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zien of er niemand in het water zou 
vallen. Maar niemand stapte mis 
en met het kleine bootje voeren we 
om deJawa heen. Aangezien er op 
dat moment weer specie uit de 
boompijpen kwam, werd het de 
schipper bepaald niet in dank af
genomen dat hij zo dicht om de 
Jawa heen voer. De rest van het 
stuk naar Den Helder mocht ik 
weer sturen en dat was een voor
deel want dan stond ik tenminste 
droog. Enkele mensen op het 
.. achterdek" zag je denken "Oh, 
weer een vrouw aan het stuur"
want er stond een behoorlijk zeetje 
voor zo ·n klein schip waardoor en- _ 
kele heren nogal eens een halve 
golf over zich heen kregen, maar 
de schipper verzekerde mij dat dat 
ook was gebeurd als hij gestuurd 
zou hebben. We kwamen dan ook 
behouden in Den Helder aan en dit 
was een Jeuk slot van een ge
slaagde proeftocht. Dank aan allen 
aan boord die mij zo'n prettige 
proefvaart hebben bezorgd. 
Rest mij nog mijn waardering uit 
te spreken voor de medewerkers 
van lHC Verschure die kans heb
ben gezien om dit schip in zo'n 
korte tijd gereed te maken voor de 
proefvaart. 
Annemarie Schoemaker 
IHC Versc:hure 

Optelsom 
voor 
baggerindustrie 
IHC OMNIBARGE + BAGGER
MODULE = IHC SPLITTRAIL 
Van een van onze produkten voor 
de baggerindustrie - de IHC Om
nibarge - werden er in de afgelo
pen jaren een groot aantal ge
bouwd. Het ontwerp van deze 
splijtbak is enigszins gewijzigd om 
dit baggerwerktuig nog universe
ler te maken. Dat houdt in, dat aan 
de bestaande bak een stuk - wat 
men noemt .,baggermodule" -kan 
worden toegevoegd, waardoor een 
volwaardige sleepzuiger van het 
type IHC Splittrail ontstaat. 
De tekening van de technische il
lustrator Bert Hagenbeuk geeft 
een goed beeld van dit "bouwpak
kettenprincipe". 
En de splijtsleepzuiger Thames
dan, zullen oplettende lezertjes 
zich afvragen? Wel, de ervaringen 
opgedaan bij de bouw van dit bag
gervaartuig hebben mede een rol 
gespeeld bij het totstandkomen 
van de "optelsom van de baggEf
industrie".
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5 . .. op 13 juni 1978 
Na de opening door de voorzitter, 
de heer D. L. H. Smit, worden de 
notulen van de vorige vergadering 
met een kleine wijziging goedge
keurd met dank aan de notuliste. 
Besloten wordt na de rondvraag 
een beschouwing te wijden aan de 
sluiting van IHC Gusto B.V. 
Door de voorzitter wordt de vol
gende mededeling voorgelezen: J_ ., , ,,Gusto zal als aangesloten werk-

p gever van het IHC Pensioenfonds
tot 1-1-1979 worden gehandhaafd. 

"� Voor de periode daarna zal voor
zover noodzakelijk tussen RSV en 

- IHC nader overleg plaatsvinden.
Dit houdt dus in dat, zolang de
mensen in dienst zijn van Gusto,
zij deelnemer blijven van het IHC
Pensioenfonds. Als ze worden
overgeplaatst naar een (ander)
RSV-bedrijf zal de excedent pen
sioenregeling van RSV gelden. Als
ze worden ontslagen kunnen ze
volgens de OSBH gedurende
maximaal 2 1 /2jaar (jonger dan 57 1 '2 
jaar) of 7 ½jaar (57 ½jaar en ouder)
deelnemer blijven aan het pen
sioenfonds waar ze op het moment
van ontslag deelnemer van zijn
voorzover er bij een nieuwe werk
gever geen pensioenregeling is.
WAO-ers blijven - premievrij -
deelnemers van het IHC Pensioen
fonds. Het BPF loopt bij over
plaatsing gewoon door. Bij ontslag
geldt dezelfde regeling volgens de
OSBH als voor het IHC Pensioen
fonds."
De heer B. Schuil deelt mee dat
IHC een order voor 6 Beavers voor
China heeft geboekt.
Als sekretaris van de COR van IHC
Holland wordt gekozen de heer J.
Scholten. De agenda-commissie

bestaat uit de heren D. L. H. Smit, 
voorzitter en de leden M.Gerritsen, 
L. A. C. Rijshouwer en J. H. Schol
ten. Een herstructureringscom
missie wordt samengesteld waarin 
de volgende leden zitting hebben: 
K. Brand - Smit Engineering, H.
Brands -N avalconsult Holland, P.
C. J. van Dijk-DMN, M. Gerritsen
- IHC Smit, C. W. Klop - De Klop,
T. Molenaar - MTE, L. A. C. Rijs
houwer - Gusto Staalbouw, J. H.
Scholten - Verschure en een va
kante plaats voor het hoofdkan
toor. Vanuit hun midden zal een
gespreks-team worden gevormd
voor kontakten met de raad van
bestuur.

In de rondvraag wordt over de 
ziektekostenverzekering, de aan
vullende arbeidsongeschikt
heidsverzekering en de autover
zekering voor de Gustomensen 
meegedeeld dat deze verzekerin
gen voorlopig tot 1-1-1979 worden 
gehandhaafd. Het moet niet uitge
sloten worden geacht dat het te
ruglopend aantal deeln�mers t.z.t. 
de hoogte van de premie nadelig 
zal beïnlvoeden. 
Na de rondvraag memoreert de 
heer D. L. H. Smit de gang van za
ken rondom de sluiting van IHC 
Gusto B.V. gezien de voortgaande 
structurele malaise in de wereld
scheeps bouw. 
De heer Schudelaro sprak een 
woord van dank mede namens de 
heren M. Dettmeijer, J. v.d. Drift, 
en A. v. d. Meer voor de samen
werking in de COR van IHC Hol
land. 
D. L. H. Smit, Voorzitter,
P.A. M. Schudelaro.


