
In dit nummer 
wordt verder ingegaan op de 

problemen in ons concern m.b.t. 
IHC Gusto ... is ruimte 

opengehouden om het verslag 
van de extra COR-vergadering te 

publiceren . . .  besteden wij 
aandacht aan de eerste van de 

vier grote Gulf Cobla zuigers en 
aan de eerste IHC 

Omnitrail. .. wordt informatie 
verstrekt over nieuwe 
pensioengrondslagen 

... vermelden wij een reactie op 
het artikel over de 

wonderkachel. .. zijn hier en daar 
als krenten in de pap wat korte 
berichten opgenomen ... geven 

de verschillende 
werkmaatschappijen het eigen, 

regionale nieuws. 

Een kennismaking 
zie pagina 4 

Nummer is belangrijk 
Wij beschouwen u niet als een 
nummer, maar het nummer dat 
linksboven op het adresbandje 
staat, waarin u Zeskrant krijgt toe
gezonden, is toch van groot belang 
wanneer u ons een 
adreswijziging wilt mededelen. 
Door dit nummer kan het Compu
tercentrum u snel in het systeem 
vinden en kan de gewenste wijzi
ging snel worden doorgevoerd. 
Adresveranderingen daarom lie
ver niet per briefkaart opgeven, 
maar met behulp van het adres
bandje. 
Bij voorbaat dank. 

DE IJZERVRETER 

To be or not to be .... 
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.. 

Toonbeeld v n ingehouden kracht 

Waar het om gaat 
Beleidscommissie aanvaardde hoofdIUnen 
herstructurering werf groepering I 
Door de Beleidscommissie 
Scheepsbouw werd op 10 augus
tus het volgende persbericht uit
gegeven. 
In de vergadering van 1 augustus 
jl. heeft de Beleidscommissie 
Scheepsbouw de hoofdlijnen aan
vaard van het herstructurerings
plan voor werfgroepering 1, om
vattende de werven NDSM te Am
sterdam, VDSM te Rozenburg, 
VMIJ te IJsselmonde, RDM te 
Rotterdam, P. Smit te Rotterdam, 
IHC-Gusto te Schiedam, WF te 
Schiedam en KMS te Vlissingen. 
Het plan zal thans nader moeten 

worden uitgewerkt en verdere 
voorstellen zullen moeten worden 
gedaan ten aanzien van: 
- produktiepakket en taakverde
ling tussen de betrokken werven
- noodzakelijke investeringen en
desinvesteringen
- produktiecapaciteit van de
groep en aantal personeelsleden 
- mogelijke efficiëncy
verbetering ten opzichte van de 
bestaande situatie 
- sociale en werkgelegenheidsas
pecten
- tijdschema met betrekking tot
de realisatie van het plan. 

De hoofdlijnen omvatten een in
krimping van de scheepsnieuw
bouwcapaciteit van de betrok
ken werfgroepering ten opzichte 
van eind 1975 met ca. 40%. 
Hierbij zal de grote scheepsbouw 
(inclusief de grote "offshore")
worden geconcentreerd bij 
NDSM en VDSM in geredu
ceerde bezetting. 
De helling van de RDM zal voor 
de bouw van schepen buiten ge
bruik worden gesteld. De RDM 
zal echter wel als toeleverings-

lees verder pagina 2/3 

Toen wij informeerden, hoe de 
proefdraaiende cutterzuiger 
Jebel-Al'i-Bay bereikt kon worden, 
was het antwoord: ,,doorrijden op 
de Maasvlakte tot het einde, daar 
waar de elektrische centrale staat 
en de konijntjes rondhuppelen". 
Daarmee is dit nieuwe stuk Neder
land goed gekarakteriseerd. Deels 
bruist het van nieuwe activiteiten
ertsoverslag e.d. - deels ligt het 
opgespoten land er nog maagde
lijk bij, wachtend op de dingen die 
- misschien - komen zullen. De
konijntjes wachten intussen niet
af ...
In een van de havenkommen in dit
gebied koos deJebel-Ali-Bay posi
tie om gedurende enige tijd aan de
tand te worden gevoeld. Het werd
een toonbeeld van ingehouden
kracht. Straks, in de bikkelharde
grond in Dubai, zal deze grote cut
terzuiger alle 10400 paardekrach
ten aan geïnstalleerd vermogen
nodig hebben. Met z'n vieren zul
len ze worden ingezet bij de aanleg
van een nieuwe haven en een in
dustriecomplex bij Mina Jebel
Ali:de Jebel Ali Bay, de Jumeira
Bay, de Maktoum Bay en de Za
beel Bay. Zowel wij als bouwers als
de klant Gulf Cobla Dredging zijn
vol vertrouwen, dat het zal gaan.
Het zijn robuuste knapen , deze
zuigers. De pontons meten 68 x 16.
50 x 5,25 meter. Het vermogen op
de cutter bedraagt 2000 pk, terwijl
de onderwaterpomp op de ladder
en de pomp in het ponton respec
tievelijk 1800 pk en 5100 pk voor
hun rekening nemen. De bagger
diepte bedraagt 20 meter. Om ook
in ondieper water onder de juiste
hoek te kunnen baggeren, kan de
ladder draaien om een hoog lad
derpunt. In deze stand werd door
de Jebel Ali Bay in Europoort
proefgebaggerd. Voor de toe
schouwers een imposant gezicht.
Trouwens, de hele zuiger maakt
een imposante indruk. Alles ziet er·
zwaar en solide uit. Ècht een
krachtpaard voor het verwerken
van harde grondsoorten. En dat is
nodig ook, daar in Dubai. Kapitein
Thijs van Oord en hoofdmachinist
Kees Norbart popelden om met
het schip aan de slag te gaan. Want
dat is nog eens wat anders, dan met
ingehouden kracht wat frutselen
in een zand/watermengsel in Eu
ropoort!
Toch was deze beproevingspe
riode van groot belang en bijzon
der nuttig. Tussen klant en bou
wers was overeengekomen om de
Jebel Ali Bay flink te laten proef
draaien en deze periode bij de àn
dere Gulf-Cobla zuigers kort te
houden. Dit betekende onder
meer, dat de Jebel Ali Bay en de
Jumeira Bay gelijktijdig ver
scheept konden worden. Dat ge
schiedde op een reusachtig af
zinkponton. Het is een verhaal op
zich, waarop wij in het volgende
nummer terugkomen.
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bedrijf en kleine offshore
bouwplaats worden gehandhaafd. 
IHC Gusto zal als bouwplaats 
worden opgeheven. 
Bij P. Smit zal de afdeling. 
scheepsnieuwbouw niet worden 
voortgezet. VMIJ (Verolme Ma
chinefabrieken IJsselmonde) 
blijft in gereduceerde bezetting 
gehandhaafd als toeleveringsbe
drijf voor de scheepsbouw. Bij WF 
(Wilton-Fijenoord) en KMS (Kon. 
Mij. De Schelde) leidt het marine
bouwprogramma niet tot reductie 
van de bezetting. 
Ten aanzien van het aantal ar
beidsplaatsen per eind 1975 bete
kent dit-exclusiefWF en KMS-in 
totaal een teruggang van 7. 717 naar 
ca. 4.150 en ten opzichte van het 
aantal arbeidsplaatsen per medio 
1977 een teruggang van 6.730 naar 
ca. 4.150. 
Nadat het plan in tweede fase is 
uitgewerkt en besproken in de Be
leidscommissie Scheepsbouw zal 
een definitief advies aan de be
trokken ministers worden uitge
bracht. 
Bijzondere aandacht zal worden 
besteed aan het opvangen van de 
sociale gevolgen in overeenstem
ming met de voorstellen neerge
legd in hoofdstuk 4 van het be
leidsplan van de Belcidskommis
sie Scheepsbouw, gedateerd ja
nuari 1977. 
Daardoor zal het aantal gedwon
gen ontslagen beperkt kunnen 
worden in verband met een sa
menstel van maatregelen ten aan
zien van ingeleenden, omscholing 
en overplaatsingen. 

Nummer 7 
nog voorradig 

In nummer 7 van ons Zeskrant 
werd onder de titel "Waar het om 
gaat" achtergrondinformatie ver
strekt over de positie van IHC Hol
land in deze voor de scheeps- en 
offshorebouw moeilijke tijden. 
Ook op deze bladzijden wordt er 
aandacht aan besteed. Wie in dit 
verband nog eens wil lezen, wat er 
toen is gepubliceerd kan, wanneer 
dit nummer niet meer in z'n bezit 
is, bij ons een exemplaar van het 
iulinummer opvragen. 
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Raad van bestuur 
reageert op verklaring COR 
In het verslag over de 
COR-vergadering van 23 
juni jl. - zie Zeskrant, 
nummer 7, juli 1977, blz. 
8- werd de verklaring
gepubliceerd van de ge
kozen leden van de COR
aan de raad van bestuur.
In de COR-vergadering
van 19 augustus jl. werd
het antwoord hierop van
de raad van bestuur aan
de orde gesteld. De ver
klaring van de gekozen
leden van de COR werd
toen in zijn geheel gepu
bliceerd, hieronder volgt
- eveneens in zijn geheel
- het antwoord van de
raad van bestuur.

1. Inleiding

Het advies van de gekozen leden 
van de COR naar aanleiding van de 
beleidsnota van de Raad van Be
stuur van 8 juni 1977 omvat een 
stellingname, die kan worden sa
mengevat in een viertal hoofdza
ken: 
l. de versmalling van de basis van
IHC Holland door de beëindiging 
van de produktie-activiteiten op 
offshore gebied; 
2. de onmogelijkheid tot het voort
zetten van offshore engineering
zonder daaraan gekoppelde
produktie-activiteiten;
3. de toekomstige marktverwach
tingen voor de bouw van offshore
materieel en de samenwerkings
mogelijkheden zoals genoemd in
het McKinsey-rapport;
4. de aanwezige financiële reser
ves binnen IHC Holland, welke 
verder benut zouden kunnen wor
den om de marktpositie, opge
bouwd in het verleden, te verdedi
gen, respectievelijk investeringen 
te verrichten zonder een beroep op 
algemene middelen te doen. 
Alvorens op bovengenoemde vier 
hoofdzaken nader in te gaan, lijkt 
het zinvol kort enkele kenmer
kende verschillen tussen de 
produktie-activiteiten van bag
germaterieel en die van offshore 
materieel binnen IHC Holland 
weer te geven. 

in op de wereldmarkt voor dit ma
terieel. De concurrentie is der
halve veel omvangrijker en (mede 
door de beschikbare ontwerpen) 
over de gehele wereld verspreid. 
Bovengenoemde verschillen tus
sen de twee hoofdactiviteiten van 
IHC Holland vormen ook een ver
klaring voor de nu gesignaleerde 
verschillen in de prijsverhoudin
gen in de markt. Verschillen tus
sen onze kostprijzen op het gebied 
van de offshore produktie en de 
vandaag en voor de komende jaren 
geldende marktprijzen zijn duide
lijk groter dan die welke zich 
voordoen op de baggermarkt. 
Daar komt nog bij, dat winstge
vende naleveranties van onderde
len bij de offshore produktie nau
welijks mogelijk zijn. 
Bovengenoemde omstandigheid 
is ook in het verleden één van de 
oorzaken geweest voor een ver
schil in rendement tussen onze 
offshore bouwactiviteiten en bag
gerbouwactiviteiten. Onderstaan
de vergelijking over de afgelopen 
vijf jaar van de netto resultaten van 
IHC Gusto ten opzichten van denu 
in groep 3 ondergebrachte IHC
bedrijven kan dit verduidelijken 

IHC 
bedrijven 
groep 3 IHC-Gusto 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

Totaal 
x f 1.0 mln. 

5.0 
5.9 
8.1 

20.2 
22.5 

61.7 

2. Hoofdzaken van het
COR-advies

1.6 
(3.1) 
(9.8) 
2.0 
9.9 

0.6 

2. 1 De Raad van Bestuur is zich
wel bewust van het feit, dat beëin
diging van de produktie
activiteiten bij IHC Gusto een ze
kere versmalling van de basis van
IHC Holland betekent. Dit behoeft
evenwel niet te betekenen, dat de
positie van IHC Holland hiermede
wordt verzwakt, gezien de grote
verliezen welke gepaard zouden
gaan met voortzetting van deze ac
tiviteiten. Overigens is de Raad
van Bestuur met de gekozen leden
van de COR van mening, dat ge
zocht moet worden naar een zo
breed mogelijk draagvlak van de
onderneming. Hiertoe kan dienen
enerzijds de reeds aangekondigde

Wat de bouw van baggermaterieel engineering activiteiten op off
betreft neemt IHC Holland een shore gebied, anderzijds de ver
unieke positie in de wereld in. Er is dere ontwikkeling van onze activi
een zeer groot marktaandeel met teiten op het gebied van de ver
de daarbij behorende ervaring en koop, engineering en bouw van 
know-how en dit brengt met zich offshore overslaginstallaties. 
mee, dat de belangrijkste onderde- Bovendien dient erop te worden 
len en instrumenten van al het ma- gewezen, dat het COR-advies een 
terieel ook door IHC Holland zelf te eenzijdig beeld geeft indien ge
worden geproduceerd. Dit laatste sproken wordt van de slechts 
betekent, dat naast de bouw van overgebleven specialsatie in bag
compleet materieel, er voortdu- germaterieel; hierbij wordt voorbij 
rend een aanzienlijke stroom van gegaan aan IHC Holland's activi
leveranties op het gebied van on- teiten binnen SBM, MTE en IHC'S 
derdelen en instrumenten bestaat deelname in de Franse boormaat
(IHC Standard). Deze activiteit schappij Forasol. 
heeft een positieve invloed op het 2. 2 De Raad van Bestuur is van 
rendement van de baggerbouw- mening, dat engineering zonder 
bedrijven. daaraan verbonden produktie

Onze produktie-activiteiten op 
offshore gebied zijn daarentegen 
meer beperkt tot het scheeps
bouwtechnische gedeelte en de 
assemblage van door derden toe
geleverde onderdelen (boorge
reedschap, d.p.-installaties, etc.). 
Bovendien neemt IHC Holland 
ondanks haar specialisatie en 
know-how een bescheiden positie 

activiteiten wel degelijk levens
vatbaar is. De resultaten van MTE, 
SBM en Navalconsult bewijzen 
dit. Toetsing aan de praktijk kan 
ook plaatsvinden door bouw bij 
derden en goede relaties met de 
afnemers. 
2. 3 De Raad van Bestuur deelt
niet de mening, dat de offshore
marktverwachtingen op middel
lange termijn, gezien de energie-

situatie in de wereld, zullen verbe
teren en dat derhalve de op dit ter
rein overlevende werven in de 
toekomst een unieke positie kun
nen innemen en dat om die reden 
de bouw van offshore produkten 
dient te worden voortgezet on
danks tijdelijke verliezen. 
Het marktonderzoek van het 
McKinsey-rapport indiceert vol
doende, dat ook in de tachtiger ja
ren een grote opleving van de 
vraag naar offshore materieel in W. 
Europa dubieus is. Hierbij wordt 
verwezen naar blz. 7, 8 9, 11 en 13 
en in het bijzonder naar de sche
ma's 12 en 17 van de samenvatting 
van het McKinsey-rapport. De ver
liesverwachtingen over de ko
mende drie jaar zouden een derge
lijke voortzetting overigens vol
strekt onmogelijk maken. 
Op verzoek van de Raad van Be
stuur door de bedrijven opge
stelde verliesprognoses geven 
voor de jaren 1978, 1979 en 1980 het 
navolgende beeld per jaar voor 
IHC Gusto: 

Orderresultaat 
diverse kleine 
orders/ 
reservedelen 
grote orders 
subsidie 
(37112%) 

Bezettings
resultaat 
Overige 
resultaten 
Interest 
Resultaat voor 
belastingen 

x J 1.0 mln 
met zonder 

verlies verlies 
compen-compen-

satie sa tie 
Neder- Neder
landse landse 
over
heid 

1.5 
(42.0 ) 

15.75 
(24.75) 

( 3.0 ) 

( 1.5 ) 
1.6 

(27.65) 

over
heid 

1.5 
(42.0) 

(40.5) 

( 3.0) 

( 1.5) 
1.6 

(43.4) 

Deze verliesprognoses werden 
opgesteld op basis van de veron
derstelling, dat voldoende orders 
zouden kunnen worden verkregen 
voor een enigszins regelmatige be
zetting van de werfcapaciteit. In
dien dit niet mogelijk mocht 
blijken te zijn, zullen de verliezen 
als gevolg van onderbezetting aan
zienlijk hoger zijn. 
Voorts dient te worden opge
merkt, dat ook de baggerbouwac
tiviteiten in de komende jaren ver
liesgevend zullen zijn, zodat er 
geen sprake kan zijn van enige 
compensatie uit dit deel van het 
concern. 
Hiermede moge worden verduide
lijkt, dat de door de COR voorge
stelde overlevingsstrategie - zelfs 
al zou de Nederlandse overheid de 
steunmaatregelen van het be
leidsplan bereid zijn toe te passen 
voor IHC Gusto - onmogelijk kan 
worden gerealiseerd. 
Tenslotte dient in dit verband te 
worden opgemerkt, dat als gevolg 
van de door McKinsey voor de eer
ste jaren gesuggereerde projectge
richte samenwerking in deze om
standigheden geen verandering 
optreedt. 
2. 4 De financiële positie van IHC
Holland is op dit moment als rela
tief gezond te kwalificeren. Met
name de aanwezige reserves en 
voorzieningen maken het moge
lijk verliezen in de komende jaren
tot op zekere hoogte te kunnen op
vangen. Dit betekent evenwel niet,
dat de verliesprognoses voor de

scheepsnieuwbouwbedrijven 
binnen het concern in hun geheel 
kunnen worden verwerkt zonder 
desastreuze gevolgen voor de 
groep. De cijfers genoemd onder 
punt 2.3, naast de onvermijdelijke 
verliezen welke ook in de bagger
sector moeten worden voorzien, 
gesteld tegenover de balanscijfers 
van IHC Holland, verduidelijken 
dit in voldoende mate. 

Conclusie 

Uit bovenstaande uiteenzetting 
blijkt, dat de Raad van Bestuur he
laas in het advies van de COR geen 
aanknopingspunten vindt voor 
andere inzichten dan zij reeds in 
haar nota Rl-1136 van 8 juni 1977 
heeft gegeven. 
Ten slotte dient te worden ver
meld, dat de Raad van Bestuur 
kennis heeft genomen van het stuk 
"Toelichting van de gekozen leden 
van de COR van IHC Holland N.V. 
op de nota van de Raad van Be
stuur aan de Beleidscommissie 
Scheepsbouw", welk stuk door de 
gekozen leden van de COR aan de 
Beleidscommissie werd gezon
den. Uit de brief van de Raad van 
Bestuur van 11 augustus 1977 aan 
de Beleidscommissie blijkt reeds, 
dat de Raad van Bestuur het be
treurt dat de Beleidscommissie de 
toelichting niet heeft beantwoord 
alvorens haar standpunt ten aan
zien van werfgroepering 1 in de 
openbaarheid te brengen. 
Overigens voegt de toelichting van 
de gekozen leden van de COR geen 
nieuwe gezichtspunten aan het 
hiervoor behandelde advies aan de 
Raad van Bestuur toe. 



... op 19 augustus 1977 

De vergadering wordt gehouden 
in aanwezigheid van de commissa
rissen, de heren M. J. Keyzer, H. G. 
Buiter en C. Pater en- gedeeltelijk 
- in aanwezigheid van de heer
Stikker in zijn functie van ge
spreksleider van Werfgroep I en de
heer Langman in zijn functie van
gespreksleider met betrekking tot
de samenbundeling in de offshore.
Ten aanzien van de orderporte
feuille wordt medegedeeld, dat er,
met uitzondering van een paar
kleine opdrachten zoals de em
mermolens voor Polen en engi
neeringsopdrachten voor de bag
ger, weinig veranderd is. Er zijn
een paar opdrachten waarvan
wordt gehoopt, dat ze in de ko
mende maanden definitief zullen
worden. De moeilijke situatie
wordt niet alleen veroorzaakt door
de heftige concurrentiestrijd,
maar ook door de invloed van
steeds verder gaande bescher
mende maatregelen van verschil
lende landen, waarbij dan weer al
lerlei bijzondere financieringen
een grote rol spelen.
Uit de vergadering komt de vraag,
of er geen mogelijkheden zijn voor
IHC om componenten voor bag
germateriaal te leveren als com
pensatie voor de F-16 order. Er zijn
pogingen in die richting gedaan,
maar de aard en het product van
ons bedrijf lenen zich hier niet zo
goed voor. De vraagsteller meent
wegen te kennen waarlangs toch
succes zou kunnen worden ge
boekt en vraagt toestemming
zulks te mogen proberen.
Ten aanzien van de gang van zaken
rond het project "Petrobaltic" valt
nog weinig nieuws te melden. In 
Polen zal eerst een keus worden 
gemaakt op basis van techniek en 
dan pas op basis van prijs. Wan
neer de keuze wat betreft techniek 
op IHC (Gusto) zou vallen, zal de 
overheid financieel moeten bij
springen en eisen dat de bouw op 
een van de grotere bouwplaatsen 
geschiedt, waarbij IHC dan zal 
kunnen toeleveren, Er wordt ont
kend dat er over dit project een 
"strijd op leven en dood" zou zijn
tussen IHC en RSV. 

Over de het onderwerp Positie 
IHC Holland wil de raad van be
stuur graag reageren op de "13
punten' - verklaring van de geko
zen leden, zoals naar voren ge
bracht in de COR-vergadering van 
23 juni jl. (Zie Zeskrant, no 7, pag. 
8) Voor de volledige tekst van deze
reactie zie elders op deze pagina's.
De secretaris deelt desgevraagd
mede, dat deze reactie nog bij de 
leden in studie is. Een antwoord
volgt.
Nadat de heren Stikker en Lang
man in de vergadering zijn geko
men, geeft eerstgenoemde in zijn
functie van gespreksleider van
werfgroepering I een algemene
uiteenzetting.
De heer Stikker geeft een toelich
ting op hetgeen in het persbericht
van de Beleidscommissie van 10
augustus jl. is medegedeeld. (De
tekst van dit persbericht is elders
op deze pagina's gepubliceerd)
Vervolgens vraagt de voorzitter of
naar aanleiding hiervan bij de
COR nog vragen zijn. Er wordt ge
vraagd om een korte schorsing.
Hierna leggen de gekozen leden de
heren Stikker en Landman een
aantal vragen voor met betrekking
tot het waarom van de indeling van
IHC Gusto in werfgroepering I, de
mogelijkheden om naast offshore
ook andere activiteiten te be
drijven, de winstcapaciteit, de
productiekosten, de outilage van
IHC Gusto en het alternatief II uit
het McKinsey-rapport (een bunde
ling van offshore-bedrijven). Een
greep uit de antwoorden:

. . .  omdat er een marktafbakening 
moet bestaan tussen de groeperin
gen zijn nevenactiviteiten uit het 
verleden uitgesloten; alle werven 
in de 5 groepen worden hiermee 
geconfronteerd; 
. . .  wanneer IHC Gusto in werf
groep III zou komen, zou dat ge
zien de marktafbakening beteke
nen, dat IHC Gusto in de toekomst 
een baggerbouwer zou zijn met als 
consequentie dat ten gevolge van 
de marktsituatie in werfgroep III 
een grotere reductie zou moeten 
plaatsvinden, waarmee het pro-

bleem zou zijn verlegd; 
. . .  de methodiek die de Beleids
commissie hanteert moet leiden 
naar reductie van capaciteit en dat 
doet veel pijn op veel plaatsen, 
maar wanneer een grote werf open 
blijft die in wezen had moeten slui
ten, dan zullen daarvoor in de 
plaats een paar andere moeten 
sluiten; 
. . .  contacten met ondernemings
raden zijn niet in het overlegsche
ma van het Beleidsplan opgeno
men, omdat ondernemingsraden 
interne overlegorganen zijn, maar 
wanneer de gespreksleider wordt 
uitgenodigd zal hij graag bereid 
zijn te komen; 
. . .  de uitspraak dat IHC Gusto 
geen geschikte outillage heeft, is 
een relatieve afweging; de VDSM 
komt er wat betreft ligging, hijsca
paciteit e.d. gewoon het beste uit; 
. . .  het is beter om een deel van de 
beschikbare gelden van de over
heid te gebruiken om mensen om 
te scholen en sociaal op te vangen 
en het restant gezond te maken, 
dan door te gaan met het nemen 
van verliezen en deelnemen in 
deze verliezen tot er helemaal geen 
geld meer is. 
Tijdens de rondvraag komt de 
wens naar voren een paar data vast 
te stellen waarop eventueel extra 
vergaderingen kunnen worden 
gehouden. Afgesproken wordt 8 
en 16 september. De vergaderda
tum van 29 september blijft ge
woon staan. 

De plv. voorzitter De secretaris 
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Wat u moet weten 
over ... 
Het pensioenfonds IHC Holland 

De deelnemers van het Pensioenfonds IHC Holland hebben onlangs 
een opgave van hun pensioenrechten ontvangen. De wijze van presen
tatie is dit jaar enigszins anders dan in voorgaande jaren. We hebben 
namelijk voor de oudere deelnemers het totaal bij het IHC-fonds te 
bereiken pensioen en het totaal bij het bedrijfspensioenfonds te berei
ken pensioen ieder apart gepubliceerd. In voorgaande jaren gaven wij 
voor deze deelnemers het totaal van beide pensioenen in één bedrag. 
Verder hebben wij voor de oudere zowel als voor de jongere deelne
mers voor 't eerst de tot 1 januari 1977 opgebouwde pensioenrechten 
vermeld. 
Eén en ander heeft bij een aantal deelnemers de misvatting doen ont
staan als zouden hun pensioenrechten ten opzichte van voorgaande 
jaren zijn afgenomen. 
Een kleine toelichting lijkt ons daarom wel gewenst. 
Voor een goed begrip van de wijze waarop de IHC-pensioenen worden 
berekend moeten we eerst onderscheid maken tussen: 
A. de deelnemers die vóór 1 januari 1927 zijn geboren en op 31 decem
ber 1971 reeds deelnemer aan het IHC-fonds waren.
B. de deelnemers die op of na 1 januari 1927 zijn geboren en/of na 31
december 1971 deelnemer aan het IHC-fonds zijn geworden.

ad A. Voor deze zogenaamde oudere deelnemers bouwt het IHC-fonds 
een pensioen op gebaseerd op hun gehele salaris, onder aftrek van de 
pensioenafspraken die in het betreffende jaar bij het bedrijfspensioen
fonds worden verkregen. 
Ter illustratie volgt hier de pensioenberekening voor een deelnemer 
die op 1 januari 1921 is geboren en in 1976 een salaris had van .f 42.237,
en in 1977 van .f 46.700,-. 

inge- in- in 
kocht koop te pen-

tot in kopen sioen 
sala- fran- grond- boek- boek- op op 
ris chise slag jaar jaar 1.1.86 1.1.86 

'76 
totaal 42.237 11.237 31.000 4.000 930 9.300 13.300 
BPF 41.088 19.024 22.064 1.600 660 6.600 8.200 

IHC-fonds 
2.400 270 2.700 5.100 

'77 
totaal 46.700 11.997 34.703 4.930 1.041 9.370 14.300 
BPF 46.655 21.050 25.605 2.260 854 7.690 9.950 

IHC-fonds 2.670 187 1.680 4.350 

De pensioenbrief van deze deelnemer vermeldde in 1976 alleen een 
totaal te bereiken pensioen op 65 jaar van .f 13.300,-, terwijl de opgave 
thans luidt: te bereiken IHC-pensioen .

f 

4.350,-; opgebouwd IHC
pensioen f 2.270,-; te bereiken BPF-pensioen f 9.950,-; opgebouwd 
BPF-pensioen f 2.260,-. 

ad B. Voor de jongere deelnemers wordt in het IHC-fonds een pensioen 
opgebouwd dat gebaseerd is op het salarisdeel boven het BPF
maximum. Het maximum-salaris dat het bedrijfspensioenfonds voor 
de berekening van zijn pensioen in aanmerking neemt wordt in het 
algemeen jaarlijks verhoogd met het percentage van de loonronden die 
in het betreffende jaar hebben plaatsgevonden. Per 1 januari 1977 werd 
dit maximum echter incidenteel verhoogd met extra f 3.200,-. In 1976 
bedroeg het BPF-maximum .f 41.088,- en in 1977 f 46.655,-. 
Hierdoor is het salarisdeel waarover het IHC-fonds zijn pensioen bere
kent voor een aantal deelnemers in 1977 kleiner dan in 1976 en daarmee 
kan ook het totale IHC-pensioen dalen. 
Als voorbeeld een deelnemer, geboren 1 januari 1931, die in 1976 
f 45.088,- verdiende en in 1977 f 49.655,-: 

inge- in-
kocht koop in te pen-

tot in kopen sioen 
sala- fran- grond- boek- boek- tot op 
ris chise slag jaar jaar 1.1.96 1.1.96 

'76 45.088 41.088 4.000 500 80 2.000 2.500 
'77 49.655 46.655 3.000 580 60 1.440 2.020 

Het reeds in het fonds ingekochte pensioen kan nooit verminderen, 
maar wel in de toekomst nog te verkrijgen pensioen. Ieder jaar wordt 
namelijk l 1/2%, 2% of 3% van de grondslag in het betreffende jaar 
opgebouwd; l 1/2.% van 25 t/m 34 jaar, 2% van 35 t/m 54 jaar en 3% van 55 
t/m 64 jaar. 

Tenslotte kunnen we nog opmerken dat in ons voorbeeld het totale 
BPF-pensioen in 1977 aanmerkelijk zal stijgen door de extra verhoging 
van het maximum salaris met f 3.200,-. Hiervan zult u echter pas in het 
najaar van 1978 een opgave van het BPF ontvangen. 
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Kennismaking met de 
splijtslee1'Wger "Thames" 
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Veel belangstelling was er onlangs 
voor de Thames, zowel tijdens de 
beproevingen op het Hollands 
Diep als tijdens de officiële over
drachtsplechtigheid op de Hol
landsche IJssel. En dat is te be
grijpen, want het ging hierbij om 
de eerste splijtsleepzuiger. Op ba
sis van de bekende splijtbak IHC 
Omnibarge werd deze kleine 
sleepzuiger ontworpen. BV Aan
nemings Maatschappij v/h J. Prins 
van Wijngaarden te Hattem (Gld.) 
bestelde 'm. De bouw werd uitge
voerd bij IHC Gusto Staalbouw. 
De Thames is 59,50 meter lang, 9,50 
meter breed en heeft een laadruim
inhoud van 750 m3

• Twee Aqua
master roerpropelloreenheden
zorgen voor de voo1istuwing. Met
de zuigbuis aan stuurboordkant
kan tot op maximaal 20 meter
worden gebaggerd. Deze zuigbuis
is-en dat is de grote nieuwigheid
voorzien van een elektrisch aan
gedreven IHC-onderwaterpomp.
Hierdoor kan met hoge concentra
tie gezogen worden. Ook om die
reden zullen de prestaties van de
Thames door onze technici met
grote belangstelling worden ge
volgd.

�E:t Functiemarkt 

Klein,maar compleet, zo zou je
deze kleine sleepzuiger kunnen
noemen.
Tot de baggerinstallatie behoren
een "AMOB" (arm mengsel over
boord) installatie, een deinings
compensator, een beladingsmeter
en een zuigbuisdieptestandaan
wijzer. Voor de navigatie is o.m.
radar, echolood en Decca plaats
bepalingsapparatuur, type Tris
ponder met plotter, geïnstalleerd.
De accommodatie biedt plaats aan
vier man. De Thames heeft "de pa
pieren" van de Nederlandse
Scheepvaartinspectie om tot 15
mijl uit de kust te baggeren.
Intussen is deze splijtsleepzuiger
bij Vlieland aan de slag gegaan.

Niet leuk, wel nuttig 
Onder deze titel maakten wij in het 
vorige nummer melding van een 
nuttig boekje, waarin men ver
schillende gegevens kan vastleg
gen voor het geval bij een plotse
ling overlijden de nabestaanden 
even plotseling over die gegevens 
moeten kunnen beschikken. 
Een aantal van onze lezers reage
erde door het sturen van een brief
kaartje. 
De redactie wacht nog even af of er 
nog meer komen en zal de gega
digden dan rechtstreeks verder in
formeren. 

Bedrijf 

IHC Smit 

IHC Gusto 
Staalbouw 

Funktie 

Coördinator 
reservedelen 

Salarisgroep 

nog te bepa
len 

Begrotingscalcu- 6 - 8 afh. van 
la tor ervaring 

Aankomend cal- 4 - 5 
culator 

Lassers 4- 5

IJzerwerkers 4- 5

Kraanmachinist 4 

Sorteerder 4 

Branders 4 

Pijpfitters 5 

Stellingmakers 4 

Richter 4- 5

a. Scheepsbouw- n.o.t.k.
kundig ontwer-
per
b. Werktuig
bouwkundig ont
werper

Sector perso- n.o.t.k.
neelschef 

Projectleider re-
search n.o.t.k.

Sales Engineer 

Groepsleider 
maatvoering 

n.o.t.k.
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Korte omschrijving 

Zorgdragen voor deskundige en tij
dige behandeling van reservedelen 
voor te bouwen baggervaartuigen van
af de bespreking met klant t/m afleve
ring van de delen met het schip 

Zelfstandig en in overleg aan de hand 
van tekeningen, schetsen en andere 
gegevens maken van begrotingen voor 
vrij eenvoudige tot meer ingewikkelde 
werkstukken op "brede gebied" van 
de baggerindustrie 

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

Zelfstandig samenstellen van secties 
of werkstukken 

M. b.v. diverse kranen transporteren en
nauwkeurig plaatsen van omvangrijke
en kwetsbare lasten. In voorkomende
gevallen zal met meerdere kranen te
geJjjk worden gewerkt

Sorteren van materialen volgens op
gave analyselijsten 

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

Aan- en samenbouwen van complete 
pijpleidingsinstallaties, alsmede be
en verwerken van plaat- en pijpmate
riaal 

Maken en plaatsen van houten en/of 
ijzeren stellingen t.b.v. in aanbouw of 
reparatie zijnde schepen, alsmede van 
beschermingen om openingen, zoals 
trapgaten, liftschachten en luikhoof
den 

Op het oog richten van de uit het ma
teriaalpark aangevoerde profielen 
m.b.v. een semi-automatische richt
bank

Zelfstandig kunnen ontwerpen van in 
de eerste plaats drijvende baggerwerk
tuigen, toegespitst op, voor resp. de ne
venstaande funkties, de scheepsbouw
kundige en de werktuigbouwkundige 
aspekten 

Naast een aantal gebruikelijke taken 
zoals werving, selektie, arbeidsvoor
waarden, zal hij veel aandacht moeten 
besteden aan de verdere uitbouw van 
het personeelsbeleid 

Opstellen van projektspecifikaties en 
-begrotingen, leidinggeven aan en co
ordineren binnen projektgroepen bij
de uitvoering. Verantwoordelijkheid
voor gehele projekt, inklusief plan
ning, uitvoering en afwerking en de fi
nanciële verantwoording

Voornamelijk in het buitenland tech
nisch en commercieel behandelen van 
aanvragen, projekten en orders op het 
gebied van baggerinstallaties en on
derdelen hiervoor 

Onder supervisie van chef 
bedrijfsbureau leiding geven aan 
groep van ca 3 medewerkers belast 
met maken van ponsbanden voor 
numeriek bestuurde brandsnij
machine en het opstellen van andere 
maatvoeringsgegevens voor 
produktie-afdelingen. 

Opleidings- en ervaringseisen 

HTS-Wtb. 3- 5 jr. ervaring in 
de produktie. 
Kennis van techn. Engels en 
Duits in woord en geschrift 

MTS met praktijkervaring 
ijzerwerk/laswerk/verpanen 
de bewerking of electrotechn. 
opleidjng 

MTS 

HTS-niveau 

HBO-richting 
Personeelswerk 
met enige jaren ervaring 

Ir. Werktuigb. met bagger
technische ervaring of HTS 
Werktuigbouw met uitgebreid 
gertechnische ervaring 

HTS Werktuigb. of gelijkwaar
dig; ervaring in baggerindus
trie, goede kennis van Engel
se en Duitse taal en goede kon
taktuele eigenschappen 

Aanv. Informatie Inl. bij: 

G. Houwing
PZ 
010-117600

idem 

Leeftijd 18--25 jr. idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

idem 

Gegadigden idem 
moeten bereid 
zijn in voorko-
mende gevallen 
ander werk 
te verrichten, 
profielen buigen 
en branden 

idem 

De projekten be- idem 
treffen research 
en ontwikke
lingsopdrachten 
ten behoeve van 
de Baggerdivisie 

Leeftijd ± 30 jr. idem 

afd. 
Personeel
zaken 
01804-12388 



De aanstaande invoering 
van het Internationale 
Stelsel van Eenheden is 
het onderwerp van bij
gaand artikel, een inter
view met twee mede
werkers van het Van 
Swinden Laboratorium 
van het IJkwezen. Het 
werd geschreven door 
Drs. J. Groeneveld van 
de af deling Interne en 
Externe Betrekkingen 
van het Ministerie van 
Economische Zaken. 

Het pond suiker, de calorie-arme 
maaltijd en de auto met paarde
krach ten zullen binnenkort uit ons 
spraakgebruik verdwijnen. Niet 
omdat een actiegroep er in is ge
slaagd deze dingen uit ons aards 
bestaan te bannen, maar omdat 
onder meer ponden, calorieën en 
paardekrachten volgend jaar niet 
meer mogen worden gebruikt als 
aanduiding van massa, warmte en 
vermogen. We moeten het dan 
hebben over kilogram, joule en 
watt. Om te komen tot een eenheid 
van maten heeft de EEG volgend 
jaar het gebruik van het Interna
tionale Stelsel van Eenheden, het 
zogenaamde SI, verplicht gesteld. 

Nu loopt u echt niet het gevaar di
rect in de gevangenis te belanden 
wanneer u volgend jaar trots aan 
uw buurman vertelt dat uw 
nieuwe auto een maximum ver
mogen van zoveel pk heeft in 
plaats van zoveel kilowatt. Dr. R. 
Muijlwijk zou echter wel even de 
wenkbrauwen fronsen als hij het 
zou horen. Als hoofd van de afde
ling Mechanische Metingen van 
het Van Swinden Laboratorium 
van het IJkwezen is hij onder meer 
belast met de zorg voor het juiste 
gebruik van de wettelijk erkende 
meeteenheden. 

"
Een meter is een meter, dat is 

voor iedereen duidelijk. Niemand 
haalt het in zijn hoofd om een 
lengte in 'el' of 'Rijnlandse voet' te 
geven. Maar wel praten we over 
een pond en een ons als we een 
halve kilogram en 100 gram bedoe
len. Nu kan dat misschien geen 
kwaad bij de groenteman, maar 
wat te denken van een advertentie 
waarin gouden munten van een 
'ounce' te koop worden aangebo
den? Daarmee wordt een 'ons', dus 
100 gram, gesuggereerd, terwijl 
het in werkelijkheid om munten 
van 31 gram gaat (tray ounce = 
31,10 gram). Bij zo'n advertentie 
zou ik bijna van misleiding gaan 
spreken", zegt de heer Muijlwijk. 
Met dit huis-tuin-en-keuken
voorbeeld wil hij het belang weer
geven van een internationaal, een
duidig stelsel van meeteenheden. 
Een dergelijk stelsel zou dit soort 
verwarringen uitsluiten. 

In 1816 werd in Nederland al een 
wet aangenomen waarbij het on
derwijs in het Metrieke Stelsel en 
het gebruik daarvan in de handel 
verplicht werd gesteld. Dat me
trieke stelsel baseerde zich op de 
meter en het kilogram zoals die in 
Frankrijk waren vastgelegd en die 
toen ook internationaal een groot 
aanzien hadden. Daarmee werd 
voor ons land een einde gemaakt 
aan de chaos in meeteenheden 
voor lengte, oppervlakte, volume 
in massa (wat foutief meestal ge
wicht wordt genoemd). 
Woorden als pond en ons blijken 
echter moeilijk uitroeibaar. Wist u 
dat de eenheid 'pond' al volgens 
een in 1937 ingediende wijzigings
voorstel van de IJkwet moest ver
dwijnen? Maar omdat de ingangs
datum daarvan op 1 januari 1941 
viel werd het gezien als een onder
drukkingsmaatregel van de gehate 
bezetter. Na afloop ging iedereen 
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Intemationale 

eenheden 
op komst 
van weeromstuit over 'pond' spre
ken. Dit betrof overigens het 'Ne
derlandse pond', waarvan de 
massa volgens de wet 1 kg be
droeg. Tegenwoordig gebruiken 
we pond voor een halve kilogram 
en als dat nu de enige afwijking 
van het Metrieke Stelsel zou zijn, 
was het niet zo erg. 

Chaotisch geheel 

den bijeenkomen, een eenvormig 
stelsel van meeteenheden onder 
de naam 'Internationaal Stelsel 
van Eenheden' (naar de Franse 
benaming 'Système International 
d 'U nités' aangeduid als SI) vastge
steld. Dit betekende dat de aange
sloten landen zoveel mogelijk dit 
stelsel zouden gaan hanteren. 
In 1971 heeft de EEG een richtlijn 
over het SI uitgevaardigd, die in 
1976 werd herzien. Krachtens deze 
herziene richtlijn moet het SI 
uiterlijk met ingang van 21 april 
1978 binnen de EEG-landen zo 
goed als volledig worden inge
voerd. Een aantal bestaande en 
gebruikte eenheden mag na uiter
lijk 31 december 1977 niet meer 
worden gebruikt, zoals de reeds 
genoemde calorie en paarde
krach t. Een volgende belangrijke 
datum in het schema voor de bui
ten gebruikstelling van niet tot het 
SI behorende eenheden is 31 de
cember 1979. Dan moeten nog een 
aantal oude eenheden verdwijnen, 
zoals de dyne, de erg, de stokes en 
de millimeter kwik voor bloed
druk. Ook bloeddruk zal dan in de 
SI-eenheid voor druk (de 'pascal', 
eventueel met gebruik van een de
cimaal voorvoegsel, dus bijvoor
beeld kilopascal) moeten worden 
uitgedrukt. 

Logische stap 
Waarom nu juist het SI kan men 
zich afvragen. ,,Omdat het SI het 
uitgebreide en verbeterde me
trieke stelsel is en dus een logische 
stap in die landen die al het Me
trieke Stelsel hadden", ant
woordtde heer Muijlwijk. ,,Het ziet 
er echter naar uit dat het SI in de 
gehele wereld zal worden inge
voerd, dus ook bijvoorbeeld in de 
VS en Engeland". 

Mede door de snelle ontwikkeling 
van de techniek zijn allerlei andere 
fysische grootheden voor het da
gelijks leven van belang gewor
den. Het gevolg was dat allerlei 
nieuwe gebruikseenheden zijn in
gevoerd. ,,Men was zich daarbij 
niet altijd bewust van het belang 
van een eenvoudig verband tussen 
eenheden en van internationale 
overeenstemming over nieuwe 
eenheden. Zij zijn dikwijls nogal 
willekeurig tot stand gekomen, 
vaak werd de meeteenheid ook 
bepaald door de methode van me
ten. En hoewel de meter, de kilo
gram en de seconde wel interna
tionaal erkenning hadden gevon
den, ontstond er in de praktijk 
toch weer een chaotisch geheel 
van meeteenheden", zo verklaart 
de heer Nieuwland, hoofd van de 
afdeling Wettelijke en Internatio
nale Aangelegenheden van het 
IJkwezen het allegaartje van mee
teenheden. Hij vergelijkt het door 
elkaar gebruiken van verschil
lende soorten meeteenheden 
graag met het gebruik van ver
schillende talen. ,,Door de verta
ling van de meeteenheden, het 
omrekenen, kunnen allerlei onno
dige fouten en misverstanden ont
staan. Maar als de eenheid van 
massa overal in de wereld een ki
logram is en niemand een andere 
eenheid daarvoor gebruikt, kan de 
vertaling met de kans op fouten 
achterwege blijven". De meter heeft het dus gewonnen 

"
Het is toch inconsequent om het van de yard. ,,Ja, dat is mogelijk 

vermogen van een elektromotor geworden door de rationele opzet 
wel in watt uit te drukken, maar bij van het metrieke stelsel waarmee 
een auto met benzinemotor het, juist in de moderne samenle
opeens te gaan praten over pk. En ving zeer duidelijke voordelen 
als je dan moet gaan omrekenen biedt ten opzichte van het impe-
735,49875 watt voor één pk, blijkt riale stelsel van de Angelsaksische 
wel hoe onpraktisch het hebben landen. Het is wellicht de natio
van twee maten voor vermogen nale trots van de Engelsen geweest 
is". Met dit voorbeeld verduide- die indertijd verhinderde het on
lijkt de heer Muijlwijk meteen de der Franse invloed tot stand ge
behoefte aan een internationaal, komen metrieke stelsel in te voe
coherent stelsel voor meeteenhe- ren. En daar zitten ze nu mee", al
den. Daarmee wordt een stelsel dus de heer Nieuwland, die terug
bedoeld dat gebaseerd is op een komend op zijn vergelijking met 
aantal grondeenheden met afge- de taal kan zeggen dat de hele we
leide eenheden zodanig dat het reld één taal gaat spreken op het 
verband tussen de eenheden in gebied van meeteenheden, met het 
principe wordt weergegeven door SI als eenheidstaal". 
het getal 1. Waarmee omreke
ningsfactoren van zes of meer cij
fers worden vermeden. 

Naar meer eenheid 
Nu is het streven naar een derge
lijk stelsel niet van vandaag of gis
teren. Al in 1901 pleitte de Ita
liaanse natuurkundige Giovanni 
Giorgi voor een koppeling van 
elektrische eenheden aan het me
trieke stelsel. En daarmee legde hij 
de basis voor wat nu het SI is. 

Echter eerst in 1960 is in een Al
gemene Conferentie voor Maten 
en Gewichten, waarin de bij de 
Meterconventie aangesloten lan-

Gevolgen 
De praktische gevolgen voor Ne
derland zijn niet erg groot. ,,Hier 
zal de invoering van het SI voor
namelijk betrekking hebben op 
het gebruik van de terminologie, 
er zullen geen produktiemachines 
moeten worden aangepast", ver
wacht de heer Muijlwijk. ,,Voor de 
Angelsaksische landen zullen de 
gevolgen veel ingrijpender zijn, 
denk maar eens aan een fabriek 
voor schroeven die altijd met En
gelse maten heeft gewerkt en nu 
opeens zijn produkten op basis 
van de meter als eenheid van 
lengte moet gaan maken. De Arne-

rikaanse Ford fabrieken bijvoor
beeld zijn al vooruitlopend op de 
invoering van het SI in de VS 
overgegaan op het gebruik van 
metrieke maten voor hun auto's en 
de onderdelen daarin. Ook Enge
lse autofabrieken hebben zich al 
aangepast. Als het stelsel conse
quent is ingevoerd zal het vele 
voordelen hebben. Garages hoe
ven dan geen voorraden meer te 
hebben van twee soorten onderde
len, voor de Engelse en de me
trieke maat". 

"
Wij in Nederland hoeven met de 

invoering van het SI voor meet
eenheden slechts het puntje op de i 
te zetten, terwijl bijvoorbeeld En
geland de hele letter moet 
schrijven", zo vindt de heer 
Nieuwland. ,,Maar ik heb de in
druk dat het zetten van dat puntje 
in Nederland veel slordiger ge
beurt dan het schrijven van die 
hele letter elders". En daarmee is 
de heer Muijlwijk het volledig 
eens. ,,Het gebruik van eenheden 
in Nederland is erg slordig. De ene 
keer schrijven we MM in plaats 
van mm voor millimeter, je ziet het 
zelfs verkeerd gebruikt in onder
wijsboeken. 
We hebben hier maar weinig ge
voel voor het gebruik van symbo
len. Iedereen zegt dan 'we weten 
toch wat we bedoelen' maar juist 
door dit slordig gebruik kunnen 
weer fouten gemaakt worden". 

Vandaar dat het IJkwezen zich dit 
jaar sterk maakt voor de voorlich
ting voor een juist gebruik van het 
Internationale Stelsel van Eenhe
den. Op de scholen en universitei
ten is het al een aantal jaren volle
dig ingevoerd, ondanks het wel 
eens gehoorde schijnargument 
van sommige onderwijzers tegen 
invoering van het SI: er zouden 
geen sommetjes meer gemaakt 
kunnen worden met het uitreke
nen van hoeveel pond zoveel kilo 
is. Tegenstand is er ook in de me
dische wereld, waar men de tradi
tionele 'millimeter kwik' voor de 
bloeddruk niet wil ruilen voor de 
officiële maat van druk, de pascal. 
De heren Muijlwijk en Nieuwland 
zullen nog veel voorlichting moe
ten geven voordat iedereen over
tuigd is van het grote nut van een 
eenvoudig eenhedenstelsel als het 
SI. Maar uiteindelijk zullen we er 
wel aan wennen dat we 'joule
arme' maaltijden moeten gebrui
ken om gezond te blijven. 
Van belang is dat iedereen alleen 
nog maar de nieuwe SI-eenheden 
gebruikt. Als iedereen meewerkt, 
weten we binnenkort niet anders 
meer. Wie meer over het SI wil we
ten kan zich wenden tot het Van 
Swinden Laboratorium van het 
IJkwezen, Alphons Diepenbroch
hof 2, 's-Gravenhage, tel. 070-
68.78.70. 

Wederom de 

wonderkachel ... 

Opnieuw besteden wij aandacht 
aan de "wonderkachel". 
Ing. B. Freriks van Smit Enginee
ring belde ons op met de medede
ling,' dat hij het niet eens was met 
de opvattingen van de heer Brou
wer over dit kacheltje. Op ons ver
zoek zette de heer Freriks zijn her
inneringen op papier. 

Met belangstelling heb ik het arti
kel over de wonderkachel in de 
Zeskrant van juli gelezen en 
daarna het stukje van de heer 
Brouwer met tekening van de 
kachels die de heer Brouwer in de 
hongerwinter gemaakt heeft. Ir 
feite is er niets wonderlijks aar 
deze wonderkachel en het is eer 
gewone potkachel waarop eer 
zakpan geplaatst is. Zuinig me· 
brandstof zal deze wonderkache 
dan ook niet zijn geweest. 
De in de hongerwinter in Amster 
dam veel in gebruik zijnde nood 
kacheltjes waren van een gehee 
andere opzet en constructie 
Voorwaarde was echter dat mer 
over een op de schoorsteen aange 
sloten potkachel of haard met eer 
los bovendeksel beschikte. N. 
verwijdering van het deksel werc 
het noodkacheltje op de openin� 
geplaatst. Deze noodkacheltje� 
waarvan hierbij een tekening heb 
ik bij tientallen gemaakt van lege 
conserven blikken. Het probleem 
was altijd om een geschikt groot 
blik te vinden voor de buitenman
tel. Tevens heb ik er vele gemaakt 
van dun plaatijzer waarbij de ma
ten dan gemakkelijker aangepast 
konden worden aan de kachel 
waarop het noodkacheltje ge
plaatst moest worden. 
Men behoefde in de binnenbus 
slechts enkele snippers pa}Jier en 
wat dunne houtspaanders te doen, 
aansteken en de pan er op te plaat
sen. Naar behoefte konden later 
nog meerdere houtspaanders toe
gevoegd worden. Met een mini
mum aan brandstof kon op deze 
noodkacheltjes het schaarse eten 
toch nog worden gekookt. 
Door de betrekkelijk schaarse toe
voer van lucht via de drie verbin
dingspijpjes en de langere weg 
voor de verbrandingsassen bleef 
het kleine beetje brandstof lang 
gloeien en werd de warmte maxi
maal benut om de inhoud van de 
op het noodkacheltje geplaatste 
pan te verwarmen. Zonder van bo
ven afgesloten te zijn door een pan 
werkte het systeem uiteraard niet. 
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Op rolletjes scheep 
Twee van de drie cutterladders 
voor IHC Verschure hebben 
inmiddels onze werf verlaten. 
Dat gebeurde op een wijze die 
nogal afweek van voorgaande 
uitladingen. 
Was het voorheen gebruikelijk 
dat er een bak verscheen 
tesamen met een aantal hoog 
oprijzende bokken die het 
zaakje moesten klaren, nu 
meerde er slechts een eenzame 
bak af. De verplaatsing van de 
cutterladders geschiedde met 
behulp van bandenwagens 
waarvan de laadvloeren 
hydraulisch in hoogte 
verstelbaar zijn. Met dit 
liftvermogen werden de 
ladders van hun 
ondersteuningen getild. Een 
zware trekker schoof het 
geheel naar de brug die was 
geslagen tussen wal en bak. 
Lieren namen daar de taak van 
de trekker over en trokken de 
500-tons last verder de bak op.
Voor dit moment was laag tij
gekozen zodat de bak stevig
lag gebed op de bodem van de
rivier.
Door het laten zakken van de
laadvloeren van de
bandenwagens werden
tenslotte de ladders op de 
ondersteuningen die op de bak 
waren geplaatst, neergelaten.
Dan hoogwater, bak vlot en
weg wezen.
Velen hebben de manoeuvre
gadegeslagen en hielden hun
hart vast. Met uitzondering van
de ingewijden. Zij wisten dat
dit een karwei was dat gewoon
even geklaard zou worden.
Behalve een afwijkende
manier van uitladen was er
nog iets dat afweek van het
gebruikelijke, n.l. het gewicht
van de cutterladders, t.w. ca.
500 ton nu tegen ca. 300 ton
voorheen. En dat vond zijn
oorzaak in de uitvoering van
deze instrumenten. Zij zijn n.l.
niet als casco afgeleverd maar
compleet uitgerust met alles
wat er op en er aan hoort,zoals
assen, draaipunten, zandpomp
en de motoren voor de cutter
en de pomp.
De cutterladder is bezig op
onze werf een vertrouwd beeld
te worden en een produkt dat
we zo langzamerhand tot onze
specialiteiten mogen gaan
rekenen.

Met pensioen 
Op 2 augustus werd, vanwege 
het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd, 
afscheid genomen van de heer 
J. Alderliesten, sedert 1945
verbonden aan de werf te
Slikkerveer, o.a. in de funkties
van bedrijfsleider en hoofd
bedrijfsbureau. De heer
Alderliesten trad de laatste
jaren in verband met zijn
ge.lOndheid wat minder op de
voorgrond.
Als technisch adviseur kon hij
niettemin, op grond van zijn
grote kennis en ervaring, een
bijzondere bijdrage blijven
leveren aan de uitvoering van
de aan onze werf gegeven

opdrachten. De heer Van Dam 
schetste deze funktionaris als 

"
een rots in de branding", voor 

velen van onze medewerkers 
een basis waarop men met 
probleem kon terugvallen. Met 
zijn vertrek verliest ons bedrijf 
een goed stuk vakkennis. 
Niettegenstaande dat is hem 
de welverdiende rust van harte 
gegund. Vervolgens werden 
woorden van dank en 
waardering uitgesproken door 
de heren Van Wieringen, 
Campfens en De Bode en 
werden cadeaus overhandigd 
die zeker een bijdrage zullen 
zijn aan een prettige en nuttige 
vrije-tijds-besteding. 

Jubileum 
Op woensdag 10 augustus 
werd het 40-jarig 
dienstverband gevierd vande 
heer J. Th. Nieuwenhuis, 
hoofd 
Contractbewaking/Assurantiën. 

IHC Smit 
Benoemingen 
Met ingang van 22 augustus 
1977 is als Tijdschrijver be
noemd de heer J. Herwig. 
Als Assistent
produktiemethoden en Hoofd
baas Lassers is met ingang van 
1 augustus aangesteld, de heer 
J. Rijkenbarg.
Met ingang van 29-8-1977 is 
benoemd tot Bedrijfsleider In
bouw, de heer B. Piso. 
De heer Kraaijeveld, thans Be
drijfsleider Inbouw, is be
noemd tot Baggerconsulent. 
Deze voor de IHC nieuwe 
funktie heeft verschillende fa. 
cetten. Voor een goed begrip 
van wat deze funktie inhoudt 
is het juist om er enkele van te 
noemen. 
- Het uitdragen van de kennis
over IHC-produkten en het be
zien waar ze, eventueel aange
past, ingezet kunnen worden
bij de "werken" welke waar
ook ter wereld worden uitge
voerd.

Het kritisch nagaan of de 

Hoofdthema in de toespraak 
van onze direkteur, de heer B. 
van Dam, was de bijzondere 
eigenschap van de jubilaris om 
bij al zijn werkzaamheden zich 
volledig in dienst te stellen van 
het team waarbinnen hij zijn 
specifieke taken vervult. 
Daarbij gaan bescheidenheid 
en een grote openhartigheid 
hand in hand met de nodige 
vasthoudendheid om een zaak 
voor het bedrijf tot een goed 
einde te brengen. 

Uit de veelbewogen loopbaan 
van de heer Nieuwenhuis, 
waarvan het grootste gedeelte 
zich afspeelde in dienst van 
Guste Schiedam, vallen heel 
wat zaken op te diepen die 
zeer de moeite van het 
beluisteren waard zijn. Dat 
bleek o.a. uit de woorden van 
de heer H. Conijn, vroeger 
verbonden aan Gusto 
Schiedam, thans direkteur van 
Jonker & Stans te Hendrik Ido 
Ambacht. Hij schetste o.m. de 
moeilijke omstandigheden 
waarin men (onder wie de 
jubilaris) vroeger vaak moest 
werken. 
De heer Van de Hatert van 
IHC Holland sprak zijn 
waardering uit voor de fijne 
samenwerking die hij in de 
korte tijd dat hij de jubilaris 
kent van hem heeft 
ondervonden. 
Het gesprokene werd 
onderstreept door een aantal 
fraaie cadeaus. 

door ons geleverde produkten 
voldoen aan de door de "wer
ken

" 
gestelde eisen en het 

doen van voorstellen tot verbe
tering. 
- Het bevorderen van oplei
ding en training van het be
dienend personeel, opdat het
werktuig optimaal wordt be
nut.
- De toekomstige gebruikers,
mede ter ondersteuning van
onze verkoopaktiviteiten, in
formeren over de economische
en technische mogelijkheden
van IHC-produkten.

le Paal kantoorgebouw 
Vrijdag 19 augustus j.l. is de 
eerste paal geslagen t.b.v. het 
nieuwe kantoorgebouw/Ma
chinefabriek. 
Doordat de sluitingsdatum te
gelijk viel met dit heugelijke 
feit, was het niet mogelijk 
reeds in dit nummer verslag 
uit te brengen. 
In het volgend nummer komen 
wij hierop terug. 

IHC Gusto 
Kort verslag van de 
O.R. vergadering 
van 17 augustus 1977. 
1. Opening
In zijn openingswoord spreekt
de voorzitter zijn dank uit aan
het personeel en de
ondernemingsraad voor de
samenwerking waardoor de
Co. 880 onder deze moeilijke
omstandigheden op tijd en
kwalitatief zeer goed is
afgeleverd.
2. Notulen en memolijst
De notulen van 4 mei, 6 mei en
10 mei 1977 worden behoudens
één redaktionele wijziging
goedgekeurd.
Uit de memo-lijst komt naar
voren, dat de
buitenbankwerkers verhuizen
naar de oude koperslagerij.
3. Ingekomen stukken
Vier ingekomen stukken zijn
ontvangen, nl.:
a. Gemeenteraad Schiedam,
b. Gemeenteraad Rotterdam,
c. Rijnmond,
d. Vaste kommissie 2e kamer
Economische Zaken.
Deze ingekomen stukken
worden, gezien de omvang, ter
lezing aan de leden voorgelegd.
4. Mededelingen direktie
en halfjaar verslag
Aan de Raad van Bestuur zal
worden voorgesteld de
tewaterlating van de Co. 950 te
verschuiven naar eind februari
1978, om de leverdata van
andere opdrachten met alle
kracht te bevorderen.
Het halfjaar verslag heeft zeer
grote belangstelling van de
leden en de cijfers zullen na de
consolidatie aan de leden
worden verstrekt.
5. Orderportefeuille
Aan de orderportefeuille zijn
enkele opdrachten voor
zustermaatschappijen
toegevoegd. Tevens staan er
nog offertes uit.
6. Renovatie Koperslagerij 
Om de samenwerking van de 
afdelingen koperslagerij te 
bevorderen is een oriëntatie 
meer dan noodzakelijk. Vooral 
de organisaties zal een 
onderwerp van studie moeten 
zijn. 
7. Prikkaarten
In de huidige situatie komt het
voor, dat sommige
medewerkers die na werktijd
niet afprikken taxikosten
moeten betalen, terwijl voor
anderen die het bedrijf
verlaten en niet afprikken, dit
zonder gevolgen blijft.
Door een goede
aanwezigheidskontrole, die
vooral met het oogmerk van
veiligheid noodzakelijk is, is
iedere medewerker van IHC
Gusto gehouden aan het
naleven van de voorschriften
hiervan.
8. Sociaal verslag 1976
Het sociaal verslag wordt
goedgekeurd.
Uit de tekst komen enige
opmerkingen naar voren:
a. het niet voldoende
presenteren van het
Guste-gebeuren in het
Zeskrant.
b. het bevorderen van de
kwaliteit van ons 
lassersbestand door optimaal 
gebruik te maken van de 
lasschool. 
9. Kantine nachtploeg
Om het "nee" verkopen in de
kantine tijdens schafttijd van
de nachtploeg te voorkomen,
zal het assortiment en aantal
van de voorhanden zijnde
artikelen worden uitgebreid.
10. Uitbetaling overwerk
Door de ons bekende
omstandigheden is het aantal
produktieve uren bij IHC
Guste gedaald van 2.000.000
naar 1.100.000 per jaar.
Hierdoor zijn moeilijkheden
ontstaan bij het op tijd
afleveren van onze produkten.
Om tevens het inlenen van
onderaannemers zoveel
mogelijk te beperken, is het
volgende besloten:
a. vanaf 17 augustus zal tot
nader order het overwerk op
verzoek worden uitbetaald,
b. omtrent de nog aanwezige
inhaaluren zal nog nader een 

standpunt worden ingenomen, 
na bestudering van de gehele 
materie. 
11. Rondvraag
Een bezoek van frakties van de
2e kamer op 2 september, 5
september en 9 september a.s.
12. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde,
sluit de voorzitter de
vergadering.

Kraanbouw in Japan. 
In nr. 5 en nr. 6 van Zeskrant 
schreven wij over het waarom 
van de kraanbouw in Japan. 
Inmiddels is de heer ing. C. 
Verhagen naar Japan 
vertrokken voor een periode 
van ruim I jaar. 
Half september zal de heer 
C.H.O. Lissenberg zich bij hem
voegen. Zij zijn beiden in
Japan gestationeerd als zgn.
basisteam bouwtoezicht. Dit
team wordt regelmatig
versterkt met specialisten van
tekenkamer en productie. Wij
zullen proberen hun
ervaringen voor Zeskrant te
verhalen. Vanaf deze plaats
wensen wij graag het gezin
Verhagen en Lissenberg veel
succes toe in hun nieuwe
werkomgeving.

A.B.C. 

Toen het nog zomer was werd 
de Algemene Bedrijfs (voetbal) 
Competitie gehouden. In de 
volksmond 
zomeravondvoetbaltournooi 
genoemd. Als vanouds namen 
2 elftallen van Gusto deel. 
Voor de tweede maal in 
successie wist Guste 1 in 
afdeling A - na een 
beslissingswedstrijd - de eerste 
plaats te bemachtigen. 
Onze jongens haalden 18 
wedstrijdpunten uit 10 
wedstrijden. 
Het bekende elftal van Helios 
werd tweede met 16 punten uit 
10 wedstrijden. 
In afdeling C werd Guste 2 - in 
de middenmoot - op de zesde 
plaats gehouden met 6 punten 
uit 8 wedstrijden. 
Gefeliciteerd mannen, als het 
nu nog een keer zomer wil 
worden . . .  

Jubilarissen 
Op 10 augustus jl. vond de 
officiële viering voor de 
volgende jubilarissen plaats: 

C. H. 0. Lissenberg,
Baas montage aan boord,
50 jaar.

J. Wicket,
le Constructeur Tekenkamer
Scheepsbouw,
40 jaar.

J. Friederich,
Ijzerwerker Sektiebouw,.
40 jaar.

A. W. Jacobs, 
Lassersbaas Sektiebouw, 
25 jaar. 

Femina 
Dit jaar wordt de Femina voor 
de dertigste keer gehouden en 
wel van 30 september tot en 
met 9 oktober a.s. in het 
AHOI-complex aan het Zuid
plein te Rotterdam. Reductie
kaarten zijn binnenkort ver
krijgbaar bij de portier. 
Let op de affiche. 

Smit 
Engineering 

Nieuw bestuur 
personeelsvereniging 
Per 4 augustus 1977 is er een 
nieuw bestuur voor de PV ge
ïnstalleerd. Dit bestond de 
laatste jaren slechts uit 2 
personen, omdat er weinig 
animo voor een bestuursfunc
tie bleek te zijn. Aan deze 2 
personen zijn er thans 3 toege
voegd, zodat wij nu in het ver
volg met 5 man de diverse fes
tiviteiten kunnen organiseren. 
De functies zijn als volgt ver
deeld: 
Dhr. J. v. d. Meer - voorzitter 

Mevr. J. P. E. Rozendaal
Salomons - secretaresse 
Dhr. K. Veen - penning
meester 
Dhr. P. Mastenbroek -
algemeen adjunct 
Dhr. G. Keesmaat -
2e secretaris 
Deze mensen hopen u voor de 
komende jaren weer de nodige 
ontspanning te bezorgen. 
AJs er iemand is die leuke sug
gesties heeft kan men dit aan 
het bestuur kenbaar maken. 



IHC De Klop 
Ons werk 
Nieuwe opdracht 

Het succes van de Beaver 3300 
blijft nog steeds voortduren. 
Dezer dagen werd opnieuw 
een contract voor de levering 
van een cutterzuiger van dit 
type getekend. Dit schip, 
bouwnummer 02093, wordt 
uitgevoerd met veel extra's en 
zal over circa vijf weken gele
verd worden. 
Het wordt ingezet in Afrika; 
vandaar de air conditioning in 
de bedieningscabine! Het eer
ste karwei voor dit schip be
staat uit het verwijderen van 
zo'n 5-6 miljoen m3 grond, wat 
in hoogstens twee jaar ge
klaard moet zijn. 

Verschepingen 
De Amphidredge H400/4, 
bouwnummer 51136, is op 1 
augustus verscheept naar Ja
maica. Dit baggerwerktuig zal 
voornamelijk worden gebruikt 
voor constructiewerk in moe
rassen, waarbij zware klei ge
baggerd moet worden, o.a. 
voor een kanaal van 
3.000 x 18 x 2 m. De heer 
Berkhout gaat er heen voor de 
inbedrijfstelling, dus we kun
nen ongetwijfeld weer een 
boeiend verslag over de vele 
mogelijkheden van onze Am
phidredges tegemoet zien. 
Op 9 augustus is de laatste par
tij onderdelen voor order 02604 
naar Portugal verscheept. Een 
Portugese werf bouwt met be
hulp van deze delen een IHC
Beaver King. Wanneer het 
schip klaar is, zult u er via dit 
blad ongetwijfeld meer over 
horen. 

Dankbetuigingen 
Tijdens ziekte, verblijf in het 
ziekenhuis alsmede bij thuis
komst ontvingen wij vele 
blijken van belangstelling van 
collega's, Personeelsvereni
ging, Lief en Leedpol en Per
soneelzaken. 
Onze hartelijke dank daarvoor: 
Joh. E:-lsi.ng 
F. de Raad

Langs deze weg willen wij de 
Lief en Leed pot en de afd. 
Personeelszaken hartelijk 
dankzeggen voor de fruitman
den en geldelijke bijdragen die 
wij mochten ontvangen ter ge
legenheid van mijn ziekte en 
ons 40-jarig huwelijksjub!l.:um. 
K. van Eck 
G. van Eck-de Jager 

In dienst 
18.07.1977 - J. J. M. Sely: 
afd. Tekenkamer 
01.08.1977 - J. H. Hilgeman: 
afd. Tekenkamer 
08.08.1977 - mej. M. T. de 
Groot: afd. C.B.B. 
08.08.1977 - A. J. van der Hel: 
Leerschool s. b. 
08.08.1977 - R. Klomp: 
Leerschool s.b. 
08.08.1977 - T. Leeuwis: 
Leerschool s.b. 
08.08.1977 - J. de Rek: 
Leerschool s.h. 
15.08.1977 - F. Kool: 
avondportier 

Gehuwd 
05.08.1977 - J. W. Smits en 
N. Peverelli

Geboren 
24.06.1977 - Agnes, d. van C. P. 
Kroon en J. Kroon-Westeneng 
26.06.1977 - Monique, d. van P. 
Verhoef en N. Verhoef-Huyzer 

P. V. Nieuws
De vakantieperiode 1977 ligt
achter ons en inmiddels zijn
we gestart met het nieuwe
programma.

Kien<>n 
Op 1 september vindt de eerste 
kienavond plaats; op 29 sep
tember de tweede. Evenals vo
rig jaar beginnen we op deze 
donderdagavonden om 19.30 
uur in de bedrijfskantine. Het 
inschrijfgeld wordt geheel om
gezet in (mooie) prijzen. Alle 
leden zijn van harte welkom. 

Klaverjassen 
Op 15 september gaan we kla
verjassen. Aan de dames, die 
veelal niet zo enthousiast zijn 
voor dit kaartspel, wordt de ge
legenheid geboden om met el
kaar te jokeren. Ook voor deze 
winnaars zijn mooie prijzen 
beschikbaar. 

Theater 
Op zaterdag 10 september 
wordt in De Bonkelaar de 
thriller "Moordspel'' opge
voerd, o.a. gespeeld door Guus 
Hermus en Jeroen Krabbé. 
Mocht hiervoor bij de leden 
belangstelling bestaan dan 
kunt u zich nog opgeven tot en 
met 5 september a.s. De voor
stelling begint om 20.15 uur. 

Karnaval 
Het duurt nog wel een hele tijd 
voor het zover is, maar ons 
Karnavalsfeest, dat vorig jaar 
zo'n sukses is geweest, zal in 
1978 gehouden worden op 20 
januari. 
We hebben ons reeds verze
kerd van een goede band. 

Jubil.eum 
Zoals u ongetwijfeld bekend is 
bestaat onze Personeelsvereni
ging dit jaar 25 jaar. T.g.v. dit 
heugelijke feit wordt op 25 no
vember a.s. een feestavond ge
organiseerd in De Bonkelaar. 
Nadere informatie volgt nog, 
maar misschien is het voor u 
van belang nu reeds deze da
tum in uw agenda te noteren. 

Fietstocht 
In nr. 7 van "Zeskrant" be
richtten wij u dat de PV een 
fietstocht had georganiseerd 
voor alle leden met hun gezin. 
Deze fietstocht zou plaatsvin
den op 20 augustus a.s. en ons 
leiden door de Alblasserwaard. 
Gekozen kon worden uit een 
traject van 20 óf van 40 km. 
Aangezien een grote opkomst 
werd verwacht, moesten de 
aanmeldingen voor 2 augustus 
binnen zijn. Dit, omdat diverse 
zaken van tevoren geregeld 
dienden te worden. Inschrijven 
kon men vlak vóór de start. 
Aan de voorbereidingen heeft 
het bestuur veel aandacht be
steed en er is dan ook menig 
vrij uurtje in gaan zitten. Re
den te meer, om het bijzonder 
te betreuren dat zo weinig 
reakties zijn ontvangen. In to
taal zijn 7 aanmeldingen bin
nen gekomen. 
Hoe het mogelijk is, dat de PV 
van het éne bedrijf met een 
dergelijke tocht zoveel sukses 
heeft terwijl daarvoor bij ons 
nauwelijks animo bestaat, is 
voor het bestuur een raadsel. 
Onze geplande fietstocht gaat 
dan ook niet door. Jammer 
voor hen die enthousiast waren 
en dubbel jammer voor de 
kinderen die zich er al op had
den verheugd. 

Het Bestuur 

Denkt u aan het inleveren van 
uw "Primrose"-bestelbon vóór 
6 september a.s. 

MTE 
Bouw goudbaggermolen in 
Singapore voltooid 
Zoals u weet, bouwt MTE in 
Singapore een goudbaggermo
len met ertswasserij, bestemd 
voor de Philippijnen. 
Nadat de ponton op een bui
tenhelling was gebouwd en 
tewatergelaten, is het door 
middel van een schepenlift uit 
het water gehaald en in een af
bouwloods gebracht. De ver
dere afbouw kon dan ook ge
heel onder dak en binnen be
reik van voldoende zware 
loopkranen plaatsvinden. 
Onlangs is de molen, op enkele 
kleinigheden na compleet af
gebouwd, langs dezelfde weg 
weer te water gezet. 
Binnenkort zullen de walbe
proevingen beginnen en nadat 
enkele dagen in de buurt van 
Singapore baggerpoeven zijn 
gehouden wordt de molen op 
een transportponton geplaatst 
voor het vervoer naar zijn be
stemming. 
Het bouwtoezicht is aanvanke
lijk door de heer Feitz namens 
MTE uitgeoefend. Nadat hij is 
overgestapt op de grote tinmo
len voor Billiton, heeft de heer 
Fray zijn taak overgenomen. 
Mede dank zij hun bemoeiin
gen is de bouw voorspoedig en 
volgens de plannen verlopen. 
Wij wensen de heer Fray veel 
succes bij de beproevingen. 
De projectleider, ir. Kwee, 
heeft zijn reis naar Indonesië 
in Singapore onderbroken en 
bracht de hierbij geplaatste fo
to's mee. 
Zij tonen de molen in de loods, 
op weg naar de schepenlift, en 
nadat hij voor de tweede keer 
aan zijn element was toever
trouwd. 

Langzaam verlaat de grote goudbaggermolen de bouwhal 
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Buiten op de schepenlift 



IHC Verschure 
Ons werk 
Oranjewerf 
Het gedrang om een ligplaats 
is bij de Oranjewerf wat 
minder geworden nu de twee 
Volker en de drie Vianini 
Omnibarges vertrokken zijn. 
De inmiddels aangekomen Bos 
& Kalis zuigers A rdea en 
Sl.oterdijk hebben nu 
tenminste beide ook een plekje 
kunnen krijgen aan de 
reparatie kade. 
Voor een dokbeurt bracht het 
m.s. Kirsten Smits een kort
bezoek aan de Oranjewerf; dit
is één van de schepen
gebouwd door De Groot &
Van Vliet voor de
Nederlands/Deense reder
Smits.

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

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

Correspondenten:
F. Schalekamp- hoofd
kantoor
Mevr. J. M. Schoemakcr -
IIIC Vcrschure
A. Stam - IIIC De Klop
K. Veen - Smit Engineering/
Naval Consult 
Mej. M. v. d. Wal - IIIC Smit

Vormgeving en druk: 
Brouwer om,et- Delft 

Als de berging een beetje vlot 
verloopt, kan ook elk ogenblik 
een gezonken 
olie-opslagponton van de 

Amatex aan de helling 
verwacht worden. Wij hopen 
hieraan een linke 
bodemreparatie te krijgen. 
Scheepswerf 
Op het moment waarop wij dit 
schrijven, half augustus, 
bevindt de Jumeira Bay, CO. 
890, zich in een vergevorderd 
stadium van de 
walbeproevingen. De 
baggerpomp-proeven zullen 
geheel met water gedaan 
worden en niet met grond. 
Aansluitend zullen de 
spudpalen gestreken worden 
en zal de cutterladder in 

bovenste positie gebracht 
worden voor het transport naar 
Dubai. Verscheping zal 
plaatsvinden op een 
afzinkponton tesamen met de 
JebeL Ali Bay, CO. 889, die bij 
IHC Smit gebouwd is. 
De installatie van CO. 894, 
Maktoum Bay, is in volle gang. 
Begin augustus zijn de grote 
inbouw-stukken, de 
cutterladder en de paalwagen 
geplaatst (zie foto). 
De voortgang van CO. 895, 
Zabeel Bay vordert goed. De 
hoofdmotoren zijn geplaatst en 
de tewaterlating zal 
plaatsvinden op vrijdag 2 
september a.s. te 16.30 uur. De 
doopplechtigheid zal worden 
verricht door mevrouw Mary 

Hutchinson, echtgenote van de 
voorzitter van de Board of 
Directors van 
Costain-Blankevoort 
International Dredging 
Company Limited, de Heer A. 
D. Hutchinson. Op de foto zien
we dit schip op de helling
liggen, met links CO. 890 en
CO. 894 aan de afbouwkade.
Op 27 juli werd de kiel gelegd
van de cutterzuiger voor
ADNOC, CO. 898.
Met een tikje weemoed
publiceren wij tevens een foto
van het slopen van het
woonhuis, dat op onze werf
stond en waarover reeds in de
vorige Zeskrant werd bericht.
Een brokje historie verdween
onder de slopershamer! ...
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Jubilea 
40 jaar bij IHC Verschure 
Dinsdag 16 augustus 1977 is 
het feit herdacht, dat de heer 

H. P.J. Andela 40 jaar.geleden 
bij Verschure in dienst trad als 
jongste kantoorbediende op de 
afdeling administratie. Nu, 40 
jaar later, viert hij op dezelfde 
afdeling zijn jubileum als 
kassier. 
De jubilaris heeft veel 
complimenten mogen 
ontvangen voor het 
verdienstelijk werk, dat hij ten 
dienste van de financiën van 
het bedrijf en de leden van het 
personeel in alle geledingen in 
al die jaren heeft verricht en 
nog steeds verricht. Het 
gouden vignet, dat hem 
uitgereikt werd, mag hem 
sieren die een vraagbaak en 
toeverlaat is en blijft voor 
velen in het bedrijf. 
Wij voegen onze felicitaties bij 
de vele, die hij reeds heeft 
mogen ontvangen en wensen 
hem en zijn gezin nog vele 
goede en gezonde jaren. 
25 jaar bij IHC Verschure 
Vrijdag 19 augustus 1977 
herdachten de heren G. Visser, 
groepsleider bedrijfsbureau 
nieuwbouw en M. van 
Nimwegen, autokon 

programmeur, het feit, dat zij 
25 jaar terug bij Verschure in 
dienst waren getreden. Zij zijn 
beiden als leerling bij 
Verschure hun 
maatschappelijke carrière 
begonnen en uitgegroeid tot 
hun huidige functies. 
Ook naar hen en hun families 
gaan onze felicitaties. 

Personalia 
Indiensttreding 
M. Sari 01.08.77 lasser
K. v. d. Veen 02.08.77
scheepsmetaalbew.
F. P. Wouters 01.08.77
tekenaar/constr.

J. S. Hilverda 18.07.77
tekenaar/constr.

J. A. Dek.kers 01.08.77
kotteraar/draaier
R. Wit 01.08.77 tekenaar/constr.
I. Senel 08.08.77 lasser
R. Hubeek 15.08.77
leerl.scheepsapp. b. 
N. P. Wessels 15.08.77
leerl.scheepsapp. b.
R. Paschedag 15.08.77
leerl.scheepsapp. b.
R. v. d. Plas 15.08.77
leerl.scheepsapp. b.

P. G. Besters 15.08.77 
leerl.scheepsapp.b. 
P.A. H. J. Bermon 15.08.77 
leerl.scheepsapp. b. 
P. Holtgreive 15.08.77
leerl.scheepsapp. b.
W. Stelling 15.08.77
leerl.scheepsapp. b.
T. Coban 15.08.77
leerl.scheepsapp. b.

J. W. Schrijders 15.08.77 
leerl.scheepsapp.b. 
M. K. Keplinger 15.08.77
leerl.scheepsapp. b.
F. H. Heering 15.08.77
leerl.scheepsapp. b.
E. R. Wiebenga 15.08.77
leerl.scheepsapp.b.
M. Osinga 15.08.77
leerl.el.lassen
R. H. Polfliet 15.08.77
leerl.bankwerken
F. M. Blom 15.08.77
leerl.el.lassen
K. J. Dob 15.08,77 
leerl.el.lassen 
R. J. Visser 15.08.77 
leerl.el.lassen 
R. J. v. Schaardenburg 15.08.7', 
pijpen bewerken 

Geboren 
Haroen 25.06.77 zoon van de 
heer en mw. Benkhlafa 
Ahmed 04.02.77 zoon van de 
heer en mw. Kocabas 

In memoriam 
Wij ontvingen bericht dat op 
28 juli 1977 is overleden onze 
gepensioneerde medewerker 
de heer J. Buter. De heer 
Buter bereikte de leeftijd van 
7 1 jaar en was bij ons 
werkzaam als 
onderhoudsmonteur. 
Wij wensen mevrouw Buter 
alle kracht toe dit verlies te 
kunnen dragen. 

Jubileum 
Op vrijdag 28 oktober a.s. zal 
de heer K. Oosterbaan 40 jaar 
in dienst zijn bij IHC 
Verschure. Een zeker niet 
onbekende figuur in bet totale 
IHC concern, omdat hij voor 
vele werkmaatschappijen en 
afdelingen steeds onderweg is 
als acquisiteur om werk aan te 
trekken en te verkopen. Voor 
deze taak heeft hij een speciale 
speurdersneus en komt soms 
met hele vreemde dingen 
aandragen. 

Gepensioneerden 
Op 11 augustus 1977 hebben 
wij afscheid genomen van twee 
collega's, die gebruik maakten 
van de nieuwe regeling van 
,,vrijwillig uittreden". 
Het waren de heren W. 
Redeker met 32 diestjaren en 

A. Klaverstijn met 40
dienstjaren. 
Eind september (een juiste 
datum is nog niet bekend) zal 
de heer J. Zijlstra met 31 
dienstjaren uit het 
gereedschapsmagazijn, zich bij 
de groep vrijwillige uittreders 
aansluiten. 

Dankbetuigingen 
De heer en mevrouw 
Klaverstijn danken voor de 
belangstelling, hartelijke 
woorden en de diverse cadeaus 
ontvangen bij zijn 
pensionering. 
Met veel plezier zullen mijn 
echtgenote en ik terugzien op 
de dag, waarop directie, chefs, 
alle collega's en de 
gepensioneerden mijn 40-jarig 
jubileum bij de firma tot een 
waar feest hebben gemaakt. 
Hartelijk bedankt. 
H. Andela.


