproevingen betekende 
in feite demontage. Anders 
kon de grindstorttoren, die 
bij IHC Gusto Staalbouw 
werd gemaakt, niet worden 
vervoerd. 
De toren heeft als afmetin
gen 22 x 15 x 12 m en be
staat uit een pijpkonstruktie 
van ± 120 ton. De poten zijn 
hydraulisch en mechanisch 
± twee meter verstelbaar 
om ongelijkheden in de bo
dem te kunnen opvangen. 
Bovenop de toren rijdt een 
stortbak, waaruit grind via 
vier pijpen loopt in een bak 
onder water voor het eigen
lijke storten van de bed
ding. 
Behalve een stortbak is er 
boven op de toren ook een 
brugkraan voor het plaatsen 
van 70-tons blokken. 
De toren is namelijk be
doeld voor zowel het leggen 
van een grindbedding onder 
water als het plaatsen 
daarop van betonblokken. 
Zo gaat men een strekdam 
aanleggen in de haven van 
Jubail (Saoudie Arabia). 
De toren heet "Mulpur-I" en 
werd gebouwd voor de 
combinatie Adriaan 
Volker-Hochtief CCC. 
Een opvallende constructie 
uit de koker van onze colle
ga's van "Staalbouw" be
heerst sinds eind maart niet 
langer het beeld in Slikker
veer! 



Smit 
�ngineering 

Uit het jaarverslag ... 
"Smit Engineering 
De bedrijfsresultaten van 
Smit Engineering hebben 
aan de verwachtingen bean
twoord. In het verslagjaar 
werd in diverse landen 
bouwtoezicht gehouden ten 
behoeve van de opdracht
gevers. Bovendien werden 
enkele engineeringopdrach
ten uitgevoerd. 
Navalconsult-Holland 
Navalconsult was in 1976 
volledig bezet. Ondanks de 
slechte situatie in de 
scheepsbouw in het alge
meen, slaagde dit adviesbu
reau er niettemin in een 
aantal belangrijke opdrach
ten te boeken op het gebied 
van modernisering van 
scheepsbouw en andere in
dustrieën. Onder meer werd 
van het Nederlands Mari
tiem Instituut een opdracht 
ontvangen voor het verrich
ten van een studie voor een 
centrale pijpbewerkings
eenheid. 
Gezien de lopende onder
handelingen in binnen- en 
buitenland wordt volledige 
bezetting in 1977 als een 
reële mogelijkheid gezien." 

Eindstand 
tafeltenniscompetitie 
Groep 1. 
Na een beslissingswedstrijd 
tussen K. Veen en G. 
Keesmaat is K. Veen op de 
eerste plaats geëindigd. In 
deze groep zijn gedegra
deerd W. v.d. Vlies en D. 
Meurs. 
Groep 2. 
In deze groep zijn eerste en 
tweede geworden B. Freriks 
en Mevrouw J. P. E. 
Rozendaal-Salomons, welke 
beiden naar groep 1 zullen 
promoveren. 
Gedegradeerd zijn W. van 
Hezewijk en C. Brouwer. 
Groep 3. 
De nummers 1 en 2, J. v.d. 
Meer en C. Lagendijk, zul
len naar groep 2 promove
ren. 

25 jaar in dienst 
Op 1 mei 1977 was het al 
weer 25 jaar geleden dat R. 
0. Dorremans bij L. Smit &
Zoon in dienst trad als
tekenaar-scheepsbouw.
Hier heeft hij talloze jaren
doorgebracht met de bouw
van o.a. grote en kleine
sleepboten. Vooral zijn be
langstelling met betrekking
tot de sleepbootjes voor Et
hiopië en het Suez-kanaal
was ontzettend groot. Men
mag wel zeggen dat dit toen
zijn hobby was, om niet te
zeggen z'n levenswerk.
In de zestiger jaren sollici
teerde Dorremans voor de
eerste keer bij SE, nadat hij
hier enige tijd was uitge- ·
!eend geweest. Helaas kon
toen door de geldende spel
regels voor overname van
person�el onderling niet
worden ingegaan. Maar na
dat hij in het i;iajaar van
1970 opnieuw gesolliciteerd
had en doordat het perso
neelsbeleid dit toestond
werd hij per 28.12.70 aange
nomen bij SE als junior
projektleider.
Bij ons heeft hij tot op he
den, maar nu als senior
projektleider aan een keur
van projekten gewerkt.
De laatste jaren heeft hij
zich veel met inspectie en

bouwtoezicht bezig gehou
den. 
Dit bracht met zich mee dat 
hij veel in het buitenland 
zat, wat misschien minder 
door zijn vrouw en zoon 
gewaardeerd werd, doch het 
hoort er nu eenmaal bij. Zo 
is hij geweest in Polen -
bouwtoezicht Omnibarges, 
India - Kandla dredger, Ar
gentinië - bouw baggermo
lens en IJsland- ombouw 
zandzuiger. Thans is hij 
druk bezig in Italië om toe
zicht uit te oefenen bij de 
bouw van 2 Omnibarges. 
Het is altijd weer een bele
venis als hij weer terugkomt 
van zo'n reis, want hij is 
nogal een kleurrijk verteller. 
Een van de mooiste verha
len vinden wij nog steeds, 
dat hij een Poolse bruiloft 
heeft opgehouden doordat 
hij in de zaal waar het feest 
gevierd moest worden eerst 
nog moest eten alvorens het 
feest kon beginnen. 
Wij dachten dan ook dat wij 
als medewerkers van SE 
onze oprechte waardering 
voor hem konden uitspre
ken en wensen hem en zijn 
verdere familie nog vele ja
ren in goede gezondheid en 
dat wij nog maar vele verha
len van hem mogen aanho
ren. 

Nieuwe POC: v.l.n.r. K. Brand, 
J. Jongeneel en A. van Dam. 

r 

MTE 
Uit het jaarverslag ... 
"De resultaten van Mining 
and Transport Engineering 
(MTE) over 1976 zijn verbe
terd ten opzichte van het 
jaar daarvoor. Gedurende 
het verslagjaar werden op
geleverd: twee tinbaggermo
lens voor Indonesië, jigs 
voor Brazilië, emmerladders 
voor Indonesië en onderde
len voor Nederlandse 
graanelevatoren. De engi
neering voor een ertsbag
germolen voor werken bui
tengaats werd voltooid. De 
uitvoering van de in 1975 
geboekte engineering op
dracht voor twee fosfaatzui
gers voor de Verenigde Sta
ten ondervindt nog steeds 
vertraging door lokale mi
lieuproblemen. 
Opdrachten werden verkre
gen voor de levering van 

"\J 
Ledigen van de stembus door 
0hr Terlouw 

verkiezing nieuwe POC 
Op 15 april j.l. werden bij 
Smit Engineering voor de 
tweede maal in haar bestaan 
verkiezingen gehouden voor 
een nieuwe POC. Het was 
namelijk 3 jaar geleden dat 
er voor het eerst een POC 
werd gekozen. Na het tellen 
van de stemmen, dat op 
zeer correcte wijze werd ge
daan door het kiescommité 
en de plaatsvervangend 
voorzitter van de POC, de 
heer Terlouw, bleek dat er 
in de huidige situatie geen 
wijzigingen optraden. De 
POC zal voor de komende 3 
jaar weer bestaan uit de he
ren K. Brand, A. van Dam 
en J. Jongeneel. 
Omdat de voorzitter de heer 
Ir. J. T. Tromp voor zaken 
in het buitenland verblijft 
zal de installatie van de 
nieuwe POC op een nader 
te bepalen datum plaats 
vinden. 
Wij wensen de nieuwe POC 
voor de komende 3 jaar veel 
succes bij haar taak als ver
tegenwoordiging van het 
personeel van Smit Engi
neering. 

onderdelen voor een aantal 
te verbouwen graanelevato
ren, een goudbaggermolen 
met ertswasserij en voor de 
engineering van een grote 
zeegaande tinbaggermolen. 
Na een aanvankelijke pe
riode van aarzeling lijken 
nieuwe exploitaties in de 
mijnbouwindustrie thans in 
aantal toe te nemen. Ver
wacht wordt, dat deze ont
wikkeling voor MTE zal lei
den tot voldoende opdrach
ten in 1977. 
Op wat langere termijn 
worden goede resultaten 
verwacht van het ontwikke
lingsprogramma, dat erop is 
gericht de bestaande jigs 
geschikt te maken voor de 
scheiding van andere dan 
de zeer zware mineralen." 
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IHC De Klop 
Uit het jaarverslag ... 
,,Aan het einde van het ver
slagjaar leverde IHC De 
Klop aan een Nederlandse 
opdrachtgever de 250ste 
IHC Beaver af. In 1963 werd 
met de verkoop van deze 
gestandaardiseerde zuiger 
begonnen. Het grote aantal 
opdrachtgevers dat bij de 
feestelijke viering van deze 
gebeurtenis aanwezig was, 
mag gezien worden als een 
teken van belangstelling 
voor de in 1976 verder uit
gebreide serie gestandaar
diseerd klein baggermate
rieel. De verkopen in 1976 
van IHC Beavers en onder
delen hebben de verwach
tingen overtroffen; de werf 
is hierdoor goed bezet ge
weest. De introductie van 
de nieuwe typen IHC 
Beaver 6000 en 8000 heeft 
reeds inhetzelfde jaar geleid 
tot verkoop van twee IHC 
Beavers 8000. 
Nu het standaardmaterieel 
ook buitengaats wordt inge
zet, wordt dit op wens gele
verd met een certificaat 
voor "coastal service" van 
een erkend classificatiebu
reau. 
De verkoop van het amfi
bisch materieel (IHC Amp
hidredges) blijft achter bij 
de verwachtingen. Wel wa
ren tegen het einde van het 
verslagjaar enkele interes
sante projecten in behande
ling." 

Ons werk 
De IHC Beaver 1500 voor 
Saoedi-Arabië (02065) is op 
23 april verscheept. 

Voorschrift ziektewet 
Door een aantal medewer
kers is ons gevraagd nog 
eens te publiceren hoe men 
moet handelen bij opname 
in een ziekenhuis. 
Artikel 3 van de Voorschrif
ten Ziektewet luidt als 
volgt: 
,,Indien u tijdens arbeids
ongeschiktheid verhuist of 
tijdelijk elders verblijft of 
van verpleegadres verandert 
(bijv. opname in of ontslag 
uit een ziekenhuis, een sa
natorium of een andere in
richting) behoort u dit bin
nen 24 uur aan de bedrijfs
vereniging op te geven." 
Voor zover u in het bezit 
bent van een zogenaamde 
ziekenhuiskaart kunt u 
daarvan gebruik maken. 
Bovendien altijd de afdeling 
Loonadministratie van een 
wijziging van het verpleeg
adres in kennis te stellen. 

Bedankt 
Tijdens verblijf in het zie
kenhuis of bij thuiskomst 
wordt onze medewerkers 
meestal een attentie ge
stuurd door P.Z., P.V., 
deelnemers Lief- en Leed
pot en/of collega's. Ook 
vaak bij langdurig ziek-zijn. 
Van onderstaande collega's 
ontvingen wij het verzoek 
een dankbetuiging te ver
zorgen: 
P. Boer, J. C. van Genderen,
J. Kole, J. Postma en mej.
W. H. Dingemans.
T.g.v. zijn 25-jarig jubileum
ontving de heer A. van Dam
vele felicitaties en attenties.
Namens de jubilaris, vrouw
en kinderen hiervoor zijn
welgemeende dank.
Onze huwelijksdag is mede
door uw belangstelling en
bijdragen onvergetelijk ge
worden. Hartelijk dank!
A. van Dam
M. van Dam-Leeuwestein

Eerste 8000 te water 
Op 17 mei is de eerste IHC 
Beaver "8000" te water gela
ten. In het volgende num
mer komen wij uitgebreid 
op deze feestelijke gebeur
tenis terug. 

Ideeën beloond 
Tijdens de vergadering van 
28 maart 1977 van de 
Ideéënbus-Commissie zijn 
door de heer De Jooden de 
premies uitgereikt voor de 
eerste drie beloonde ideeën 
in 1977. 
De gelukkigen waren de he
ren: 
W. de Graaf - Idee 1/77:
ophangconstructie voor
zware boutentol van lad
derkop. Beloning f 250,
L. de Deugd - Idee 2/77: 
het gemakkelijker en veili
ger op de helling plaatsen 
van splijtbakken. Beloning 
f 525,-
A. Zwart- Idee 3/77:
een verbetering m.b.t. het
aandrukken van spanten
zonder hechtplaat. Beloning
f 285,-
,,Dit soort premies is het al
tijd waard, want hier wordt
een duidelijke verbetering
aangebracht in ons produkt.
Daardoor wordt de
concurrentie-positie van ons
bedrijf beter", aldus de heer
De Jooden. Hij hoopte op
de volgende vergadering
van de Commissie weer
premies voor beloonde
ideeën uit te kunnen reiken.

25 jaar in dienst 
De heer T. van Dam her
dacht op 22 februari zijn 
25-jarig dienstverband als
schilder.
Vergezeld van zijn echtge
note en kinderen werd hij
ontvangen door de heer J.
van Dongen, die hem felici
teerde met deze mijlpaal in
funktiejaren en hem be
dankte voor het "kleurrijk
werk" wat hij in de afgelo
pen jaren heeft geleverd.
De jubilaris werd een
prachtige hangklok aange
boden. Ook werd hem het
Vererend Getuigschrift van
Nijverheid en Handel over
handigd.
Bij een drankje en een
hapje werd daarna gezellig
gepraat over verleden, he
den en toekomst.

40 jaar in dienst 
Op 1 maart ging bij IHC De 
Klop de vlag in top voor A. 
P. Visser. Met zijn familie
werd deze jubilaris, die zijn
40-jarig dienstverband vier
de, verwelkomd door de
heer Ir. T. P. de Jooden.
Deze bedankte de heer Vis
ser voor alles wat hij in het

belang van het bedrijf als 
bankwerker heeft gedaan en 
overhandigde hem daarna 
het Ver. Getuigschrift van 
Nijverheid en Handel als
mede een enveloppe met 
inhoud. 
Burgemeester Hendriks van 
Sliedrecht mocht hem in 
naam van de Koningin de 
onderscheiding in brons op 
het rever spelden. Wij ho
pen A. P. Visser nog lange 
tijd als een gewaardeerde 
collega in ons midden te 
hebben. 

25 jaar in dienst 
Op 4 april 1977 jubileerde 
de heer A. van Dam. Zijn 
25-jarig dienstverband werd
bij De Klop gevierd met een
receptie waarbij ook zijn
vrouw, zoon en dochter
aanwezig warem.
De heer Van Dam begon als
bankwerker en is momen
teel als voorcalculator
werkzaam.
In zijn toespraak dankte de
heer de Jooden de jubilaris
voor de inzet waarmede hij
zijn werkzaamheden ver
richt en overhandigde hem
het Ver. Getuigschrift van
Nijverheid en Handel als
mede een horloge met in
scriptie.
Wij feliciteren de heer Van
Dam nogmaals met zijn ju
bileum.



DMNO 
Uit het jaarverslag ... 
"Het stemt tot voldoening 
dat DMN het verslagjaar 
met een positief resultaat 
heef\ kunnen afsluiten. De 
introductie, een paar jaar 
geleden, van numeriek be
stuurde machines heeft tot 
een verdere verbetering van 
de produktiviteit geleid. De 
aandacht blijft mede gericht 
op het in licentie fabriceren 
van nieuwe produkten, 
waarvoor in Europa afzet
mogelijkheden worden ge
zien. Met het oog hierop 
worden marktonderzoeken 
verricht. Overleg met poten
tiële licentiegevers is gaan
de. 
DMN was goed bezet met 
de toelevering van in serie 
gefabriceerde produkten en 
onderdelen aan de andere 
IHC-bedrijven. 
De verkoop van de rote
rende doseersluizen, welke 
door DMN onder Engelse 
(Westinghouse Brake & 
Signa! Company) licentie 
worden vervaardigd, ver
toonde in 1976 opnieuw een 
stijgende lijn. 

OR bijeen op 7 april 
Na de opening van de ver
gadering en het goedkeuren 
van de deze keer wat be
scheiden notulen komen bij 
de mededelingen diverse 
onderwerpen aan de orde: 
- Het onderzoek naar de
personeelsbezetting van
magazijn/expeditie is afge
rond. De gegevens zijn be
studeerd en er wordt ver
wacht dat voor de volgende
vergadering een definitieve
beslissing genomen kan
worden. Indien hiertoe aan
leiding is, zal de O.R. tus
sentijds geïnformeerd wor
den.

- Een van de omscholers
heeft inmiddels op eigen 
verzoek ontslag gekregen. 
Een ander zal. zoals reeds 
bij het begin met hem was 
afgesproken, zo snel moge
lijk naar de draaierij worden 
overgeplaatst en daar een 
aangepaste praktijkoplei
ding krijgen voor de Nube 
bank. De andere omscholers 
zullen voorshands in onze 
eigen leerschool de omscho
ling vervolgen. 
- In de vacature voor chef
de bureau, tevens assistent
personeelszaken is zo goed
als zeker voorzien. Voor de
tekenaar/constructeur zijn
twee kandidaten uitgeselec
teerd en moeten nog ver
dere gesprekken volgen.

- Het volgende punt is de
bespreking van de samen
gevatte conclusies over het
rapport Van Schalkwijk.
Men is het eens met de in
houd en formulering van d�
samenvatting. Dit betekent
dat de OR er geen heil in 
ziet weer te gaan beoorde
len zoals dat vroeger ging.
Wel vindt men dat regelma
tige gesprekken tussen chef
en medewerker over het
funktioneren - en in een la
ter stadium wellicht 
iroepsgesprekken - een 
goed middel zijn voor het 
verbeteren van de commu
nicatie, het onderlinge ver
trouwen en het verkrijgen
van meer begrip voor ieders
positie. Hoe dit alles in de
praktijk zou moeten worden
verwezenlijkt, is iets dat 
verder besproken dient te 
worden. Ook zou bij ande
ren eens gekeken kunnen
worden. Men vindt dat een
training in het voeren van
dergelijke gesprekken voor
chefs, als gespreksleider wel
nodig is. Met de chefs zal
nu ook in kleine groepen
het rapport besproken wor
den om daardoor eveneens
tot een gezamenlijke con
clusie te komen. Daarna zal
definitief afgesproken wor
den waar we naar toe willen
en hoe we dat in de praktijk

16 

willen brengen. 
Vervolgens geeft de voorzit
ter de vergadering een toe
lichting op de orderresulta
ten, orderportefeuille, ver
kopen en afleveringen. Er 
wordt wat dieper ingegaan 
op de leveringen aan de col
lega bedrijven binnen IHC 
en de nazorg voor Smit en 
Bolnes onderdelen. De be
zetting van de fabriek is 
verbeterd en de voorzitter is 
iets optimistischer dan bij 
de vorige vergadering. 
Bij de behandeling van het 
winstplan 1977 wordt ver
klaard dat een belangrijke 
oorzaak voor het verschil in 
de post personeelsvoorzie
ningen wordt veroorzaakt 
door de in 1976 ontvangen 
subsidie in het kader van 
het extra stimuleringspro
gramma 1976 van de over
heid. In 1977 is deze subsi
die niet te verwachten. Naar 
aanleiding van de post 
energiekosten ontstaat een 
discussie over het vrij hoge 
verbruik van water. Er werd 
besloten een ieder erop te 
wijzen dit verbruik zoveel 
mogelijk te beperken. Ter 
ondersteuning werd de sug
gestie overgenomen om bij 
alle kranen de poster 
"zuinig met water" op te 
hangen. 
Vervolgens wordt gespro
ken over het aantal aan 
OR-werk te besteden uren. 
Er wordt gekozen voor een 
schema met alleen vergade
ringen overdag, die I uur 
eerder beginnen en voor
overleg om half vijf. 
Daarna wordt van gedach
ten gewisseld over de kan
didaatstelling voor de ko
mende OR-verkiezing en de 
wenselijkheid ook kandida
ten mee te laten doen aan 
de scholing en vorming bij 
de Volkshogeschool 
Olaertsduyn. Men is van 
mening dat kandidaten be
reid moeten zijn tot scho
ling ook al is dit niet dwin
gend voorgeschreven in het 
reglement. 
Men besluit zowel de Be
drijfsledengroepen als de 
vakbonden voor te stellen 
alleen die medewerkers 
kandidaat te stellen die 
reeds scholing hebben ge
volgd en voorts om met de 
Volkshogeschool een datum 
overeen te komen in no
vember of december en met 
hen de mogelijkheden voor 
kandidaten verder te bezien. 
Het COR-verslag geeft geen 
aanleiding voor meer uitge
breide discussie zodat de 
rondvraag aan de orde is. 
De secretaris verzoekt de 
overige leden de enquête
formulieren over "scholing
en vorming OR

" 
van de be

drijfscommissie ingevuld bij 
hem in te leveren, zodat hij 
deze kan doorzenden. 
Voorts wordt naar aanlei
ding van een desbetreffende 
vraag door de voorzitter een 
toelichting gegeven over de 
voorwaarden waaronder een 
bepaalde order werd aange
nomen en de afspraken 
welke met een andere klant 
over prijzen werden ge
maakt. 
Hierna sluit de voorzitter de 
vergadering en wenst ieder 
prettige paasdagen. 
Secr. OR 

De volgende OR
vergadering heeft inmiddels 
plaatsgevonden op 5 mei. 
Daarin werd o.a. medege
deeld dat het aantal mede
werkers op de afdeling ma
gazijn/expeditie op 5 ge
handhaafd moet blijven op 
basis van het daartoe ge
houden onderzoek. Voorts 
dat het NKV heeft bericht 
dat onze interpretatie van 
de CAO op het punt van 
vakantie tijdens gedeelte
lijke arbeidsongeschiktheid, 
juist is geweest. Er werd 

met de OR gesproken over 
de bestemming van een niet 
uitgekeerde bonus. Even
eens werd aan de orde ge
steld het tijdstip voor een 
OR-cursus al of niet met 
kandidaten voor de nieuwe 
OR. 
Het jaarverslag van IHC 
over 1976 werd besproken 
alsook onze orderportefeuil
le. En de secretaris gaf een 
toelichting op de laatste 
COR-vergadering. 

25-jarig jubileum
7-4-1977 N. Zwanenburg,
Chef Tekenkamer.

In dienst 
Mej. D. Ohler, chef de bu
reau tevens assistente per
soneelszaken op 18 april 
1977. 

Geboren 
7-3-1977 Jetje, dochter van
H. Zijlmans en 
N. Zijlmans-Baas.
7-4-1977 Jan, zoon van J.
Wijnands en A. Wijnands
Honders.
12-4-1977 Patrick, zoon van
P. Wolvers en T. Wolvers
v. d. Laan.

Dankbetuigingen 
De belangstelling die wij bij 
de geboorte van onze doch
ter ondervonden, hebben 
wij zeer op prijs gesteld. 
Nel en Henk Zijlmans. 
Aan allen die, op welke 
wijze dan ook, hebben bi.ijk 
gegeven van hun belangstel
ling bij mijn 25-jarig jubi
leum, betuigen wij.hierbij 
onze hartelijke dank. 
Fam. Zwanenburg 

P.V.-Nieuws
Met de laatste kaartavond, 
vlak voor de Pasen, en de 
bowlingavond van 22 april 
jl. hebben we wederom een 
seizoen afgesloten waarop 
met voldoening teruggeke
ken kan worden. 
Met vrijdag 6 mei a.s. voor 
de boeg hebben wij echter 
nog een unieke avond ach
ter de hand gehouden. 
Zoals reeds velen van ons 
weten, is de klaverjasavond 
met de bejaarden van 
Noordwijkerhout een avond 
die zeker niet gemist mag 
worden. De bejaarden in ie
der geval, zien er al weken 
naar uit en hopen vele jon
geren in hun recreatiezaal in 
Puyk en Dam te mogen 
ontvangen. 
Voor de komende zomerac
tiviteiten hebben wij de 
volgende data gepland: 
Zaterdag 18 juni - Kinder
uitgaansdag 
25 juni - Midgetgolf 
16 juli - Midgetgolf 
13 augustus - Midgetgolf 
3 of 17 september - Dame
suitgaansdag 
10 september- Midgetgolf 
8 oktober - Heren uitgaans
dag 
Zet deze data vast en noteer 
ze om niet te vergeten. 
Het Bestuur. 

IHC Gusto 
Uit het jaarverslag ... 
,,Door het inlenen van per
soneel en het uitbesteden 
van werk te beperken, kon 
gedurende het verslagjaar 
voor het eigen personeel 
een redelijke bezettings
graad gehandhaafd blijven. 
Het tekort aan werk in de 
offshore sector kon mede 
worden opgevangen door 
het uitvoeren van een op
dracht voor de bouw van 
een baggerwerktuig. De 
boorschepen Pétrel en Pèle
rin werden afgeleverd. Het 
laatste schip werd met suc
ces getest voor boren zon
der ankers op 1000 m wa
terdiepte. Gedurende het 
verslagjaar werden ook 
twee hefeilanden opgele
verd die voor civiele bouw
werken zijn ingezet. 
In het vorige verslag werd 
reeds melding gemaakt van 
de annulering van de order 
voor een boorschip door 
een Noorse opdrachtgever. 
De bouw wordt voor eigen 
rekening en risico voortge
zet. 
Het ligt in de bedoeling, dat 
dit schip in het voorjaar van 
1978 gereed zal zijn. De 
technische uitrusting wordt 
aan de nieuwste ontwikke
lingen aangepast. Hiervoor 
wordt een nauwe samen
werking met Foramer in 
Parijs onderhouden. Dat de 
in het verslagjaar afgele
verde boorschepen Pétrel 
en Pèlerin beide tot de 
technisch meest geavan
ceerde eenheden in hun 
soort behoren, is mede te 
danken aan de technische 
en operationele inbreng van 
de uiteindelijke gebruikers, 
de Franse oliemaatschappi
jen Société Nationale Elf 
Aquitaine en Compagnie 
Française des Pétroles. 
Daarnaast is gebruik ge
maakt van de waardevolle 
adviezen van Foramer, die
als "drilling contractor

" 
de 

boorwerkzaamheden tijdens 
de exploitatie van deze 
schepen uitvoert. 
Verwacht wordt, dat het 
bedrijf in 1977 redelijk bezet 
zal zijn. 
De voorgenomen moderni
sering van de werf, die werd 
aangekondigd in het vorige 
jaarverslag, is opgeschort. 
Enerzijds is dit het gevolg 
van de verslechterde situa
tie in de wereldscheeps
bouw, in het bijzonder in de 
offshore industrie; ander
zijds houdt dit verband met 
het onderzoek naár de mo
gelijkheid om de activitei
ten op het gebied van de 
offshore van een aantal on
dernemingen te bundelen. 
Hangende dit onderzoek 
zullPn geen investeringen 
plaatsvinden, anders dan 
die welke nodig zijn om het 
bedrijf in stand te houden." 

Naar de Ardennen 
De jongeren-commissie kon 
via het Belgisch Centrum 
voor jeugdtoerisme voor 
een week een vakantiehuis 
in de Ardennen huren. 
Daarom vertrok op 28 maart 
de Gusto-jeugd, door 
sneeuwjachten, naar Daver
disse in de provincie 
Luxemburg. Twee kwar
tiermakers waren al vroeger 
vertrokken met de opdracht 
te zorgen voor verwarming, 
hete soep en brood van de 
warme bakker. 
Het weer knapte op en het 
programma, dat zowel na
tuurkundige, technische, 
sportieve, als staatkundige 
onderwerpen bevatte kon 
starten. Voor de avonduren 
waren er een bingo-spel, 
avondwandelingen, een film 
met losse flodders en ket
chup en een kampvuur gep
land. 
Aan de grotten van Han aan 
de Losse werd een bezoek 
gebracht. De totale afstand 

door de grot moest twee
maal te voet worden afge
legd omdat het treintje zo 
vroeg in het seizoen nog 
niet in dienst was. De grot 
werd wèl per boot verlaten. 
Het technische gedeelte 
bracht de jongeren in de 
wapenfabricage van Luik. 
Deze industrie is hier al 
jaren gevestigd. In een 
twee-ploegen stelsel worden 
er militaire wapens en mu
nitie vervaardigd. Zuid
Amerika, Afrika en het 
Midden Oosten zijn onver
zadigbaar. Een beangsti
gende belevenis. Vooral de 
patronenproduktie had de 
warme belangstelJing van 
de Gusto-jeugd. Indien een 
wapenfeit moet stoppen 
wegens geQiek aan munitie 
is de oorzaak niet onbekend 
in Schiedam . . .  Het beproe
ven van de wapens was 
eveneens interessant. Met 
een 50% ,,overlading" wor
den alle wapens onder 
staatscontrole afgevuurd en 
volledig gecontroleerd. 4% 
valt af. Haarscheuren of an
dere grotere beschadigingen 
zijn hjervan de oorzaak. 
Nog nooit heeft in deze 
proefbanken een ongeluk 
van enige importantie 
plaatsgevonden. Dag in dag 
uit gaat dit door, honderden 
wapens per dag!!! 
Een sportdag werd vlot af
gewerkt en de prijs werd 
door de heer Sjouke aan de 
winnaar overhandigd. Een 
partijtje touwtrekken met 
de jeugd aan de ene kant en 
directie en leiding Jonge
rencommissie aan de andere 
kant werd een smadelijke 
nederlaag voor de laatsten. 
Om de uitwerking van de 
wapenindustrie te bezichti
gen ging het naar de slag
velden van Verdun. Dat gaf 
wel een schokeffect. Tot 
laat in de avond werd ge
discussieerd bij het gezel
lige kampvuur of het zinvol 
blijft het nageslacht een 
dergelijke spiegel voor te 
houden en hoe lang de 
mensheid van een derge
lijke manier van argumente
ren gebruik zal blijven ma
ken. 
Vol indrukken kwam de 
jeugd op tijd in Schiedam 
aan om zich weer onder 
moeders hoede te scharen. 

leskrcnt 
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. 
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