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UITREIKING BEMETEL-DIPLOMA'S ... 
.... bij DMN 
Ook ·bij DMN namen een aantal medewerkers deel aan de Be
metel examens. Het betrof de heren: P. H. M. Elfering, R. W. J. 
van Houten en J, K. Scheffer. Zij slaagden alle drie zowel voor 
het praktijkgedeelte als voor de theorie, waarmee we hen als
nog van harte gelukwensen. De geslaagden en hun leermees
ter, de heer G. Smit, poseerden speciaal ten behoeve van Het 
Zeskant voor de camera . 

. . . . bij IHC Smit 
Op 3 oktober werden door directeur A. J. Bouman de diploma's 
uitgereikt aan hen die met goed gevolg het Bemetel examen 
hadden afgelegd. De uitreiking vond plaats in aanwezigheid van 
de ouders van de geslaagden, leermeesters, bedrijfsleiders, ba
zen, consulenten van de Bemetel, enige leden van de onderne
mingsraad, directeur en leraren van de streekschool te Dor
drecht en de leden van de opleidingsadviescommissie. 
Aan de volgende jongelui werd een diploma overhandigd: 
voor machine bankwerken Hand en Machinaal A + B: G. Herwig 

en W. Dekker; 
voor machine bankwerken Hand en Machinaal A: J. Huygen en 

H. J. Christians; 
voor draaien A: M. J. M. Kroeze; 
voor kotteren A + B: P. Kroeze; 
voor modelmaken A + B: J. Romijn en A. de Raat; 
voor modelmaken A: G. Sterrenburg; 
voor metaalbewerken in de scheepsbouw A + B: M. Struyk, K. 

Kok, J. C. de Jong en A. P. Beckers; 
voor metaalbewerken in de scheepsbouw A: D. v. Vuuren, L. C. 

Molenaar, M. L. Lommers, T. G. P. M. Langerak, J. Lankhorst, 
J. Kroon, C. Huyser, E. Gaal en W. de Bruin;

voor sectiebouw en afschrijven: A. v. d. Steen, K. Jansen en 
C. L. Groenendijk.

DMN 

EUROPORT'74 
Van 12 tot en met 16 november werd in het RAI-gebouw te 
Amsterdam de 13e internationale maritieme expositie "Euro
port '74" gehouden. Aan deze tentoonstelling werd, verdeeld 
over 400 stands, deelgenomen door 1.750 bedrijven uit 41 landen. 
Op een oppervlakte van ongeveer 200 m2 had IHC Holland een 
informatiestand, waarop onder meer nieuwe IHC Beaver zuigers 
werden voorgesteld. De nieuwe "Beaver" heeft het voordeel van 
een grote uitwisselbaarheid van onderdelen, cutter- en pomp
eenheden. Voortaan zal de serie tien basistypen omvatten met 
de "IHC Beaver 250" als kleinste en de "IHC Beaver 6000" als 
grootste. 
Verder waren op de stand een model van een dubbel pomp en 
een standaardafsluiter te zien. Uiteraard kon men er alle inlich
tingen krijgen over groot baggermaterieel, baggeronderdelen, 
instrumenten, research, ontwikkeling, engineering, standaardi
satie, etc. In het volgende nummer brengen wij u verslag uit. 
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.... bij IHC Gusto 
Op vrijdag 11 oktober 1974 werd in de "Dukdalf" aan 19 leer
lingen het Bemetel-diploma uitgereikt. Uit de aanwezigheid van 
vele ouders en verloofden en uiteraard van alle leerlingen, heb
ben wij geconcludeerd dat er nog steeds een maximale belang-
stelling bestaat voor onze opleiding. •
Het grote aantal uitgereikte diploma's werd namens de directie 
verricht door de heer K. M. Houtaar, die tevens zijn dank be
tuigde aan de leermeesters, consulenten en aan allen die mede 
hebben geijverd om dit, resultaat te kunnen bereiken. 

De geslaagden zijn: 
C. Crijnberg, N. Arkesteijn, A. Beest, P. Weeber, R. Warmerdam,
J. Buddebohmer, J. v. Veen, K. de Vries, J. van Kuieren, W.
Schaap, J. v.d. Veen, v.d. Vlist, P. Broer, Koevermans, T. v.

, Beek, T. Bekker, Ommering, P. de Raaf, P. Slavenburgh, L. Koe
voet, Meerman, G. Flemming. 
De heer Troost was wegens ziekte afwezig. 

IHC Smit 

IHC Gusto 

25JAAR BIJ 
IHCGUSTO 

STAALBOUW 
L. VERVOORT 

Opnieuw mocht het nog zeer 
jonge IHC Gusto Staalbouw en
kele medewerkers huldigen met 
een indrukwekkende staat van 
dienst. 

Vrijdag 6 september 1974 werden 
de heren L. Vervoort en M. van 
Muiken thuis bezocht door de 
leiding van Geleen in verband 
met hun 25-jarig jubileum. 
Beide heren vervullen thans de 
funktie van baas Fabriek. 
De waardering voor hun werk 
kwam niet alleen tot uiting in de 
toespraakjes die werden gehou
den, doch ook in de cadeaus die 
werden overhandigd. 
Vrijdag f2 september 1974 was 
de beurt aan de heer G. Rutten 
om in het zonnetje te worden ge
zet i.v.m. zijn 25-jarig dienstver
band. De dank voor de werk
zaamheden van de heer Rutten 

'Il' 

M. VAN MULKEN 

als bankwerker en als collega 
werden gememoreerd en tast
baar gemaakt in de cadeaus. 

G. RUTTEN 

Wij wensen de jubilarissen nog 
vele goede jaren toe in werk en 
gezin. 

25JAARBIJ 
IHCSMIT 

Op woensdag 16 oktober j.l. he
sen we de vlag met het cijfer 25 
in de mast voor onze medewer
kers, de heren: J. P. T. A. 't Hoen, 
J. W. Jalink en K. J. Weijnman. 

De heer J. P. T. A. 't Hoen kwam 
op 1 september 1949 in dienst bij 
MTI te Delft, waar hij als teke
naar is begonnen. Al vrij spoe
dig werd hij ingeschakeld bij al
lerlei werkzaamheden en deed 
hij in de loop van de jaren een 
schat van ervaringen op. Op 1 
oktober 1970 werd het MTI over
geplaatst naar Kinderdijk waar 
de heer 't Hoen met de reeds in 
Delft opgedane ervaringen en 
zijn improvisatietalent een waar
devolle bijdrage heeft geleverd 


