
... op 28 april 1977 

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

De voorzitter De secretaris 

Portret van een 

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

Hoe kom je er toe? 

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

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

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

12 miljoen "kuub"

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

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

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


