
Voor dit nummer 

is uw eindredacteur niet 
helemaal verantwoordelijk. 

Hij is met vacantie. 
Ad Interim heeft een handje 

geholpen. IHC Verschure 
komt weer goed aan zijn 
trekken. Daar zijn grote 

dingen gebeurd. Zie die foto 
hiernaast, bijvoorbeeld. IHC 
De Klop, met z'n geweldige 

IHC Beaver 8000 en z'n 
Oklevél op pagina 3, staat er 

bescheiden bij; DMN kan 
weer wat over z'n sluizen 

vertellen en moeilijke kost 
staat op pag. 2 en 4. Toch 

lezen! De firmaredacteuren 
hebben de plv. redacteur goed 

geholpen. Ad Interim dankt 
hen èn de lay-out man 

Wil Schipper voor hun hulp. 
Alstublieft, lezer, 

uw october-nummer! 

Kleine toelichting 
op cijfers 

In het artikel "Raad van bestuur 
reageert op verklaring COR" op 
bladzijde 2 van het vorige nummer 
komen twee staatjes met cijfers 
voor, die - zo blijkt ons - niet bij 
iedereen even duidelijk overko
men. Daarom nog een kleine toe
lichting. 
In het eerste staatje, middelste ko
lom, zijn twee streepjes weggeval
len, waardoor het wellicht niet ge
heel duidelijk is, dat de getallen 
61,7 en 0,6 de optelling vormen van 
de erboven staande getallen. 
Verder is het zo, voor de goede ver
staander, dat de tussen haakjes 
geplaatste getallen negatief (,,ver
lies") betekenen. 
Het is maar dat u het weet. 

(DE IJZERVRETER) 
Tussen haakjes? 

Dan sta ik in het rood! 
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Machtig IHC transport naar Dubai 
Donderdag 1 september had het 
grote transport plaats van de beide 
cutterzuigers "Jebel Ali Bay" en 
,,Jumeira Bay", gebouwd respec
tievelijk bij IHC Smit en IHC Ver
schure, in één pakket op het mach
tige afzinkponton "Giant 2" van 
Smit Tak Zeetransport BV. 
Deze firma had de opdracht ont
vangen van Gulf Cobla Private 
Limited- de opdrachtgever van de 
vier grote cutterzuigers aan IHC 
Holland - voor het overbrengen 
van deze beide eerste zuigers van 
Nederland naar Dubai, waar zij in-

gezet worden bij graaf- en bagger
werkzaamheden voor de aanleg 
van de grootste haven van de Golf
staten: Mina Jebel Ali. 
Tegelijk met deze enorme cutter
zuigers werden op hetzelfde pon
ton, dat het grootste ter wereld is in 
zijn soort, ook nog verscheept: een 
pompstation, zeven sleepboten en 
een luxe jacht. Het sleepkarwei is 
toevertrouwd aan de ook door IHC 
Holland gebouwde sleper "Zwarte 
Zee". 
Op de avond van het vertrek uit 
IJmuiden had de hoogste baas van 

Allerlei opdrachten 
Vorige week konden we over een 
aantal nieuwe opdrachten in de 
krant lezen. Het ging om de vol
gende bouw- en engineeringop
drachten, die een totale waarde 
hebben van ruim 85 miljoen gul
den: 
a. Het ministerie van transport,
verbindingen en toerisme van In
donesië bestelde een dubbel
schroefssleepzuiger met een laad
ruiminhoud van 2900 m3

. 

De waarde van deze opdracht
overschrijdt de dertig miljoen gul
den. Het schip zal gebouwd wor
den bij IHC Verschure in Amster
dam.
b. Voorts zijn vier snijkopzuigers
van het gestandaardiseerde type 
IHC Beaver verkocht. De zuigers 
heb ben elk een totaal geïnstalleerd 

vermogen van 3300 pk. Drie ervan 
zullen de, in 1974 geleverde, zes
tien stuks in de Volksrepubliek 
China gaan aanvullen. De vierde is 
bestemd voor de Ivoorkust in Af
rika. 
Eveneens uit Afrika en wel uit 
Ruanda Burundi kwam de bestel
ling voor een klein baggervaartuig 
van het type IHC Amphidredge 
H400/4. Hiermede zal turf gewon
nen gaan worden, als brandstof ten 
behoeve van de energie opwek
king vo_or een theeplantage. 
In totaal is met deze opdrachten, 
die alle bij IHC De Klop in Slie
drecht gebouwd zullen worden, 
een bedrag van ruim 20 miljoen 
gulden gemoeid. 
c. Negen moderne splijtbakken
van het type IHC Omnibarge wer-

den verkocht, waarvan vier aan
Nederlandse aannemers, twee aan
een Franse en drie aan een Ita
liaanse aannemer. Deze splijtbak
ken vertegenwoordigen een
waarde van 20 miljoen gulden.
Vijf van deze bakken worden in
het kader van een ruiltransactie
betrokken uit Polen, de overige
vier zijn uit voorraad geleverd._
d. In de sektor "engineering

" 
val

len de volgende opdrachten te
melden: onderdelen en tekenin
gen zullen geleverd worden aan de 
Whyalla Shipyard, die twee 500 m3 

splijtbakken gaat bouwen voor het 
Department of Marine and Har
bours in Adelaide, Australië. 
Onderdelen en engineering wor
den geleverd aan Davie Shipbuil
ding in Quebec, Canada. Deze werf 

Gulf Cobla Private Limited de 
heer Ahmed Baker uit Dubai 
vrienden en relaties, onder wie een 
gezelschap IHC-ers, uitgenodigd 
in de club Casten Plage op het 
strand-van Zandvoort om met hem 
ooggetuige te zijn van het voorbij 
trekken van deze kostbare kara
vaan naar Dubai. 
Met het totale havenprojekt, dat de 
heer Baker's onderneming in Du
bai uitvoert, is een bedrag van 
honderden miljoenen ponden ge
moeid. 

gaat een 1800 m3 sleepzuiger bou
wen voor het gouvernement van 
Cameroun in het kader van de Ca
nadese ontwikkelingshulp. In sa
menwerking met Whangarei En
gineering and Construction zal in 
Nieuw Zeeland een sleepzuiger 
met een grijper, voor het gouver
nement van dat land gebouwd 
worden. 
De begeleiding van bovenge
noemde opdrachten berust bij 
Smit Engineering in Kinderdijk. 
Ook MTE, het engineeringbureau 
van IHC Holland, dat vanuit Am
sterdam werkt, wist een zodanig 
aantal opdrachten in de sector al
luviale mijnbouw te verkrijgen, 
dat het totale pakket engineering, 
dit jaar geboekt, de 18 miljoen gul
den te boven gaat. 



Watu 

moet weten 
over ... 
De Ziekenfondswet 

Deze wet beoogt de verzekerden 
een doeltreffende geneeskundige 
verzorging te waarborgen. 

Wie zijn verzekerd? 

Al onze medewerkers zijn verze
kerd met uitzondering van diege
nen, die een vast inkomen hebben
van meer dan .f 33.650,- per jaar
(gerekend op de peildatum, t.w. 1
november van het voorafgaande

jaar). 
Ook zijn verplicht verzekerd: 
1. die medewerkers, die recht
hebben op een arbeidsonge
schiktheidsuitkering krachtens de 

WAO na een arbeidsongeschikt
heid van 45% of meer, tenzij 80% 
van het dagloon op jaarbasis meer
bedraagt dan .f 33.650,-. 
2. weduwen en wezen die recht 

hebben op een uitkering of pens
ioen krachtens de AWW. 

M edeverzekerd 

ln het algemeen kunnen medever
zekerd zijn de echtgenote of echt
genoot, die tot het huishouden van
de verzekerde (kostwinner) be
hoort en de eigen. stief- of pleeg
kinderen voor wie recht bestaat op
kinderbijslag. 
Wie zelf verplicht verzekerd is 
komt niet voor medeverzekering
in aanmerking. 

Premie 
Over ten hoogste J 110,- per dag
wordt 8,2% premie geheven. 
Werkgever en werknemer betalen
ieder de helft. Van de uitkering
krachtens de WAO- na een arbeid
songeschiktheidsaftrek van
f l.637 ,- per jaar- wordt 4, 1 % aan
ziekenfondspremie ingehouden. 
De resterende premie wordt door
de bedrijfsvereniging betaald. 
De premie wordt ingehouden op
het loon. 

Uitvoering 

De ziekenfondswet wordt uitge
voerd door de ziekenfondsen. De
verzekerde dient zich aan te mel
den bij een ziekenfonds naar eigen
keuze. Dit ziekenfonds moet ech
ter wel werkzaam zijn in de woon
plaats van verzekerde. 
Bij verandering van werkgever 
dient een nieuwe werkgeversver
klaring te worden overgelegd. 
Bij feiten of omstandigheden
welke tot beëindiging of wijziging
van de inschrijving als verzekerde
of medeverzekerden leiden, dient
de verzekerde het Ziekenfonds
terstond in te lichten. 

Andere verzekeringsvormen. 

Naast de hierboven verplichte ver
zekering kent het Ziekenfonds de 

bejaardenverzekering en de vrij
willige verzekering. waarop wij in
dit verband niet in zullen gaan. 

Buitenland 

In het algemeen geldt. dat bij een
kortdurend verbhjf in het buiten
land - in andere landen dan de
E.E.G. - alle geneeskundige hulp
kan worden geboden wanneer
men in het bezit is van een tevoren
door het Ziekenfonds afgegeven
verklaring. 
De ziekenfondsen adviseren altijd
een reisverzekering af te sluiten,
omdat deze landen veelal een aan
zienlijk eigen risico kennen voor
de verzekerde. 
Wanneer u naar het buitenland
gaat voor vakantie stelt u zich dan
tevoren op de hoogte bij uw Zie
kenfonds. 
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Leer uw salarisstrook 
kennen 
Salarisspecifikatie nader bekeken 
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De salarisspecifikatie is van alle 

gegevens die het IHC Computer
centrum oplevert, wel het meest
bekende "produkt." Regelmatig
wordt er iets over gepubliceerd, als
er weer iets gewijzigd is in de so
ciale wetgeving, belastingen of sa
larisveranderingen etc. Ook is de 

salarisstrook een geliefd onder
werp van gesprek. 
Vandaar dat het nuttig is om te we
ten welke informatie deze specifi
katie bevat. Een toelichting is bij
het ingebruik nemen van deze sa
larisstrook aan iedereen uitge
reikt. Dat is nu ongeveer drie jaar 
geleden. Reden temeer om de 
kennismaking te vernieuwen. 
Na het lezen van de toelichting zal
het formulier voor u niet al te veel
geheimen meer inhouden. Bij de 

uiteenzetting wordt gebruik ge
maakt van een willekeurig voor
beeld: C.O. Lasser werkend bij
Hollandia. 
Hoewel de methode om van het
bruto salaris te komen tot het netto
uit te betalen bedrag voor allen ge
lijk is, kunnen van medewerker tot
medewerker en van bedrijf tot be
drijf verschillen in de samenstel
ling van het bruto salaris voorko
men (bv. ploegentoeslagregelin
gen. overuren etc.). De toegepaste
rekenregels, wettelijke voorschrif
ten, percentages etc., die bij deze 

berekening gehanteerd worden, 
vallen buiten het kader van deze 

toelichting. 
Voor de uiteenzetting wordt het 
formulier in gedeelten toegelicht. 

De meeste gegevens spreken voor
zich. 
f) k' Opmer mgen: 
L(oon)B(elasting)groep Y in over-
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eenstemming_met de door u inge- de kolom "sociale verzekering" bij per 4 weken overeengekomen 

vulde "Werknemersverklaring" te tellen. werktijd is besteed. Deze uren

- Basissalaris per periode Y het De totaal regel laat nu zien in de 3 vindt u terug in de omschrijvings-
met u overeengekomen salaris per kolommen resp.: kolom van figuur 4. è··dvak van vier weken. 1- Het bruto uit te betalen bedrag Q 

2 - Het bedrag, gesplitst naar Hier worden de overuren naar 
"Tabel" en "Bijzonder tarief' soort gespecificeerd. Voor iedere Op dit gedeelte van de specifikatie, waarover belasting en AOW/AWW soort geldt een toeslagpercentage. afgedrukt in de kolom "Uitkering premie berekend wordt. De som van de toeslaguren wordt of Inhouding" vindt u, voorzien 3 _ Het bedrag waarover premies op één regel afgedrukt. Het totaal van een omschrijving, alle aan u · 1 k · b k d van figuur 7 komt overeen met de socia e verze ermgen ere en uitgekeerde of van u ingehouden worden. (geen WAO, dat over een uren vermeld in figuur 4, in de ombedragen. Voor zover de hoogte 

van deze bedragen afuangt van een ander bedrag wordt berekend). schrijvingskolom op de regel: 
aantal uren, worden deze uren in Tevens wordt hier afgedrukt het overwerk. 
de omschrijvingskolom afge- basisbedrag voor . de 1:>erekeni�g f) 
drukt. Helaas komen de zojuist be- van de WAO premie. Dit bedrag is Hier worden de saldi weergegeven 
sproken bedragen vrijwel altijd in lager dan het bedrag waa�over de van inhaaluren (deze uren kunnen 
aanmerking voor belasting- en andere sociale verzekenngspre- ook in een bedrag gewaardeerd 
AOW/AWW premieheffing. In de 

mies worden berekend- Voor elke staan), voorschot en dagen vakan
kolom "Belastbaar voor loon be- sociaal verzekermgsdag wordt tie. Deze rubrieken worden niet 
Iasting, AOW/AWW" ziet u of het f 14,- in mindering gebracht. door alle bedrijven gebruikt. 
bedrag geheel of gedeeltelijk of in O Vervolgens ziet u hoe de dagen van
het geheel niet in aanmerking U heeft nu de opbouw van het de verrekeningsperiode verdeeld 
komt voor de belasting- en premie bruto uit te betalen bedrag kunnen zijn. 
AOW/AWW heffing. volgen. Dit gedeelte van de speci- 0
De berekening van de in te houden fikatie laat zien wat er al!emaal in- D

0

eze figuur geeft weer wat er 
belasting kan op twee manieren gehouden wor<l:t. De bIJ de bere- vanaf het begin van dit jaar reeds geschieden, n.l. óf volgens de kenmg gebruikte percentages van uw inkomen is ingehouden,loonbelastingtabel óf volgens een wor��1: afgedrukt ach!er de om- hoeveel de bijtelling ziektewet ispercentage "Bijzonder tarief'. Dit schnJvmg van d_e soort mhoudmg. (over dit bedrag heeft u extra be
wordt aangegeven door de letters Er wor�t rekening gehouden 1:1et lasting en premies betaald, indien 
T(abel) of B(ijzonder tarief). Staat de_ maximaal t� betalen premies. de werkgever de premie ziektewet
er geen letter, dan is het Tabel. BIJ _d� berekemng van de loonbe- geheel voor zijn rekening neemt)Op dezelfde wijze als zoëven uit- last�ng wordt de voordeelregel g�: en wat het belastingplichtig eneengezet, wordt regel voor regel b:�.ukt. Er wordt n.l. bekeken of btJ ver·zekeringsplichtig inkomen is
aangegeven of het bedrag wel of biJZond�r t<;1nef bel?nmgen het tot heden. Over deze bedragen zijn
niet of gedeeltelijk in aanmerking voordeliger is, alles via de tabel te resp. de loonbelasting, premies
komt voor de bereking van sociale belast.en. De voordeligSte ri:ethode AOW/AWW en de sociale verzeke-

e ekerl·ngspremi·e Hi'ervoor is van die twee wordt gebruikt. Na- . . b k d v rz · dat van het bruto salaris de inhou- rmgspremies ere en · de kolom: ,,Belastbaar voor sociale 
verzekering". dingen in mindering zijn gebracht, Slotopmerking: 

Wanneer de werkgever de premie ziet u het netto _salaris. Dit bedrag Indien u na deze toelichting nog 
ziektewet voor zijn rekening w_ordt .�utomatisch op uw reke- met vragen blijft zitten, adviseren 
neemt, zijn wij verplicht 1 % van nmg biJ de postgiro, de bank of wij u kon takt op te nemen met uw 
het totaal bedrag "Belastbaar loon soaarbank biJgeschreven. salarisadministrateur. Hij zal te al-
voor sociale Verzekeringen", zo-1 B len tijde bereid zijn, u nadere in-
wel in de kolom "belasting" als in Hier ziet u op welke wijze de met u formaties te verstrekken. 



Tewaterlating 
cutterzuiger 
"Zabeel Bay'' CO 895 
Vrijdag 2 september was het weer 
de bekende vrolijke aanblik op het 
werfterrein van IHC Verschure: 
wapperende vlaggen, het doop
platform met groenversiering, 
mensen achter de schermen, die 
alles nog één keer goed doorne
men, kortom een tastbare span
ning vóór een blijde gebeurtenis. 
De doopplechtigheid van deze • 
laatste van een serie van 4 grote 
cutterzuigers voor Gulf Cobla 
(Private) Limited, Dubai, werd 
verricht door Mevrouw Mary Hut
chinson, echtgenote van de voor
zitter van de Board of Directors 
van Costain-Blankevoort Interna
tional Dredging Company Limi
ted. 
Voor het aanbieden van bloemen 
aan de doopvrouw was ditmaal 
uitgenodigd de 9-jarige Stephani 
Wolffgramm, dochtertje van de 
heer P. H. Wolffgramm, werkzaam 
aan de numeriek bestuurde 
brandsnijmachine in de voorbe
werkingshal bij IHC Verschure. 
Om precies half vijf werd het sein 
gegeven om de laatste belemme
ringen voor de stapelloop weg te 
nemen. Dat was voor het Amster
dams Politie Muziekcorps, dat de 
muzikale omlijsting verzorgde, het 
moment om de trommen te gaan 
roeren. 
Toen de laatste hinderpalen ge
nomen waren en ook de klink ge
lost was, gleed de "ZABEEL 
BA Y", begroet door de wachtende 
sleepboten en onder daverend ap
plaus van de omstanders met een 
flinke vaart de helling af het water 
van het Buiten IJ in. 
Dat was voor de politiemuziekka
pel reden om met bekende Glenn 
Miller-klanken er nog een schepje 
boven op te doen en voor de geno
digden om de doopvrouw en de 

werfdirectie te feliciteren met de de scheepsbouw en aan het werk 
ten doop gehouden baby. te gaan. 
Naderhand in zijn toespraak ver- De bedrijvigheid bij de afdeling 
tolkte de heer Fluit zijn blijdschap nieuwbouw is nog nooit zo groot 
over de verkregen order voor 4 geweest: de laatste tijd is er ge
identieke cutterzuigers, waarvan middeld iedere 57 dagen een schip 
er 3 door IHC Verschure gebouwd bij IHC Verschure tewater gelaten, 
worden. een prestatie, die zich in het 64-
0p dit moment, 11 maanden na de jarig bestaan van het bedrijf nog 
tekening van het contract, zijn er niet heeft voorgedaan. 
in één transport reeds 2 cutterzui- De heer Hutchinson dankte na
gers onderweg naar hun bestem- mens zijn vrouw voor de hartelijke 
ming in Dubai, terwijl de derde ontvangst en uit naam van de op
zich in een gevorderd stadium van drachtgever bracht hij zijn grote 
afbouw bevindt en de vierde- te- voldoening tot uitdrukking voor 
vens laatste-nu tewater is gelaten. de geleverde prestatie door leiding 
Hiermede is metterdaad gevolg en personeel. 
gegeven aan het verlangen van de Hij stelde, dat een dergelijke pres
heer Smit, President van de Raad tatie nog zelden in de scheeps
van Bestuur van IHC Holland, die bouw geleverd is. 
door de directeur van IHC Ver- Een mooier cadeau had hij de di
schure in zijn speech werd aange- rectie van IHC Verschure bij deze 
haald, om nu eens op te houden tewaterlating niet kunnen aanbie
met het geklaag over de malaise in den. 
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Oklevél 

Tijdens de jaarlijkse waterbouw
kundige tentoonstelling in Szen
tendre (Hongarije) heeft IHC Hol
land een onderscheiding ontvan
gen. 
De Bagger Divisie ontving een 
fraai document met een handge
smede koperen beker als uitdruk
king van tevredenheid over de 
prestaties van een IHC Amphi
dredge, die nu ruim een jaar in 
Hongarije werkt. 

Eerste IHC Beaver 8000 
overgedragen 
,,Dit schip is zeer rustig, er ram
melt helemaal niets, zelfs nu niet 
bij 15 kilo (per cm2) druk op een 
afgeknepen pers.Je kunt elkaar op 
de brug fluisterend goed ver
staan", aldus Rinus Honders, de 
IHC-garantiemachinist op de bok 
van de cutterzuiger Zeeland II.

In een vaal zonnetje ligt deze 
eerste IHC Beaver 8000 proef te 
draaien op een "goed stekkie" op 
het Hollands Diep, even ten oosten 
van de Moerdijkbrug. 
Het is de eerste dag van septem
ber; de mensen van IHC De Klop 
hebben er hard aan getrokken om 
deze grote Beaver op tijd gereed te 
hebben. 
De "eerste" vraagt altijd wat meer 
tijd dan de zoveelste uit een serie. 
Toch is de Zeeland II een geweldig 
succes. De ontwerpers hebben het 
goed gezien. Met het toenemen 
van het vermogen van de cutter
zuigers in het algemeen, moest ook 
de serie IHC Beaver standaard cut
terzuigers een uitbreiding naar 
boven ondergaan. 
En het resultaat mag gezien wor
den. Een sterke niet-demonteer
bare cutterzuiger van 60 x 15 me
ter; 1200 pk op de cutter, 1000 pk 

op de onderwaterpomp en 2200 pk 
op elk van de twee dubbelwandige 
pompen in de ponton. 
De maximale baggerdiepte is 22 
meter. 
Aannemingsmaatschappij Van 
Oord-Utrecht te Odijk-die ook het 
nieuwe type IHC Beaver 3300 twee 
jaar geleden als eerste bestelde -
gaf eind vorig jaar de opdracht 
voor de bouw van de eerste 8000. 
Na de geslaagde beproevingen en 
het "spie & span" maken is de zui
ger op 9 september overgedragen. 
Ondernemingsraadlid, de heer 
Noordijk van Van Oord hees met 
trots de vlag van zijn maatschappij 
in top. 
's Middags vertrok de zuiger naar 
Werkendam en werd er "open 
schip" gehouden voor alle bewo
ners van Werkendam, de bakermat 
van het Van Oord bedrijf. 
De mensen van Van Oord kwamen 
de volgende dag kijken. Van alle 
zijden was er grote belangstelling. 
En het kon allemaal, want ruimte 
is er genoeg aan boord. 
Donderdag 22 september vertrok 
de Zeeland II naar de eerste werk
bestemming, de Eemhaven bij 
Delfzijl. 
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Nogmaals: nieuwe 
internationale eenheden 

In het vorige nummer hebt u over 
het hoe en het waarom gelezen 
over de aanstaande invoering van 
het Internationale Stelsel van 
Eenheden, wat begin volgend jaar 
een feit gaat worden. Door de 
Dienst van het IJkwezen in Den 
Haag is een hele lijst van meeteen
heden samengesteld, die wij hier
bij graag publiceren. Bewaar het 
goed, want of u nu wilt of niet, er 
gaat wèl wat veranderen! 

Splijtsleepzuiger heet 
IHC Splittrail 

In het vorige nummer hebben wij 
de Thames aan u voorgesteld, onze 
eerste splijtsleepzuiger. Over de 
type-naam van dit schip heerste 
wat verwarring. Omdat het ont
werp grote gelijkenis vertoont met 
de bekende IHC Omnibarge werd 
wel de naam IHC Omnitrail ge
bruikt. Daarnaast echter bestaat er 
de IHC Splittrail, ook een splijt
sleepzuiger, maar met grotere 
laadruiminhouden dan de "Omni
trail", die als 600 m3

-, 1.000 m3
- of 

1.500 m3 sleepzuiger leverbaar is. 
Er is nu besloten, om alle moge
lijke verwarringen uit te sluiten, 
om alléén de naam IHC Splittrail 
te gebruiken, zowel voor de grote 
als de kleine splijtsleepzuigers. De 
Thames is dus een IHC Splittrail. 
Waarvan acte! 

�ë:t Functiemarkt 
Bedrijf Funktie Sa!. groep 

Opleidings- en 
Korte omschrijving ervaringseisen 

IHC Verschure Technisch n.o.t.k. Uitvoeren van projecten in de auto ma- HTS Scheepsb., Werktuigb. of 
consultant tisering op 't gebied van techniek en vliegt.bouw 

besturing. 

Calculator id. Plannen en voorbereiden van werk op 
't gebied van lastechniek. Calculeren 

Bij voorkeur HTS scheepsb. 

van de orders in onderdelen. 

Medewerker id. Bewaking van de orderkostprijzen, HEAO met bij voorkeur enige 
budgetbureau verschaffen van de informatie daar- jaren ervaring. 

over en het opstellen van de prognose 
van de orderresultaten. 

Beheerder 5 Vooraf, volgens bouwlijsten, groepe- Bemetel scheepsmetel 
tussenmagazijn ren van machinaal bewerkte delen, scheepsmetaal bewerken. 

bestemd voor samengestelde con-
structies. 

El.lassers 4 en 5 Laswerkzaamheden, zowel machinaal 
als met de hand. 

Koperslagers/ 4 en 5 Bewerken en verwerken van pijpen. 
pijpenbewerkers Het monteren van pijpleidingsinstal-

laties, sanitair e.d. 

Scheepsmetaal- 4 en 5 Samenstellen van secties en werk-
bewerkers stukken. 

Werkvoor- 8 Het maken van de werkvoorbereiding HTS Scheepsb. 
bereider voor het voorbewerken, samenstellen 

en lassen van secties en constructie-
delen. 

erkvoor- 8 Het voorbereiden van werkzaamhe- HTS Werktuigb. 
bereider den voor het inbouwen van machine-

installaties, pijpleidingen e.d. 

Smit Jr. projectleider 9 Het zelfstandig behandelen van Omni- MTS/HTS scheepsbouw of ge-
Engineering afd. Omnibarges barges projecten voor wat betreft be- lijkwaardige opleiding met 
B.V. grotingen, uitvoeringsvormen, be- enige ervaring in soortgelijk 

stekken, onderdelen leveranties en werk. 
contacten met werven, opdrachtge-
vers, classificatiebureaus e.d. 

IHC Smit Ontwerpregel- n.o.t.k. Het systematisch verzamelen van er- MTS Wtb met applicatie-
beheerder varingsgegevens van baggerschepen cursus MTS-Scheepsbouw 

en de produktie daarvan en het opstel-
!en van konsept ontwerpregels aan de
hand van deze ervaringsgegevens

Constructeur n.o.t.k. HTS of MTS-elektrotechniek 
tekenaar of vergelijkbaar niveau 
elektrotechniek 

Medewerker n.o.t.k. Het zelfstandig uitwerken van be- Een HTS-er met kopcurcus 
Interne d rij fstechnische projekten Ecbe of aanvullende arbeids-
Organisatie kundige studie met brede 

technische interesse en erva-
ring in het leiden van werk-
groepen voor de uitvoering 
van techn./organis.-projekten 
(o.a. bedrijfsnormalisatie) 

Inlichtingen 
Aanv. informatie bij: 

Afd. perso-
neelszaken 

geen dhr. 
B. Frerks
toestel 21

G. Houwing
PZ 
010-117600

G. Houwing
PZ 
010-117600

Lft. 25-35 jaar G. Houwing
PZ 
010-117600
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DMN sluizenomzet groeit gestaag 
Wat we in 1973 - in het laatste 

"sluizen" artikel in ons toenmalige

"Zeskant" - schreven, geldt nog
steeds: onze omzet groeit! Ook ons 
afzetgebied breidt zich verder uit, 
al gaat dit langzaam. Zeker waar 
het gaat om de landen in Oost Eu
ropa, waar DMN zich eerst ver
trouwd moet maken met de plaat
selijke marktverhoudingen en 
gewoonten. Belangrijk is, dat 
DMN begin september een eerste 
opdracht voor een groot aantal 
sluizen ontvingen uit de Duitse 
Demokratische Republiek. Daar
mede is aangetoond, dat het DMN 
produkt "sluizen" ook daar duide
lijk in een behoefte voorziet. 
Voor vele DMN-ers is dit allemaal 
gesneden koek, voor enkelen mis
schien nog niet helemaal, maar ze
ker voor talrijke van onze IHC-

Type Doorva/-sluis, waarbij het produkt -
bijv. vanuit een cycloon - kan worden ge
doseerd in bijv. een vu/machine, mengma
chine of op een transportband 

collega's zal het bovenstaande 
weinig aanknopingspunten met 
de werkelijkheid bieden. Tien te
gen één dat bij velen een zeker 
verband zal worden gelegd met de 
,,waterige" activiteiten elders bin
nen onze IHC-familie en dat 
DMN-sluizen iets te maken zou
den kunnen hebben met de be
heersing van watemiveau's in ka
nalen. Mis! 

Wij van DMN 
Wij wonen en werken hier in het 
droge duingebied en wij houden 
ons dus op het droge. 
Onze sluizen zijn bedoeld voor d 

IHC De Klop 

sering van droge poeders en/of 
granulaten, welke zijn opgeslagen 
in silo's of bunkers en die van 
daaruit over bepaalde afstanden 
moeten worden getransporteerd. 
Gebeurde dat vroeger met allerlei 
eenvoudige hulpmiddelen - wie 
herinnert zich niet de chauffeur 
van de meelauto (voor onze oudere 
collega's: de koetsier) die, getooid 
met meelzak als puntmuts en een 
baaltje meel op zijn nek, zijn 
vrachtje kwam brengen bij de 
bakker op de hoek - vandaag de 
dag is dit slechts een onderdeel uit 
wat in het Engels heet: ,,Buikma
teriai handiing". Een fraaie ver
zamelnaam voor een veelheid aan 
activiteiten zoals: 
opslag, distributie, zeven, malen, 
mengen, homogeniseren, trans
porteren, doseren, filteren, af
scheiden etc., etc .. 

Nog interessanter 
Om het dan voor DMN nog inte
ressanter te maken, blijven we met 
deze techniek niet bij onze bakker 
op de hoek. We vinden deze werk
zaamheden ook in andere indus
trietakken zoals: de chemische in
dustrie, de voedings- en genot
middelen industrie, vele cement 
en zand verwerkende bedrijven. 
Als we deze activiteiten en toepas
singsgebieden dan ook nog over 
geheel Europa uitsmeren, dan pas 
begint de werkelijke omvang van 

Kleine greep uit het grote assortiment ro
torbladen; belangrijke basis voor alle 
DMN-sluizen 

Ons werk 
Nieuwe opdrachten 
In Zeskrant van mei jl. kon u 
het verhaal lezen over de 
eerste Beavers die door de 
EMAQ werf in Brazilië werden 
gebouwd met onderdelen die 
door De Klop worden toegele
verd. 

wij een pakket onderdelen le
veren. De zuiger gaat een op 
grote hoogte (840 m) gelegen 
stuwmeer op diepte houden. 
Vers�heping: 

Thans, nog maar enkele maan
den na dit bericht, kunnen wij 
u meedelen, dat we van EMAQ
opdracht hebben gekregen
voor weer vier stel onderdelen
voor de bouw van Beavers 700
en 1000.

Begin september is het eerste 
deel van de vloot Amphidred
ges voor de Filippijnen 
scheepgegaan. De resterende 
werktuigen zullen eind sep
tember verscheept worden. 

Tweede Beaver 8000 

het DMN-,,sluizencomplex" dui
delijk te worden. 
Want inderdaad: DMN-sluizen 
kunt u in alle hoeken van Europa 
terugvinden, van Midden Finland 
tot in Portugal, van Schotland tot 
diep in Roemenië. 
In ieder van die landen worden op 
één of andere schaal sluizen ge
produceerd. In hoofdzaak door die 
bedrijven die ook complete fa
briekinstallaties maken zoals 
,,molen"-bouwers voor de meel
sector of voor veevoeder. Daar zul
len de produkteigenschappen 
nauwelijks enige variatie verto
nen. Het is duidelijk dat men hier 
met een eenvoudige, goedkope 
sluis kan volstaan. De totale markt 
van deze eenvoudige sluizen is 
veruit de grootste. 

Daarnaast bestaat de behoefte aan 
sluizen, waarmee de meest uiteen
lopende produkten gedoseerd 
moeten kunnen worden, vaak on
der de meest uiteenlopende om
standigheden, zoals hoge produkt
temperaturen, hoge verschildruk
ken tussen de onderzijde en de bo
venkant �an de sluis (tot b.v. 11/z 

De rotor voor de Doorval- en Doorblaas
sluis is van dezelfde constructie. 
Een stukje robuust "precisie-werk" waar 
DMN terecht trots op kan zijn 

instant (kunst) moedermelk en "zo
zouden we wel uren door kunnen 
gaan". 
Het belangrijkste verkoopargu
ment van DMN-sluizen zit hem in 
de constructie. Om dit duidelijk te 
maken moeten we (helaas - voor 
de niet technici) even iets verder in 
technische details treden. 
In principe bestaat een sluis uit: 
a. één cilindrisch "huis" met de as
horizontaal. Dit huis is aan de
boven- en aan de onderzijde voor
zien van een in- en een uitlaat voor 
het te doseren produkt. 
b. 2 deksels ter afsluiting van dit
cilindrische huis en voorzien van
lagering voor:
c. de rotoras met rotor bestaande
uit een aantal schoepen.
d. een motorreduktor die d.m.v.
een kettingtransmissie de rotor
aandrijft en deze met een matige
snelheid in de rondte laat draaien
(gemiddeld tussen 15 en 30 omw.
per minuut).

Dit is in feite de basisconstructie 
waarop alle sluizen berusten. Tot 
zover dus nog niets bijzonders. 
DMN-sluizen onderscheiden zich 
in principe van hun collega's door 
de standaard constructie van de 
rotor. Alle schoepen van deze rotor 
worden gevormd door snel te 
monteren "losse" rotorbladen,
waardoor tijdens het assembleren 
van de sluis een keuze gemaakt 
kan worden uit een assortiment ro
torbladen van verschillende mate
riaalsamenstelling en -eigen� 
schappen. 

Systematiek 
Het produktie-, voorraad- en ver
koopsysteem van DMN is nu zo op 
elkaar afgestemd dat de mogelijk
heid bestaat om op bestelling te 
assembleren met handhaving van 
de gewenste levertijden en tevens 

Gecombineerd met een assorti
ment van ca. 10 verschillende 
rotorblad-uitvoeringen is het voor 
de rekenaars onder u niet zo moei
lijk vast te stellen dat elke sluis in 
50 varianten te leveren is. Reke
ning houdend met 6 verschillende 
grootten en 2 verschillende model
len (doorval- en doorblaas type) 
komen we totaal aan zo'n 600 
stuks, waarvan in de praktijk ruim 
400 praktische combinaties kun
nen worden gebruikt. 
Op deze wijze kan aan zeer uiteen
lopende produkteigenschappen 
tegemoet gekomen worden en dat 
maakt de DMN-sluis werkelijk 
universeel toepasbaar. 
0 .i. is dit tevens één van de belang
rijkste faktoren voor het verkoop
succes dat sinds 1967 werd be
haald. Onderstaand statistiekje il
lustreert dit voortreffelijk. 
Bovendien is dit produkt door de 
hoge kwaliteitsnormen, welke bij 
de produktie worden aangehou
den en het vakmanschap van de 
DMN-ers waarmede deze normen 
worden bereikt, ook in technisch 
opzicht volledig geaccepteerd. 
In de inleiding spraken wij over 
een belangrijke opdracht uit 
Oost-Duitsland. 
Onze marktverkenningen in dit 
land maken ons reëel optimistisch 
ten aanzien van onze kansen ver
dere opdrachten te kunnen ver
wachten. Ook andere Oostblok
landen komen hierbij succesieve
lijk in beschouwing zoals b.v. Po
len, Hongarije, Tsjecho-Slowakije 
en Joegoslavië. Al met al volop 
werk in de DMN-sluizenwinkel! 

volledig rekening houdend met de 
l specifieke eigenschappen van de

atm.). Wel aan, dit is het gebied te doser�n P:?dukten: waar de DMN-sluis zich als een Bovendien z1Jn de huizen en dek
vis in 't water" voelt. " sels in verschillende uitvoeringen 

Enkele voorbeelden?: 
PVè-poeders en granulaten soja 
schroot en - meel, titaaridioxyde, 
maiszetmeel, aardappelzetmeel, 
poeder- en kristalsuiker, kolen
stof, babyvoeding, kleurstoffen, 

beschikbaar zoals: 
- normaal gietijzer
- gietijzer, hard verchroomd
- gietijzer, geteflonneerd
- roestvrij staal 316
- wolfram carbid
uiterst abrasiev '68 '69 '70 '71 '72 '73 '74 '75 '76 '77 

Smit 
Engineering 

Grijper-Hopperzuiger voor 
Nieuw-Zeeland 
Met de terugkeer uit Nieuw
Zeeland brachten onze heren 
Tromp, Van Ommen en Zoe
teman ook de opdracht mee 
om voor het Ministerie van 
Transport een grijper
hopperzuiger te ontwerpen en 
het bouwtoezicht te verzorgen. 
Het schip zal ook in Nieuw
Zeeland gebouwd worden op 
de werf van de Whangarei En
gineering & Construction Ltd. 
te Whangarei en zal de havens 
van Westport op diepte gaan 
houden. 

Technische gegevens van het 
schip: 
Lengte schip 55,15 meter 
Breedte schip 12,00 meter 
diepgang schip 4,60 meter 
hoppercapaciteit 635,00 m3 

2 dieselmotoren, elk 470 pk. 
snelheid geladen 8,5 knopen 
De baggerinstallatie bestaat 
uit: 
1 Priestmankraan type 500 
H.D.
1 zandpomp
1 zandpompmotor van 470 pk
en 750 omw./p.min.
1 zuigbuis met een diameter
van 500 mm met IHC zuigkop
alternatief Californiëkop
2 rijen van 4 bodemkleppen
1 leegzuiginrichting

Aan Boeroendi leveren we op
nieuw een Amphidredge.
Ditmaal een H400/4, die wordt
ingezet bij de ontginning van
een moeras, waaruit o.a. ook
weer turf gewonnen gaat wor
den.
Voor een grote cutterzuiger,
die onder toezicht van MTE in
Australië gebouwd wordt, ma
ken wij de cutteraandrijving.
Onze levering moet dit jaar
nog plaatsvinden.

De tweede Beaver 8000 die De 
Klop bouwt, is de "Orca", be
stemd voor de Aannemings
maatschappij D. Blankevoort 
in Bloemendaal. Het schip 
werd op 26 augustus zonder 
ceremonieel te water gelaten. 
Dat wil overigens niet zeggen, 
dat er geen belangstelling voor 
bestond! De foto's spreken 
duidelijke taal. 

Wie zou er het meest in spanning zitten: opdrachtgever of bouwer? 

Een andere werf waarmee wij
een samenwerkingscontract
hebben, is Mazagon Doek in
Bombay, India. Deze werf gaat
thans een cutterzuiger van het
type Beaver 1500 met een 
Jandbooster bouwen, waarvoor

In dienst 
G. A. Dongen 05-09-1977, 
aankomend ijzerwerker 
G. C. Musch 06-09-1977,
brander

Uit militaire dienst 
T. Versluis 29-08-1977,
bankwerker
R. Leeuwestein 29-08-1977,
ijzerwerk er 

Spanning voorbij. 

Dankbetuigingen 
Langs deze weg willen wij 
onze hartelijke dank uitspre
ken voor de attenties die wij 
ter gelegenheid van onze ziekte 
mochten ontvangen. 
J. Klop-Maasland 
J. Oosterling 
J. Advokaat
J. C. van Genderen
G. A.M. van Iersel 
T.T. Peele.



DMNO 
Kort verslag O.R.-vergadering 
d.d. 6-9-1977
Op deze eerste vergadering na 
de vakantie heette de voorzit
ter allen hartelijk welkom. 
Naar aanleiding van de notulen 
van de vorige vergadering - die 
ongewijzigd werden goedge
keurd - deelde de voorzitter 
mee dat er een investering 
voor extra ruimte wordt aan
gevraagd voor de opslag van 
mallen van Smit & Bolnes. 
Vervolgens werd de memolijst 
punt voor punt doorgewerkt. 
Inzake de kwaliteit van de vei
ligheidsschoenen is nog geen 
resultaat binnen van het labo
ratoriumonderzoek. M.b.t. de 
werkkleding is een voorstel in 
voorbereiding om over te gaan 
tot het huren van deze kleding. 
De voorzitter brengt vervol
gens verslag uit van de verga
dering met de Commissie Pro
duktiviteitsverbetering. In deze 
vergadering werd besloten de 
Commissie onder dankzegging 
op te heffen. Er zijn door de 
bemoeienissen van de Com
missie een aantal goede zaken 
gerealiseerd. Voor de toekomst 
werd besloten om steeds ad
hoc werkgroepen te vormen 
voor bepaalde investeringen of 
andere onderwerpen als daar 
naar de mening van de staf, 
tussenkader of O.R. behoefte 
aan is. 
Deze werkgroepen dienen dan 
advies uit te brengen na alle 
bij zo'n onderwerp betrokken 
medewerkers gehoord te heb
ben. Er werd tijdens de laatste 
Commissievergadering al di
rekt een dergelijke werkgroep 
geïnstalleerd om te adviseren 
over de verbouwing van meet
ruimte, tijdschrijverij en ba
zenkantoren. 
De secretaris deelt mee dat na 
overleg met de verschillende 
Bedrijfsledengroepen van de 
vakbonden is besloten voor de 
komende O.R.-verkiezing met 
één gezamenlijke kandidaten
lijst uit te komen. 
Dit zal aan de verschillende 
vakbondsbestuurders worden 
medegedeeld. Er wordt beslo
ten dat de verkiezingscommis
sie nog een keer bij elkaar zal 
komen om de verkiezingen 
verder voor te bereiden. 
In verband met een aantal 
problemen rondom de 
schoonmaakwerkzaamheden is 
besloten het totale schoon
maakpakket uit te besteden 
aan een schoonmaakbedrijf. 
De O.R.-commissie die zich 
over de problemen rondom de 
kantinefaciliteiten buigt, gaat 
in principe akkoord met de 
gedachte het kantinegebeuren 
uit te besteden aan Volks
bondkantinebeheer (VB). Een 
en ander betekent dat VB ie
mand zal aanstellen om onze 
kantine te exploiteren. Er zul
len een aantal voorzieningen 
getroffen moeten worden 
waarna een uitbreiding van het 
aantal te verstrekken con
sumptieartikelen mogelijk is. 
Ook zal het mogelijk zijn om 
op beperkte schaal een koffie
tafel voor bezoekers te serve
ren. Er zal nog een bespreking 
gearrangeerd worden met de 
kantinecommissie, VB en 
DMN om de details uit te wer
ken. Er wordt gedacht e.e.a. 
begin 1978 te realiseren. 
De secretaris deelt mee dat 
binnenkort een gesprek zal 

plaatsvinden met het bestuur 
van het Sociaalfonds over de 
doelstellingen en eventueel 
wijzigen daarvan. 
M.b.t. de zeep in het was lokaal
wordt medegedeeld dat het
verbruik van de oude zeep en
nieuwe thans wordt gemeten.
Zodra de resultaten hiervan
bekend zijn, zal een definitieve
beslissing worden genomen.
N.a.v. mededelingen over in
en uitdiensttredingen wordt
inzake het probleem om leer
lingen aan te trekken door de
O.R. kritiek geuit op het feit
dat in een advertentie wordt
gevraagd om eventuele vrou
welijke sollicitanten voor de
leerschool. Dit besluit werd
zonder vooraf overleg met de
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O.R. genomen. De voorzitter 
erkent dat er geen uitvoerig 
overleg is geweest behalve een 
mededeling aan de secretaris. 
Hij is het niet eens met op
merkingen uit de O.R. dat 
DMN geen geschikt werk zou 
hebben voor vrouwelijke me
taalbewerkers. Er is wel dege
lijk tevoren over de conse
quenties m.b.t. sanitaire en an
dere problemen nagedacht. De 
voorzitter stelt dat, indien hij 
zich tevoren gerealiseerd had 
dat een dergelijke beslissing zo 
emotioneel zou overkomen, hij 
zeker een extra O.R.
vergadering bijeengeroepen 
zou hebben. Met alle respect 
voor het recht van de O.R. om 
de leiding om opheldering te 
vragen, verzoekt hij de geko
zen leden - indien zich zoiets 
voordoet - tijdig aan de bel te 
trekken, ook buiten een verga
dering om, zodat we gezamen
lijk ernaar kunnen streven 
dergelijke problemen te voor
komen. 
Dit onthoudt de O.R.-leden 
niet van het recht in een eerst
volgende vergadering de zaak 
toch formeel aan de orde te 
stellen. 
Voorts wordt medegedeeld dat 
de tot nu toe enige leerling -
na gesprekken hierover met de 
Bemetel-consulent en de 
school - een gecombineerde 
Bemetel draaiers/frezersoplei
ding zal gaan volgen. Dit is een 
nieuwe opleiding waar Beme
tel al enige ervaring mee heeft 
en die voor'de keuze van het 
uiteindelijke beroep meer mo
gelijkheden biedt. 
Bij de bespreking van het half
jaarverslag geeft de voorzitter 
aan de hand van diverse over
zichten een uitvoerige toelich
ting op de orderresultaten per 
produktengroep. Het totaalre
sultaat over 1977 zal beter 
worden dan in het winstplan 
kon worden voorspeld. M.b.t. 
de orderportefeuille behoeven 
we ons tot het einde van het 
jaar geen grote zorgen te ma
ken. Voor 1978 is het nog te 
vroeg om reële uitspraken te 
doen. 
De Commissie Overwerk zal 
deze week �n concept voor 
een nieuwe Interne Regeling 
Overwerk afronden en aan de 
staf aanbieden. Dit concept zal 

in de volgende O.R.
vergadering besproken kunnen 
worden. 
De secretaris bracht vervol
gens verslag uit van de laatste 
COR-vergadering die vooral 
was gewijd aan de problemen 
rondom IHC Gusto en de Be
leidscommissie Scheepsbouw. 
De O.R. was van mening dat er 
door de gekozen COR-leden 
goede vragen werden gesteld 
aan de heren Stikker en 
Langman van de Beleidscom
missie maar dat de antwoorden 
van deze heren nogal opper
vlakkig waren. 
Naar aanleiding van een desbe
treffende rondvraag wordt ge
zegd dat iemand die volledig 
arbeidsongeschikt is (ziek is) 
nooit vakantiedagen kan op
nemen. Dit in tegenstelling tot 
de CAO-bepaling m.b.t. gedeel
telijke arbeidsongeschiktheid 
en vakantiegeschiktheid. In dit 
laatste geval zal iemand wel 
vakantie kunnen opnemen als 
hij daarom tevoren heeft ge
vraagd. Aangezien e.e.a. ver
warrend kan werken wordt af
gesproken ruim vóór de vakan
ties in 1978 hierover nog eens 
een artikeltje te publiceren in 
Zeskrant. 
Tot slot spreekt de O.R. zijn 
waardering uit voor het feit dat 
DMN zo snel aktie heeft ge
nomen n.a.v. de verontrus
tende kranteberichten over 
vermeende schadelijke gevol
gen van boor- en smeeroliën. 
De voorzitter sluit de vergade
ring en wenst ieder wel thuis. 

Uitslag hengelwedstrijd 
d.d. 21-8-1977 tussen mede
werkers van Menken Land
bouw en DMN
1. F. Duivenvoorde, 64 pnt;
2. v. d. Mey, 57 pnt; 3. T.
Zandbergen, 45 pnt; 4. Hens
bergen, 38 pnt; 5. C. Hooy
mans, 36 pnt; 6. J. Spek, 35
pnt; 7. J. Bon, 30 pnt; 8. V.
Kerkvliet, 28 pnt;
9. C. Borst, 26 pnt; 10. H. Sa
lier, 26 pnt; ll. J. Koenes, 24 
pnt; 12. Bollee, 23 pnt; 13. v. d. 
Niet, 23 pnt; 14. Nulkes, 23 
pnt; 15. K. v. d. Veek, 22 pnt;
16. Kees Pont, 20 pnt; 17. W. v.
d. Holst, 20 pnt; 18. J. Duiven
voorde, 16 pnt; 19. v. Bemelen,
13 pnt; 20. Th. v. Steijn, 10 pnt;
21. Mw. E. Zandbergen, 7 pnt;
22. K. v. d. Helm, 6 pnt; 23. B.
Hoogeboom, 3 pnt; 24. Jansen,
2 pnt; 25. P. Visser, 0 pnt en 
26. Kortekaas, 0 pnt.
Totaal Menken Landbouw 288.
Totaal DMN 309.

In memoriam 
Zaterdagmorgen 17 september 
bereikte ons het droeve bericht 
dat onze collega Piet Mens tij
dens zijn vakantieverblijf in 
Canada was overleden. 
We wisten dat hij ernstig ziek 
was geweest, maar de laatste 
berichten waren goed zodat dit 
nieuws ons zwaar trof. 
Piet kwam in 1951 als draaier 
bij DMN werken, hij moest 
deze functie in 1966 wegens 
zijn gezondheid opgeven en 
ging naar het centraal bedrijfs
bureau teneinde te assisteren 
bij het tariefmaken en de 
planning. 
In 1971 kreeg hij de funktie as
sistent op de tekenkamer. 
Wij betreuren het verlies van 
onze collega in grote mate. Wij 
zijn in gedachten bij zijn 
vrouw en kinderen, voor wie 
dit verlies onherstelbaar is en 
wensen hen heel veel sterkte 
en troost toe. 

,,Reactie" 
"Beste mevrouw Ohler, tante 
Nel, meneer Peetoom, meneer 
Idema en meneer Smit. 
Wij, klas 4a van de MAVO uit 
Lisse, zijn donderdag 8 sept. 
op de DMN geweest. We kre
gen bij u een gezellige ontvan
gst en een rondleiding in de 
fabriek. Daarbij viel ons op, de 
goede sfeer en de gezellige 
versiering aan de wand en ma
chines. We hebben veel geleerd 
van de uitleg en weten nu dat 
er voor ons ook mogelijkheden 
zijn op de DMN. 
Wij willen u hiervoor hartelijk 
danken namens klas 4a van de 
MAVO uit Lisse, 
Hartelijke groeten 
Marleen en Marja uit de groep 
van meneer Peetoom" 

In diensttredingen 
G. Ouwehand, per 15-8-1977 in
de leerschool
mevr. J. de Vreede
Dusseldorp, per 1-9-1977, me
dewerkster op de afd. Corres
pondentie.
E. de Bock, per 25-8-1977,
praktikant bij afd. Onderhoud.

P.V. Nieuws
Aan het begin van het winters
eizoen willen wij graag de data 
aan u bekend maken, waarop 
wij onze aktiviteiten willen or
ganiseren. 
17 september: Uitgaansdag 
dames 
15 oktober: Uitgaansdag heren 
23 september: Kaarten 
21 oktober: Kaarten 
18 november: Kaarten 
23 december: Kaarten 
15 november: Bezoek van be
jaarden aan DMN, na afloop 
kaarten 
26 november: 
St. Nicolaasmiddag 
9 december: Kienen. 

Comp 
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Verhuizing op komst 
Voor wie het nog niet weet: 
het Computercentrum, geves
tigd aan de Industrieweg in 
Rotterdam, de "Research &
Development Groep", gehuis
vest in het Hoofdkantoor, en 
Navalconsult in Kinderdijk, 
gaan verhuizen. 
Gezellig bijeen betrekt men 
ruimte in het "Oceaan Huis'' 
aan het Heyman Dullaertplein 
in Rotterdam. 
Voor deze verhuizing zijn een 
aantal redenen. Wij krijgen de 
beschikking over een nieuwe 
computer- van het fabrikaat 
Univac - die meer ruimte in
neemt dan in het pand Indus
trieweg voorhanden is. Boven
dien is het wenselijk, dat het 
Computercentrum en de 
,,R & D Groep" nauwere con
tacten gaan onderhouden dan 
met de "geografische schei
ding" mogelijk is. En tenslotte 
komt het aspect van automati
sering bij Naval Consult gere
geld voor. Bovendien biedt de 
nieuwe computer zo veel meer 
mogelijkheden dat het "huren" 
van computertijd elders niet 
meer nodig zal zijn. En dat 
spaart (veel) geld! 
Het zoeken naar nieuwe woon
ruimte was niet eenvoudig. Het 
gebouw moest voldoende 
vloerbelasting kunnen door
staan, voldoende hoogte bie
den en . . .  niet te duur in huur 
zijn. Het "Oceaan Huis" bleek 
de beste keus. Vroeger, vóór 
de renovatie, is het magazijn 
geweest, dus het is stevig ge
noeg. Om een computer te in
stalleren zijn verschillende 
voorzieningen nodig, vooral 
met betrekking tot een uiterst 
zorgvuldige "klimaat-regeling".
De Univac en de - meeverhui
zende - IBM computer komen 
te staan in een soort "doos", 
waarin temperatuur, vochtig
heid, etc. constant gehouden 
worden. Óm deze reusachtige 
,,doos" worden de kantoor
ruimten gesitueerd, krijgt de 
cantine een plaats en krijgt de 
receptie een nieuwe "stek". 
De verbouwing in het "Oceaan 
Huis" is in volle gang en 
maakt op de argeloze toe
schouwer een chaotische in
druk van hout, draad, buizen, 
panelen en wat al niet. Toch is 
nog immer het streven om de 
nieuwe behuizing op l oktober 
opgeleverd te krijgen. Dat 
moet ook wel, want 3 oktober 
moet de Univac er in. In die 
maand volgt dan de verhuizing 
van "CC", R & D" en Naval
consult. Voordat alles soepel 
loopt zal er nog veel van onze 
medewerkers worden vereist. 
De foto's tonen de toestand 
eind augustus. Zeskrant blijft 
u van de verdere ontwikkelin
gen op de hoogte houden.



IHC Gusto 

Mededeling I 
Op 2 september heeft een be
spreking plaats gevonden met 
de direct betrokken hoofden 
van afdelingen, waarin de weg 
is uiteengezet, waarlangs wij 
ons voorstellen de IHC Off
shore Engineering, en zo mo
gelijk later de gecombineerde 
Offshore en Mijnbouw Engi
neering, te realiseren. 
Ter informatie geven wij hier
bij de belangrijkste punten. 
1. De te nemen stappen zullen
worden gecoördineerd en be
geleid door een "Raad van
Toezicht", bestaande uit de he
ren Schuil, Donkers en De
Kleijn, waarbij de heer Schuil
met name de algemene coördi
natie en de commerciële zaken
zal behandelen, de heer Don
kers de technische en organi
satorische aspecten meer in
het bijzonder zal behartigen en
de heer De Kleijn zijn aan
dacht zal wijden aan sociale
problemen en de relatie met de
overige IHC Gusto afdelingen.
De heer Bax zal zich geheel
wijden aan de acquisitie, maar
zal uiteraard nauw contact
houden met de Raad van Toe
zicht.
2. Alle medewerkers van de
thans bij engineering betrok
ken afdelingen, te weten Bu
reau Verkoop, Projectcalcula
tie, Projectengineering, Teken
kamer Kraanbouw, Tekenka
mer Scheeps- en Machine
bouw, zullen op korte termijn
tezamen worden gehuisvest in
passende behuizing binnen het
eigen terrein van IHC Gusto.
Voor 15 september zal over de
definitieve plaats worden be
slist.
3. De Raad van Toezicht zal
wekelijks contact houden met
de betrokken afdelingshoofden
in de vorm van werkbespre
kingen.
4. Er zal voortvarend worden
gewerkt aan het aantrekken
van een Genera! Manager, die
de dagelijkse leiding van de
activiteiten van de als zelfstan
dige eenheid werkende engi
neering groep op zich kan
nemen.
5. Binnenkort zal worden be
gonnen met het formeren van 
gecombineerde MTE-Gusto
werkgroepen voor het bestude
ren van een aantal met de na
gestreefde integratie samen
hangende problemen.
6. Het is de bedoeling, dat de
accommodatie per 1 november
zal worden betrokken.
2 september 1977 B. Schuil

Mededeling II 
In vervolg op de mededeling 
van 2 september jl. heeft de 
Raad van Toezicht - na een 
uitvoerige gedachtenwisseling 
met de bij de Engineering be
trokken Hoofden van Dienst -
besloten, dat de Offshore En
gineering in de G.P.B.-hal zal 
worden gehuisvest. 
De coördinatie van de 
(ver)bouwaktiviteiten, verhui
zing en indeling, berust bij de 
heer Th. W. de Kleijn .. 
Namens de Raad van Toezicht 
Th. W. de\,Kleijn. 

Onderdak 
Uit bovenstaande mededelin
gen hebt u kunnen lezen dat 
de engineeringgroep in de 
G.P.B.-hal zal worden gehuis
vest. 
Op de onderstaande foto's 
kunt u zien dat er hard aan ge
trokken wordt om de datum 
van 1 november te halen. 
Op foto 1 de zijgevel - gezien 
vanaf helling 3 - waarin grote 
ramen geplaatst zullen worden 
om te zorgen voor het beno
digde daglicht. 
Op foto 2 het huidige interieur 
waar straks Tekenkamer 

Scheeps- en Machinebouw zijn 
onderdak zal vinden. Wij hou
den u op de hoogte van het 
verdere verloop van de gebeur
tenissen. 

Bedrijfsschool 
De bedrijfsschool is op I sep
tember jl. verhuisd naar de 
oude koperslagerij i.v.m. de 
verbouwing van de G.P.B.-hal. 
Tijdens het uitzoeken van de 
ruimte werd de foto hiernaast 
genomen. Deze praktijk werk
plaats is netjes geschilderd, 
voorzien van een prima vloer
oppervlak, goede verlichting 
en verwarming en lekdicht. 
In het voorportaal van deze 
ruimte is de lasschool onder
gebracht, zodat alle praktijkop
leiding nu onder één dak ge
schiedt. 
Het gevoelige oog viel natuur
lijk ook op de nieuwe kant
bank waar de heer Van der 
Vlist en zijn jongens bijzonder 
gelukkig mee zijn. 
Met het nuttigen van een ge
bakje was de school officieel in 
gebruik genomen. 
En nu op naar de examens; 
aan de outillage zal het niet 
liggen. Sukses. 

co 950 

Op foto 3 de CO 950 zoals hij 
op 7 september jl. op de hel-

ling lag. Een koper voor dit 
d.p. boorschip is nog niet ge
vonden. Wel bestaat er belang
stelling voor dit schip.
Wat kunnen wij anders doen
dan met spanning afwachten
wat onze verkoopstaf weet te
bereiken.
Op het willekeurige moment
dat onze fotograaf rondging
om "hopen vuil" op de gevoe
lige plaat vast te leggen kon hij
niets anders constateren dan
rommel en troep in de con
tainer. (foto 4)
M.a.w. bij Gusto geen troep
(meer) vandaag de dag! Wij
hopen dat het niet te laat is.

Dankbetuiging 
Hierbij wil ik, mede namens 
mijn vrouw, de directie en het 
personeel machinebouw harte
lijk bedanken voor de bloem
stukken en cadeaus die wij 
mochten ontvangen voor ons 
25-jarig huwelijksfeest.
J. J. Kok

Hartelijk dank voor de onver
getelijke dagen die wij met u 
hebben mogen beleven tijdens 
het 50-jarig jubileum en ons 
huwelijk. 
C. H. 0. Lissenberg
mevr. Lissenberg-v. Oosten

Mijn vrouw en ik willen langs 
deze weg allen, die ervoor ge
zorgd hebben dat de receptie 
en de andere gebeurtenissen 
met betrekking tot mijn pen
sionering zo gezellig en ook zo 
ontroerend waren, heel harte
lijk danken. 
A. J. de Veld 

Afscheid 
Woensdag 7 september in de 
Grote Zaal nam de direktie of
ficieel afscheid van onder
staande personen die inmid
dels met pensioen zijn gegaan 
in het kader van de vervroegde 
vrijwillige uittreding. 
P. B. van Aarden, chauffeur 
(werf transport) 
W. Brand, konstrukteur
TKS.B.
A. v. d. Heuvel, baas timmer
winkel
J. Kerklaan, houtscheepmaker
W. Post, kraanrijder.
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IHC Smit 

Eerste paal 
nieuw kantoorgebouw/ 
machinefabriek 
Op vrijdag 19 augustus jl. om 
ca 16.45 uur viel de eer te beurt 
aan de heer J. de Hoop om de 
eerste paal voor dit nieuwe 
complex te slaan. Nadat de 
paal zijn vereiste diepte had 
bereikt, sprak de heer Bever
sen een woord van dank. 
Hij zei onder meer: ,,De keus is 
op de heer De Hoop gevallen, 
omdat hij de oudste werkne
mer in de machinefabriek is en 
daardoor de gehele groei van 
IHC Smit heeft meegemaakt." 
Voor zijn bereidwilligheid 
overhandigde de heer Bever
sen de heer De Hoop een ge
schenk onder couvert en een 
IHC stropdas. 
Voorts dankte de heer Bever
sen de heer Boteren brood, die 
namens de Raad van Bestuur 
aanwezig was. 
Tot slot sprak de heer Bever
sen de vertegenwoordigers van 
de Fa. Bato Jansen toe. 
Na hen succes toegewenst te 
hebben met de bouw van het 
kantoorgebouw, werd de 
plechtigheid gesloten. 

Te koop: 
Oliehaard 18.000 K Cal. met 50 
ltr. muurtank en 1500 ltr. tank 
f 225,-
Fasto keukengeiser J 45,
Elektr. douchekachel f 25,
Bambino keukenkachel f 75,-. 
Te bevragen bij hr v. d. Meer 
tst.574 of 01806-7685. 

Jubilea 
In de maand augustus jubi
leerden onderstaande perso
nen: 

B. A. Zoeteman 
geboren: 27-12-1930 
in dienst: 01-0S-1952 
functie: Calculator 

P. Stout
geboren: 0S-0S-1932 
in dienst: 04--0S-1952 
functie: Corveeër 



Verschure hield open huis 

Op het open huis van IHC 
Verschure kan terug worden 
gezien als op een genoegJjjke 
bijeenkomst van veel 
Verschure-gezinnen, die op za
terdag 10 september bijeen zijn 
gekomen in het nieuwe kan
toor, daar de zaken hebben 
verkend, maar verder ook min
stens zo hebben genoten van 
de vele aktiviteiten, die waren 
georganiseerd om er voor te 
zorgen, dat de bezoekers zich 
niet zouden vervelen. 
Wat nu het meest in de smaak 
is gevallen? De expositie van 
de hobbyisten met onder an
dere de prachtige Griekse 
beeldjes, de scheeps- en andere 
modellen, het houtsnijwerk, de 
tentoongestelde foto's, het 
oude filmpje, het proeflassen 
bij de heren Drees en Edel, 
waaraan vooral de dames veel 
plezier hebben beleefd, het op
treden van de bedrijfsbrand
weer, de stoomboot van 
super-stoomfanaat Franssen, of 
de afdelingen automatisering 
en reproductie, of wel de puz
zelroute, waarmede mooie 
prijzen gewonnen konden 
worden, het heeft allemaal bij
gedragen tot een interessante 
gezellige ochtend, die juist 
door zijn eenvoud en genoeg
lijkheid bijzonder in de smaak 
is gevallen. (Dit is de langste 
zin uit deze Zeskrant! Red.) 
Hulde aan het organiserend 
comité, dat onder leiding van 
Mevrouw Dankelman ervoor 
gezorgd heeft, dat wij een 
uitermate prettige herinnering 
aan dit open huis zullen bewa
ren en dat ons Verschure 
glaswerk op peil blijft. 
Hopelijk spreken de hierbij ge
toonde foto's voor zichzelf. 

Ons telefoonnummer 
Er zijn nog steeds mensen, die 
denken, dat wij te bereiken 
zijn op het oude nummer van 
de Meeuwenlaan 360701. 
Dat is beslist niet meer zo! 
Zegt het voort en geef het als
tublieft ook door aan de huis
genoten: ons telefoonnummer 
voor de gehele nieuwbouw aan 
de Zamenhofstraat, inclusief 
het nieuwe kantoor is: 

(020) 323221.
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In diensttredingen 
P. W. J. Klinkenberg, 22.08.77 
mag. bediende 
M. J. van Zalinge, 22.08.77
typiste
C. Numan, 29.08.77 scheeps
met. bewerker
A. H. A. Ruzette, 29.08.77 leer!.
scheepsapp. bouw
R. Wiersma, 29.08.77 leer!.
scheepsapp. bouw
H. M. Homulle, 29.08.77 Jeerl.
scheepsapp. bouw
R. A. Reiss, 12.09.77 leer!.
scheepsapp. bouw
B. Amgoune, 12.09.77 leer!.
lasser
J. G. Rooth, 12.09.77 leer!.
lasser

ln memoriam 
Wij ontvingen het bericht, dat 
op 23 augustus jl. is overleden 
onze gepensioneerde mede
werker, de heer S.J. Heskes. 
De heer Heskes bereikte de 
leeftijd van 83 jaar en was tot 
aan zijn pensioendatum werk
zaam in de afdeling Kopersla
gerij waar hij de laatste jattn 
zijn krachten inzette om jonge
ren de kennis en de handvaar
digheid van het vak bij te 
brengen 
Na zijn pensionering maakte 
hij nog deel uit van de werk
groep gepensioneerden. 
Wij houden zijn nagedachtenis 
in ere en wensen de nabe
staanden alle kracht toe dit 
verlies te kunnen dragen. 

Wij ontvingen bericht dat op 3 
september jl. is overleden onze 
gepensioneerde medewerker, 
de heer J. IJssels. De heer IJs. 
seis bereikte de leeftijd van 80 
jaar en was tot aan zijn pensi
oendatum bij ons werkzaam 
als afschrijver in de afdeling 
Nieuwbouw. 
Wij wensen de nabestaanden 
alle krachten toe dit verlies te 
kunnen dragen. 

Getrouwd 
Op vrijdag 9 september 1977 
zijn getrouwd Willem den Bra
ber en Antonia van Beek. 

Gepensioneerd 
Op vrij::lag, 8 september jl. is 
afscheid genomen van de heer 
J. W. E. Visch die na een ruim 

39-jarig dienstverband van zijn
pensioen gaat genieten.
Wij wensen hem en zijn echt
genote nog vele goede jaren
toe.

Ontvangen dankbetuigingen 
Van de heer A. Klaverstijn en 
echtgenote voor de belangstel
ling, de hartelijke woorden en 
de geschenken ontvangen bij 
de pensionering. 

Van de familie G. Visser wt 
Marken voor de wijze, waarop 
aan het jubileum van de heer 
Visser vorm gegeven is. 
Het was voor de familie Visser 
een heerlijke middag. 

Van de heer W. Redeker voor 
de wijze waarop van hem af
scheid genomen is bij zijn 
pensionering. 
Het heeft bij hem een onverge
telijke indruk achter gelaten. 

Van de heer M. van Nimwe
gen, die mede namens vrouw 
en kinderen bedankt voor de 
hartelijke ontvangst, de ge
sproken woorden en de ont
vangen cadeaus ter gelegen
heid van zijn jubileum. 

Even om het geheugen 
op te frissen 

Verschure heeft een voetbal
club. Deze komt onder de 
naam Veco met 3 elftallen uit 
in de afdeling Amsterdam van 
de Koninklijke Nederlandse 
Voetbalbond. Het eerste elftal 
speelt in de tweede klasse. 
(Zaterdagmiddag-competitie). 
De club beschikt over een zeer 
intiem terrein in het W. H. 
Vliegen bos. Dit voorjaar heb
ben zij hun 30-jarig bestaan 
gevierd met een feestje voor de 
spelers met aanhang in intieme 
kring. Het was een bar gezellig 
feest. Trouwens de hele club 
straalt deze gezelligheid uit. 
De gebroeders Grommé bekle
den bestuursfuncties. 
Secretaris is de heer 0. Pieter
sen, Bakkerswaal 85, Amster
dam, Nieuwendam, tel. 329877. 
De gebroeders vertelden ons, 
dat zij best nog een aantal en
thousiaste senior spelers als 
nieuw lid willen noteren. 
Zo aan het begin van de com
petitie vonden wij het gezellig 
een plaatje van het eerste elftal 
van Veco te maken, dat on
danks de neerstromende regen 
in een goede stemming ver
keerde. 

Nogmaals, er was eens ... 
Met behulp van een oude foto 
werd in nummer 8 van Zes
krant een brokje geschiedenis 
in herinnering gebracht. De 
gegevens, die daarbij gepubli
ceerd waren deden een andere 
oud-Verschuriaan in de pen 
klimmen. De heer N.H. Kan, 
bij velen op de werf nog wel
bekend, schreef ons, dat hij het 
met een aantal genoemde fei
ten niet eens is. Het schip in 
aanbouw is de Meppel ll. Naar 
de mening van de heer Kan 
kan het niet de Heerenveen zijn 
geweest, daar de opbouw heel 
anders was en dàt schip geen 
verhoogd achterdek had. 
Het SS Meppel Il mat 135 ton, 
had de afmetingen 
46,5 x 5,30 x 2,35 m en bood in 
le en 2e klas plaats aan 150 
passagiers. 
De heer Kan, die in 1920 bij 
Verschure in dienst kwam, 
scharrelde als jongetje van 8 
jaar al rond op de Meeuwen
laan en tussen de in aanbouw 
zijnde schepen. Over de men
sen op de foto merkte hij op: 
"Snoek staat beslist niet op de 
foto, wel naar mijn mening 
naast Volmer op het dek van 
links naar rechts Mulder en 
Blij. De anderen zijn niet tt: 
herkennen." 
Bedankt voor de aanvullende 
informatie, oud-collega Kan! 

Ons Werk 
Oranjewerf 
Het in de vorige Zeskrant ge
noemde AMATEX-ponton 
staat inmiddels droog. De re
paratie blijkt zo omvangrijk te 
zijn dat de opdrachtgever nog 
altijd niet beslist heeft om te 
repareren of om te slopen. 
In concurrentie met diverse 
werven slaagden wij erin van 
Wijsmuller de opdracht te 
krijgen voor dokreparaties van 
de zeesleepboot "Willem Ba
rendsz". 
De vrachtenmarkt rondom 
noordwest Europa is de laatste 
tijd erg slecht, waardoor veel 
schepen hun vaargebied zuid
waarts verlegd hebben en daar 
ook repareren. De reders zijn 
zeer terughoudend met het 
plaatsen van reparatie
opdrachten. 
Diverse aanvragen zijn ons 
toegestuurd maar het aantal 
concurrerende werven is zeer 
groot. 
De heer Koutstaal maakte ac
quisitiereizen naar Engeland 
en Denemarken. Vier dok
reparaties voor dit jaar en vijf 
voor januari/februari 1978 wer
den geboekt. 
Scheepswerf 
In de tweede en derde week 
van september is het beton 
voor de kraanbaan voor de 
tussenopslag gestort. Wij stre
ven ernaar de kraan omstreeks 
1 oktober in bedrijf te stel!en. 
CO.898, cutterzuiger voor AD
NOC, vordert goed op de hel
ling, terwijl op 13 september 
de kiel is gelegd voor CO. 899, 
identieke cutterzuiger voor de
zelfde klant. 

Jubilea 
25 jaar bij IHC Verschure 
Vrijdag 26 augustus 1977 her
dacht de heer J. Kierskowski, 
instructeur bij de afdeling op
leidingen, dat hij voor 25 jaar 
bij Verschure in dienst trad. 
Wij feliciteren de heer Kiers
kowski en hopen voor hem en 
zijn gezin, dat het hem verder 
goed mag gaan. 

letkrmt 
Zeskrant is de elke vier 
weken verschijnende 
personeelskrant voor de 
medewerkers van de bij 
me 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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