


BIJ DE VOORPLAAT 

Het werk bij IHC Gusto aan de enorme pijpenlegger van Viking kent nauwelijks rust. D_eze fraaie avondfoto van Fotobureau 
Kramer toont het hefeiland "Assembler I", dat bij de bouw assisteert, met wéér een deksectie tussen de poten.
Dankzij een "uitgekiende" verlichting kan er ook in het duister worden doorgewerkt.

Benoeming nieuwe commissarissen bij IHC Holland 

Op 15 augustus werd de volgende mededeling aan de pers 

verstrekt: 

De Raad van Commissarissen van IHC Holland maakt bekend, 
dat zij, na hierover de Centrale Ondernemingsraad geraad
pleegd te hebben, voornemens is de heren Drs. H. J. W. Brou
wer, Mr. M. G. de Bruin en H. G. Buiter te benoemen tot com
missaris. 

De heer Brouwer is voorzitter van de Raad van Commissarissen 
van Pakhoed Holding N.V. De heer De Bruin is president-direc
teur van de N.V. Nederlandse Spoorwegen. De heer Buiter is 
burgemeester van Groningen en oud Secretaris-Generaal van 
het Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen te Brus
sel. 

De benoeming van deze heren houdt verband met het over
lijden van de commissaris G. Vermeulen, het aftreden van de 
commissaris Mr. H. J. A. M. Smulders en het uitbreiden van de 
Raad van Commissarissen met een nieuw lid. 

De benoemingen gaan in, indien de algemene vergadering van 
aandeelhouders, die gehouden zal worden op 19 september 
1974, hiertegen geen bezwaar maakt en geen aanbevelingen 
doet. 
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ONS WERKEN IN 1973 
"Ons werken in ... " Onder deze titel werd in de afgelopen
jaren in Het Zeskant aandacht besteed aan het jaarverslag. 
Ook ditmaal doen wij dat; midden in het blad, zodat u deze 
pagina's er eventueel uit kunt halen. Wij hebben ons enige be
perkingen opgelegd, door u wel de tekst maar niet al de vele, 
vele cijfers voor te schotelen. Vanaf blz. 101 kunt u kennis ne
men van "ons werken in 1973".

IN'MEMORIAM IR. 



,,.. :Jeze fraaie avondfoto van Fotobureau 
-:=tie tussen de poten. 

and 

RKEN IN 1973 
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� e in 1973".

IN MEMORIAM IR. W. C. DEN HARTOG 
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Velen van ons wisten al enige tijd, hoe ernstig de toestand was. 
Maar als altijd nog onverwacht, kwam op woensdag 21 augus
tus, laat in de middag het ontstellende bericht, dat Ir. W. C. den 
Hartog was overleden. Hij bereikte de leeftijd van 58 jaar. Een 
directeur van IHC Smit, maar bovenal een vriend van zo heel 
velen, was niet meer. 

Als jong scheepsbouwkundig ingenieur kwam de heer Den Har
tog in april 1942 in dienst bij wat toen nog "L. Smit & Zoon"

heette. In mei 1951 volgde zijn benoeming tot adj. directeur; 
op 30 mei 1956 werd hij directeur. 
Feiten en data uit het personeelsdossier. Ze markeren echter 
een leven, waarin zó veel is gedaan, zó veel is gebeurd. 

Kort na het einde van de oorlog ging Ir. Den Hartog naar 
Frankrijk met een speciale opdracht: de bouw voorbereiden 
van twee sleepzuigers. Hieruit volgde de opdracht voor de 
CO 35 en CO 36: de Pierre Henri Watier en de Pierre Durepaire. 

Terug in Kinderdijk werd hem de leiding van de afdeling Pro
jecten in handen gelegd. Nu kon hij iets doen, wat hem zo na 
aan het hart lag: in schip en scheepsvorm technische kennis 
combineren met zijn gevoel voor fantasie en kunstzin. 

In de contacten met klanten en relaties openbaarde zich al 
gauw zijn grote menselijkheid. Zoals hij werd gewaardeerd, zo 
waardeerde hij de andere mens. Altijd stond hij open voor 
de mèns achter collega's en medewerkers. Onvermoeibaarheid 
en groot optimisme schraagden hem daarbij. Niet alleen in zijn 
dagelijks werk voor Smit en IHC, maar ook in de vele neven
functies, wist hij "kennis" en "mens-zijn" op zo'n gelukkige
wijze te combineren. 
Tot de belangrijkste projekten, die onder zijn bezielende leiding 
tot stand kwamen, behoorden de opdrachten voor de sleepboten 
voor het Suezkanaal en het recente, grote opdrachtenpakket 
voor de Volksrepubliek China. Iedereen zal zich Ir. Den Hartog 
op eigen wijze blijven herinneren. Voor degenen in ons concern, 
die zich met de voorlichting naar binnen en naar buiten bezig 
houden, zal de heer Den Hartog altijd de waarlijk onvolprezen 
gastheer blijven, een "ambassadeur" voor IHC.
Vaak stond voor kortere of langere tijd op het kantoor in Kin
derdijk zijn stoel leeg. Dan was Ir. Den Hartog weer eens op 
reis. Om relaties te bezoeken. Om projekten te bespreken. Om 
klanten te werven. Om opdrachten te krijgen. Nu zal die stoel 
voor altijd leeg blijven. 
Een nauwelijks te bevatten gedachte. Toch zal het moeten. 
Toch is het zo. Onuitwisbaar zijn echter de vele goede herinne
ringen aan een Vriend . 

R. Gebhard
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Drie maanden na de CO 823 was het de beurt aan de CO 824

om vanuit de scheepsbouwhal bij IHC Smit te water te worden 
gelaten. Dat gebeurde op 16 augustus j.l. Een prachtige, zon
nige dag, echt lekker na-vakantieweer! 
De doopplechtigheid werd verricht door mevrouw C. Bouman
De Boer, echtgenote van de heer A. J. Bouman, directeur van 
IHC Smit. De CO 824 had er echt zin in. Onmiddêllijk nadat 
mevrouw Bouman de doopformule had uitgesproken, de fles 
was stukgeslagen en de klink was gevallen, gleed het schip 
snel maar statig de hal uit, het water in. 
De CO 824 is de tweede van vier 4500 m3 sleepzuigers, die in 
aanbouw zijn voor de Machinery Import and Export Corpora
tion in Peking. 
De vier schepen hebben elk een lengte van 100,50 meter en een 
breedte van 17,20 meter. Elk van de sleepzuigers wordt voor
zien van twee zuigbuizen, waarmee tot op een diepte van 26 
meter kan worden gebaggerd. Voor de voortstuwing van de 
dubbelschroefsschepen zorgen twee Smit-Bolnes motoren van 
het type 306 HOK, elk met een vermogen van 2700 pk bij 375 
omw/min. De aandrijving van de twee baggerpompen in elk 
schip geschiedt door twee motoren van elk 1200 pk bij 600 
omw/min. 
Het lossen van de lading baggerspecie geschiedt via de 22 bo
demdeuren óf door leegzuigen via de walpersleiding. De sleep
zuigers worden voorzien van uitgebreide bagger- en navigatie
apparatuur. 
De bouw van het viertal geschiedt in een tempo, waarbij elke 
drie maanden een schip te water gaat. 

De tewaterlating van de CO 824 werd door drie filmcamera's 
vastgelegd. Niet voor de televisie, zoals velen dachten, maar 
voor een propaganda-film over de Nederlandse industrie. Als 
onderdeel van deze industrie heeft IHC in het verleden ook al 
baggermaterieel aan de Volksrepubliek China geleverd. 
Dat waren vijf standaardzuigers van het type IHC Beaver Cub 
en een sleepzuiger, de Chuen Tun. In zijn toespraak na de te
waterlating, merkte het hoofd van de Chinese toezichthouders, 
de heer Hsu Cheng-Kuei, op dat deze sleepzuiger nu al acht jaar 
goede diensten bewijst bij de aanleg en het onderhoud van de 
havens. De goede prestaties van dit schip zijn er mede de oor
zaak van, dat de Chinese Volksrepubliek bij IHC zulke grote 
orders plaatste. Aldus de heer Hsu Cheng-Kuei. 
De vele werkzaamheden, verbonden aan de uitvoering van de 
opdrachten, zijn in volle gang. Er zijn al vijf IHC Beaver Giants 
onderweg naar China, en op het moment van de tewaterlating 
van de CO 824 stonden de zeebeproevingen met de CO 823, voor 
de deur . 

Afmeren naast de CO 823 

N.V. INDUSTRIEELE





De sleepzuiger "Marinero Rivas" was bestemd voor Peru 
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In een op 26 april 1974 gehouden 
buitengewone algemene vergade
ring van aandeelhouders werd ver
lenging gevraagd - en verkregen -
van de termijn, bedoeld in artikel 
17, lid 2, van de statuten. In dit ar
tikel wordt voorgeschreven, dat de 
raad van bestuur binnen vier maan
den na afloop van het boekjaar de 
jaarstukken ter vaststelling moet 
aanbieden aan de raad van com
missarissen. 

Verlenging van deze termijn werd 
door ons, na verkregen goedkeu
ring van de raad van commissaris
sen, gevraagd omdat voorzien 
werd, dat onzekerheden rond de 
afwikkeling van onze deelnemingen 
in IHC Holland Marine Corporation, 
Portland (Texas, U.S.A.) en IHC 
Holland Fabricators Ltd., Nassau 
(Bahamas), zouden verhinderen 
jaarstukken te produceren, die de 
ontstane situatie betrouwbaar zou
den weergeven. 

De omvang van de door de Ameri
kaanse deelnemingen veroorzaakte 
verliezen bleek namelijk ver boven 
de aanvankelijke taxatie te liggen. 

In de vergadering is uitvoerig inge
gaan op de oorzaken van de teleur
stellende gang van zaken in Ame

rika. 
Kort samengevat kwamen onze uit
eenzettingen erop neer, dat in het 
licht van de eind 1970 heersende 
omstandigheden op de afzetmarkt 
voor booreilanden, het oprichten 
van een ontwerpbureau en een pro
duktiefaciliteit voor hefeilanden in 
Amerika gerechtvaardigd leek. Bij 
het totstandbrengen van een pro
duktiefaciliteit en bij het aanvaar
den van opdrachten en de uitvoe
ring ervan zijn echter beoordelings
fouten gemaakt. Binnen 15 maan
den werden drie opdrachten aan
vaard. Er was echter onvoldoende 
ervaring verkregen bij de bouw van 
het eerste booreiland om de twee 
volgende opdrachten met meer ze
kerheid te boeken. Slechts geleide
lijk en met grote inspanning van 
vele van onze Nederlandse mede
werkers werd een inzicht in de om
vang van het verlies verkregen. 

In de vergadering van 26 april j.l. 
werd medegedeeld, dat er zich 
geen omstandigheden hadden voor
gedaan, die aanleiding zouden ge
ven terug te komen op onze eerde
re taxatie van een maximaal verlies 
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van netto f 65 miljoen voor 1973 en 
volgende jaren. Kort na die ver
gadering konden wij op 3 mei 1974 
mededelen, dat met de Ameri
kaanse en Braziliaanse opdrachtge
vers overeenstemming was bereikt. 
Dit betekende, dat het oorspronke
lijk voor Penrod Drilling Company 
te Houston bestemde booreiland 
thans aan Petrobrás te Rio de Ja
neiro zal worden geleverd. Het 
wordt ons hierdoor mogelijk om 
eerder dan was voorzien tot beëin
diging van onze werkzaamheden in 
de U.S.A. over te gaan. 

De overeenkomsten houden in, dat 
aan alle verplichtingen is voldaan, 
zodat mogelijke claims voorkomen 
zijn. Het bruto verlies op de orders 
voor drie booreilanden kan nu ge
calculeerd worden op f 100,7 mil
joen. Hiervan werd reeds f 5,9 mil
joen bruto ten laste van het resul
taat 1972 gebracht. Ten laste van 
het resultaat 1973 komt bruto f 94,8 
miljoen of netto, na belastingen, 
f 61,3 miljoen. In dit bedrag is be
grepen het getaxeerde verlies op 
de door IHC Guste overgenomen 
bouwverplichting van het derde in 
Amerika bestelde booreiland, dat 
bestemd is voor de A. P. M0ller 
groep. Dit zal begin 1975 kunnen 
worden opgeleverd. 

In de vergadering van 26 april j.l. 
kon worden medegedeeld, dat de 
aanslagen in de vennootschapsbe
lasting over de jaren 1969 tot en 
met 1972 waren geregeld. 
In de buitengewone algemene ver
gadering van aandeelhouders is 
aan aandeelhouders een statuten
wijziging voorgesteld. De aanlei
ding hiertoe werd gevormd door de 
daling van de koers van het IHC
aandeel, die gepaard ging met bij 
voortduring grote omzetten ter 
beurze. 
Het belangrijkste element van de 
statutenwijziging wau het creëren 
van de mogelijkheid om preferente 
aandelen uit te geven, tot handha
ving van onze eigen identiteit en 
om te voorkomen dat de in onze 
bedrijven aanwezige know-how, 
tegen het belang van onze vennoot
schap, naar het buitenland zou 
wegvloeien. 

De wens om beschermingsaandelen 
uit te geven impliceert overigens -
uiteraard - niet, dat wij niet open 
zouden staan voor samenwerkin
gen, die voor de continuïteit van de 
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onderneming wenselijk zouden lij
ken. In dit verband betreuren wij 
het, dat de overeenkomst tot sa
menwerking met de Heerema 
Groep, waarin was vastgelegd dat 
wij een belang van 45 % in deze 
groep zouden verwerven, is verval
len. 

Herstructurering van de onderne
ming en mutaties in het bestuur 
De samenstelling van de raad van 
bestuur, alsook de onderlinge ver
deling van de werkzaamheden van 
de leden van de raad van bestuur, 
werd gewijzigd. De heer B. Schuil 
werd belast met de leiding van de 
Offshore Divisie. De heer P. J. M. 
Verschure heeft aan de raad van 
commissarissen verzocht hem ont
slag als lid van de raad van bestuur 
te verlenen. Dit ontslag is hem per 
31 mei 1974 verleend. Per 1 novem
ber 1974 is de heer Ir. D. Boteren
brood tot lid van de raad van be
stuur benoemd. Hij zal in het bij
zonder worden belast met de lei
ding van de Bagger Divisie. 
Tot de maatregelen die genomen 
zijn om tot een betere bewaking 
van onze, de laatste jaren sterk uit
gebreide, belangen te komen, be
hoort de creatie van een Deelne
mingen Divisie. Hierin zijn recht
streeks dan wel via onze Zwitserse 
houdstermaatschappij, IHC lnvest 
S.A., Fribourg, een aantal deelne
mingen ingebracht.

Ten einde een betere efficiency te 
bereiken is de Mijnbouw & Tran
sport Divisie samengevoegd met de 
Bagger Divisie. De activiteiten van 
de Mijnbouw & Transport Divisie, 
met name die op het gebied van de 
winning van alluviale grondstoffen 
uit de zeebodem, zullen naar huidig 
inzicht minder snel tot ontwikkeling 
komen dan aanvankelijk werd ver
wacht. 
Ook het kleinere baggermaterieel 
bevindt zich nu in ons leverings
programma. Een meerjarige over
eenkomst stelt ons in staat de door 
Konijn Machinebouw B.V. te Hoorn 
ontwikkelde baggerapparatuur on
der eigen naam te fabriceren en in 
alle landen buiten Nederland en 
België te verkopen. Wij hebben 
goede verwachtingen van deze 
nieuwe produkten. 
Tenslotte hebben wij besloten de 
oorspronkelijk zelfstandige divisie
staven te integreren met de staf van 
ons hoofdkantoor, onder leiding van 
de heer J. J. Blankert, die op 15 fe-



bruari 1974 is benoemd tot direc
teur. 
Het totaal van de genomen en de 
te nemen maatregelen zal het mo
gelijk maken het contact met de 
directies van de werkmaatschappij
en en het op de voet volgen van de 
gang van zaken binnen het concern 
en zijn deelnemingen verder te ver
beteren. 

Orderportefeuille 
De orderportefeuille steeg van 
f 826 miljoen op 31 december 1972 
tot f 1.066 miljoen op 31 december 
1973. De verkopen, in het bijzonder 
van de Bagger Divisie, waren zeer 
bevredigend. Deze divisie verkocht 
f 545 miljoen, de Offshore Divisie 
f 160 miljoen. 

Van de Volksrepubliek China werd 
een order van ongeveer f 340 mil
joen ontvangen. Ook uit andere lan
den ontvingen wij belangrijke or
ders, zodat een voldoende geogra
fische spreiding van de opdrachten 
bestaat. 
Onze orderportefeuille bedroeg bij 
het schrijven van dit verslag f 1,4 
miljard. De bedongen prijzen, als
mede de overige voorwaarden, 
kunnen redelijk worden genoemd. 
Volgens bestendig gebruik worden 
in het bruto exploitatiesaldo onder 
meer verwerkt de resultaten op 
werken die in het boekjaar zijn af
geleverd, alsmede de te verwach
ten verliezen op onderhanden wer
ken, voor zover deze in vorige jaren 
niet reeds op de onderhanden wer
ken in mindering waren gebracht. 

De energieproblemen en de daar
door gestegen olie- en gasprijzen 
maken het de olie-industrie moge
lijk haar werkzaamheden op zee 
sterk uit te breiden. Daardoor is de 
belangstelling voor ons materieel 
(boorschepen, booreilanden, drij
vende kranen en los- en laadinstal
laties buitengaats - bijvoorbeeld 
Single Buoy Mooring systemen) 
stijgende. 

De markt voor baggermaterieel blijft 
veelbelovend. Internationaal gezien 
is er een streven naar vergroting 
van de capaciteit van de havens, in 
het bijzonder in de ontwikkelings
landen. Voorts heeft de industrie 
te land grote behoefte aan droog 
opgeleverd zand en vooral grind. 
Wij hebben daarvoor materieel ont
wikkeld. In de verwachting, dat in 
zee eilanden en havens moeten 

worden gebouwd, bestuderen wij 
in samenwerking met anderen de 
mogelijkheden daartoe. Materieel 
om deze werken te kunnen uitvoe
ren is in ontwikkeling. 

Wij constateren dat de orderom
vang van de Bagger Divisie in 1973 
een hoog niveau heeft bereikt, dank 
zij veel inspanning van de verkoop
afdelingen. Wij vertrouwen dat in 
de komende jaren een bevredigen
de orderpositie zal kunnen worden 
gerealiseerd. Overigens willen wij 
erop wijzen, dat de omvang van de 
orders de capaciteit van ons pro
duktie-apparaat thans in vrij be
langrijke mate te boven gaat, zodat 
een aanzienlijk deel (f 196 miljoen) 
moest worden uitbesteed. Een or
derportefeuille van geringere om
vang zal derhalve niet noodzakelij
kerwijs een proportionele vermin
dering van de bedrijfsbezetting met 
zich mede brengen. 

Personeelszaken en sociaal beleid 
Op 31 december 1973 waren in de 
IHC Holland groep 6.061 personen 
werkzaam, tegenover 5.736 op 31 
december 1972. 

Het tot stand brengen van de col
lectieve arbeidsovereenkomst in de 
Metaalindustrie ging in nog sterke
re mate dan vorig jaar met moei
lijkheden gepaard. Tengevolge 
hiervan werden vier bedrijven ge
troffen door stakingen, variërend 
van 5 tot 22 dagen. Aanleiding tot 
de staking was de wens van de vak
verenigingen om de prijscompen
satie voor het hoger personeel te 
beperken en om door middel van 
een ander arbeidsvoorwaardenbe
leid te komen tot herziening van de 
inkomensverdeling in Nederland. 
Na de staking werd het zogenaam
de Haags Akkoord gesloten, waarin 
werd overeengekomen dat een stu
die zou worden verricht naar de 
vraag of de tot nu toe gehanteerde 
methode van prijscompensatie heeft 
geleid tot overcompensatie van de 
hoger betaalden. 

Wij zijn mening dat het voor het 
scheppen van een goed sociaal kli
maat noodzakelijk is dat het onder
ling overleg plaats vindt op basis 
van degelijk feitenmateriaal en met 
voldoende begrip voor wederzijdse 
standpunten. 

Ook zijn wij van mening dat er op 
zeer korte termijn meer duidelijk-
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heid moet komen over de rechten 
en plichten van werknemers en 
werkgevers in geval van staking. 

In het vorige jaarverslag werd mel
ding gemaakt van het principebe
sluit de bestaande winstdelingsre
geling om te zetten in een bonus
regeling. Deze omzetting is inmid
dels verwezenlijkt. 

Alle !HG-bedrijven met een perso
neelsbezetting van meer dan 100 
werknemers hebben een onderne
mingsraad. De meeste kleine be
drijven hebben een personeels
commissie. Deze overlegorganen 
hebben ook dit jaar door hun deel
name aan het intern overleg een 
belangrijke bijdrage kunnen leveren 
aan het functioneren van onze be
drijven. 

De voorbereidende besprekingen 
die dit jaar met de ondernemings
raden en vakverenigingen hebben 
plaatsgevonden, hebben ertoe ge
leid dat de centrale ondernemings
raad bij IHC Holland begin 1974 
kon worden geïnstalleerd. 

Wij verwachten, dat de gemeen
schappelijke aangelegenheden van 
de gezamenlijke IHC-bedrijven in 
Nederland, die in beginsel een ge
lijke afdoening vereisen, op zinvolle 
wijze met de centrale onderne
mingsraad besproken kunnen wor
den, zonder dat dit de functie van 
de bedrijfsondernemingsraden uit
holt. 

Van de mogelijkheid met de finan
ciële steun van het bedrijf te stude
ren, werd in ruime mate gebruik ge
maakt. Ook werden, evenals in 
voorgaande jaren, verschillende 
medewerkers in de gelegenheid ge
steld cursussen te volgen. 
In januari hebben wij wederom een 
Management Seminar georgani
seerd, waaraan een vrij groot aan
tal staffunctionarissen heeft deel
genomen. 

De resultaten van de bedrijfsscho
len zijn bij een aantal werkmaat
schappijen redelijk goed. Bij enkele 
bedrijven was het moeilijk deze 
scholen goed te bezetten. De oor
zaken en achtergronden hiervan 
worden nader onderzocht. Wij ach
ten, mede gelet op de arbeids
marktsituatie, het goed functioneren 
van onze bedrijfsscholen van groot 
belang. 

Wij hebben een beleidsgroep inge
steld om te zorgen dat tijdig be
kwame medewerkers beschikbaar 
zijn voor het vervullen van manage
mentsfuncties. Deze beleidsgroep 
zal advies uitbrengen om te komen 
tot een systematische aanpak van 
de organisatieproblematiek, die 
hiermee verband houdt. 
Het beleid is erop gericht om een 
zo goed mogelijk inzicht te krijgen 
in de aan de functies te stellen ei
sen en in de capaciteiten van het 
beschikbare personeel. Bovendien 
wordt onderzocht welke procedu
res, regelingen en programma's 
moeten worden herzien, respectie
velijk ingevoerd, om het gestelde 
doel te bereiken. 

Op deze plaats willen wij onze er
kentelijkheid uiten voor de presta
ties, die onze medewerkers hebben 
geleverd in dit spannende en uit
zonderlijk druk bezette jaar. Dit 
geldt niet in het minst voor die me
dewerkers, die in Amerika orde op 
zaken hebben moeten stellen. Wij 
waarderen de teamgeest en de wil 
om gezamenlijk de know-how, die 
in een reeks van jaren is opge
bouwd, rendabel te maken. Ook 
hebben wij grote waardering voor 
de wijze waarop onze medewerkers 
de storende invloeden die van de 
gebeurtenissen in Amerika zijn uit
gegaan, het hoofd hebben gebo
den. 

Vooruitzichten 
Uit het voorgaande moge zijn ge
bleken, dat'wij beschikken over een 
goed gevulde orderportefeuille, die 
op redelijk te noemen voorwaarden 
kon worden verkregen. Voor ver
wachte tegenvallers zijn naar hui
dig inzicht voldoende voorzienin
gen getroffen. Van enige terughou
dendheid bij potentiële opdracht
gevers - naar aanleiding van het 
gebeurde in Amerika - is niets ge
bleken. 

Wij vertrouwen, dat wij tegen het 
einde van 1974 de invloed van de 
gebeurtenissen bij IHC Holland Ma
rine Corporation op de organisatie 
van onze vennootschap voor het 
grootste gedeelte te boven zullen 
zijn gekomen. 

Wij gaan wat de werkbezetting van 
onze bedrijven betreft, zij het dat 
die bezetting niet overal optimaal 
te noemen is, de toekomst dan ook 
met vertrouwen tegemoet. Of het 



heid moet komen over de rechten 
en plichten van werknemers en 
werkgevers in geval van staking. 

In het vorige jaarverslag werd mel
ding gemaakt van het principebe
sluit de bestaande winstdelingsre
geling om te zetten in een bonus
regeling. Deze omzetting is inmid
dels verwezenlijkt. 

Alle IHC-bedrijven met een perso
neelsbezetting van meer dan 100 
werknemers hebben een onderne
mingsraad. De meeste kleine be
drijven hebben een personeels
commissie. Deze overlegorganen 
hebben ook dit jaar door hun deel
name aan het intern overleg een 
belangrijke bijdrage kunnen leveren 
aan het functioneren van onze be
d rijven. 

De voorbereidende besprekingen 
die dit jaar met de ondernemings
raden en vakverenigingen hebben 
plaatsgevonden, hebben ertoe ge
leid dat de centrale ondernemings
raad bij IHC Holland begin 1974 
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ren, werd in ruime mate gebruik ge
maakt. Ook werden, evenals in 
voorgaande jaren, verschillende 
medewerkers in de gelegenheid ge
steld cursussen te volgen. 
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ties, die onze medewerkers hebben 
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geldt niet in het minst voor die me
dewerkers, die in Amerika orde op 
zaken hebben moeten stellen. Wij 
waarderen de teamgeest en de wil 
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Vooruitzichten 

Uit het voorgaande moge zijn ge
bleken, dat'wij beschikken over een 
goed gevulde orderportefeuille, die 
op redelijk te noemen voorwaarden 
kon worden verkregen. Voor ver
wachte tegenvallers zijn naar hui
dig inzicht voldoende voorzienin
gen ·getroffen. Van enige terughou
dendheid bij potentiële opdracht
gevers - naar aanleiding van het 
gebeurde in Amerika - is niets ge
bleken. 

Wij vertrouwen, dat wij tegen het 
einde van 1974 de invloed van de 
gebeurtenissen bij IHC Holland Ma-
rine Corporation op de organisatie 
van onze vennootschap voor het 
grootste gedeelte te boven zullen 
zijn gek�men. 

Wij gaan wat de werkbezetting van 
onze bedrijven betreft, zij het dat 
die bezetting niet overal optimaal 
te noemen is, de toekomst dan ook 
met vertrouwen tegemoet. Of het 

bedrijfsresultaat van 1974 geheel in 
overeenstemming met de bezetting 
zal zijn, laat zich thans nog niet ge
heel overzien. 

Bagger divisie 

De verkoop van baggermaterieel 
overtrof zelfs de optimistische 
prognoses die waren opgesteld 
naar aanleiding van de gunstige 
ontwikkelingen in het laatste kwar
taal van 1972. 

Hierbij hebben in het bijzonder de 
grote opdrachten voor Russische 
rekening en die voor de Volksrepu
bliek China een rol gespeeld. In de 
loop van het jaar werd bovendien 
nog een opdracht geboekt voor 
twee sleepzuigers voor India. 

Gezien het zeer grote aantal op
drachten was het noodzakelijk een 
deel daarvan bij andere Nederland
se scheepsbouwondernemingen on
der te brengen. De samenwerking 
met deze bedrijven verloopt uitste
kend. 

De verkoop van baggeronderdelen 
en meetinstrumenten aan niet IHC 
bedrijven toont een stijgende lijn. 
Wij zien hierin een blijk van ver
trouwen wat betreft de kwaliteit, de 
goede service en de nazorg die 
onze organisatie geeft. 

Bij IHC SMIT is het nieuwe scheeps
bouwcomplex in 1973 volledig in 
bedrijf gekomen. De eerste drie 
schepen zijn er tewater gelaten; 
twee ervan zijn afgeleverd. Het ma
chinepark in de voorbewerkingshal 
is zodanig uitgebreid, dat de brand
capaciteit verdrievoudigd kon wor
den. 
De invoering van het Autokon sys
teem in samenwerking met IHC 
Gusto, waarbij in de produktie com
puters worden gebruikt, vordert 
goed. 

Bij IHC VERSCHURE zijn de eerste 
investeringen voor een modernise
ringsplan goedgekeurd. De werk
zaamheden zijn begonnen. Een 
brugkraan van 60 ton hijsvermogen, 
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die beide vernieuwde hellingen be
dient, is geïnstalleerd. 

Mede dank zij een aanpassing van 
het personeelsbestand aan de te 
verwachten opdrachten liet de 
ORANJEWERF, de reparatie-afde
ling van IHC Verschure, een beter, 
zij het nog niet bevredigend beeld 
zien. 

Het grote aantal uitbestede sche
pen had een volledige bezetting 
van SMIT ENGINEERING tot gevolg. 

Teneinde de produktiecapaciteiten, 
prijzen en technische kwaliteiten 
voor het grote baggermaterieel be
ter te kunnen beheersen, zullen de
ze vennootschappen nauwer gaan 
samenwerken. Daarbij zal de ver
antwoordelijkheid voor de projec
ten en de ontwerpen gecentrali
seerd worden. 

Bij ·IHC DE KLOP werd, ondanks de 
teruggang in de baggerwerkzaam
heden in Nederland, toch een groot 
aantal opdrachten geboekt voor 
standaard zuigers. Mede dank zij 
een grote opdracht van 16 stan
daard zuigers voor de Volksrepu
bliek China is dit bedrijf tot in 1975 
van orders voorzien. Verder is bij 
dit bedrijf nog een sleepzuiger van 
630 m3 voor Russische rekening 
gebouwd, die in 1974 is afgeleverd. 

Met Konijn Machinebouw B.V. te 
Hoorn sloten wij een meerjarige 
overeenkomst, die ons in staat stelt 
de baggerapparatuur die deze ven
nootschap heeft ontwikkeld, onder 
eigen naam te fabriceren en in alle 
landen buiten Nederland en België 
te verkopen. Wij verwachten, dat 
vooral in de ontwikkelingslanden 
voor deze produkten belangstelling 
bestaat. 

Het MINERAAL TECHNOLOGISCH 
INSTITUUT (MTI) heeft in het bij
zonder aandacht besteed aan de 
ontwikkeling van leegzuigsystemen 
voor hopperzuigers, het produktie
rijp maken van het nieuwe bodem
schuifsysteem en de verdere stan
daardisatie van baggeronderdelen. 
In het afgelopen jaar werd voortge
gaan met het ontwikkelen van ap
paratuur geschikt voor grind- en 
zandwinning van de zeebodem. 

Bij SMIT & BOLNES bereikte de 
verkoop van motoren een aanzien
lijk grotere omvang dan in vooraf-



Het nieuwe type klein baggermaterieel: 

de ,,/HG Amphidredge'' en een /HG Giant snijkopzuiger 
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gaande jaren. De belangstelling 
voor de nieuwe HOK-motor is ver

heugend. De aanpassing van het 
produktieproces aan de verkoop 
van deze motor maakt goede voort
gang. 

In overleg met de betrokkenen en 
de vakverenigingen zijn onderhan
delingen gaande over de verkoop 
van POLYMARIN. 

De dochtermaatschappij MINING 
AND TRANSPORT ENGINEERING 
B.V. (MTE) kon in het verslagjaar
haar geplande verkoop niet reali
seren. Dit kwam voor een deel door
de temporisering van een aantal
grote aanbestedingen in Z.0.-Azië.
Veel aandacht werd besteed aan
het ontwikkelen van de Zuid-Ameri
kaanse markt. Hiertoe werd een
klein ertswinningswerktuig ontwik
keld, waarvoor veel belangstelling
bestaat. Een eerste opdracht in de
ze sector werd in 1974 ontvangen.
De levering van onderdelen voor de
modernisering van een aantal Indo
nesische tinbaggermolens vond in
het verslagjaar plaats. MTE perso
neel zal de inbouw ter plaatse be
geleiden.
De ontwikkeling van zeegaande
ertswinningsbaggerwerktuigen re
sulteerde in een opdracht in 1974
voor de engineering van een off
shore tinbaggermolen.
De resultaten van MTE hebben niet
aan de verwachtingen beantwoord.
MTE begeleidde de verdere ontwik
keling van IHC (MALAYSIA). De 
eerste fase van de ontwikkeling van 
de werffaciliteiten werd volgens het 
gestelde plan voltooid. In het begin
van het verslagjaar is de werf on
voldoende bezet geweest, waar
door slechts twee kleine vaartui
gen konden worden afgeleverd. De
huidige orderportefeuille omvat
echter opdrachten voor verschillen
de Maleisische overheidsinstanties
en voor een Belgische opdracht
gever.

De bezetting van DE MACHINEFA
BRIEK NOORDWYKERHOUT (DMN) 
vertoonde in dit verslagjaar een 
duidelijke verbetering, mede door 
de toename van opdrachten van 
andere werkmaatschappijen van 
IHC Holland. De opdrachten van 
derden toonden een verbetering 
qua omvang en kwaliteit. De omzet 
in de roterende vacuum- en doseer
sluizen is gunstig. Het streven is 
erop gericht dit bedrijf in het bij-
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door slechts twee kleine vaartui
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huidige orderportefeuille omvat
echter opdrachten voor verschillen
de Maleisische overheidsinstanties
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gever.

De bezetting van DE MACHINEFA
BRIEK NOORDWYKERHOUT (DMN)
vertoonde in dit verslagjaar een 
duidelijke verbetering, mede door 
de toename van opdrachten van 
andere -Werkmaatschappijen van 
IHC Holland. De opdrachten van 
derden toonden een verbetering 
qua omvang en kwaliteit. De omzet 
in de roterende vacuum- en doseer
sluizen is gunstig. Het streven is 
erop gericht dit bedrijf in het bij-

zonder te doen uitgroeien tot een 
hoogwaardig toeleveringsbedrijf, 
zowel voor onze eigen werkmaat
schappijen als voor derden. 

In samenwerking met het Zweedse 
Ingenieursbureau Naval Consult 
hebben wij opgericht NAVAL CON
SULT HOLLAND. Dit Ingenieursbu
reau geeft adviezen op het gebied 
van werfvernieuwing en werfnieuw
bouw en het is ook in staat 'turn 
key' projecten op dit gebied uit te 
voeren. 
De ontwikkeling gedurende het eer
ste jaar is gunstig geweest. 

Afgeleverd materieel 
De belangrijkste in 1973 afgelever
de objecten zijn de volgende: 
Maas - sleepzuiger -3000 m3 

België 
Marinex VI - sleepzuiger -1605 m3 

Engeland 
Cleveland County - sleepzuiger -
1600 m3 

Engeland 
Marinero Rivas - sleepzuiger -

2500 m3 

Peru 
Urengoj - sleepzuiger -600 m3 

Rusland 
drijvende kraan -32 ton 

Polen 
Brabo - cutterzuiger -6820 pk 

België 
IHC Giant 3300 - cutterzuiger 

Volksrepubliek China 
IHC Giant 2300 - cutterzuiger 

Volksrepubliek China 
IHC Giant 1600 - cutterzuiger 

Venezuela 
Sri Timah - tinbaggermolen 

Maleisië 
Engineering werkzaamheden en 

baggerinstallaties voor in het 
buitenland gebouwde of te 
bouwen schepen of werktuigen. 

Reparatiewerkzaamheden. 
Tien gestandaardiseerde splijt

bakken van het type 
IHC Omnibarge. 

Zestien gestandaardiseerde 
cutterzuigers van het type 
IHC Beaver. 

Baggeronderdelen en bagger
instrumenten, perspijpen, 
schroefaskokerafdichtingen van 
het type Sublime. 

Tweetakt dieselmotoren van het 
type Smit-Bolnes. 

Polyester en aluminium produkten. 
Ertswasinstallatie voor Maleisië. 
Jig voor Maleisië. 
Rehabilitatie drie tinmolens, 

Indonesië. 

107 

Vacuum- en doseersluizen. 
Ovens voor het krimpfolie

verpakken van beladen pallets. 
Diepdrukcilinders voor de 

grafische industrie. 
Papiermachines voor de 

golfkartonindustrie alsmede 
onderdelen daarvoor. 

Diverse constructiewerken, 
reservedelen en onderdelen voor 
diverse opdrachtgevers. 

Werk onderhanden 
Per 31 december 1973 waren onder 
meer de volgende orders onder
handen: 
lana - sleepzuiger -600 m3 

Rusland 
Gerakl - sleepboot -6800 pk 

Rusland 
Diokl - sleepboot -6800 pk 

Rusland 
Dimant - sleepboot -6800 pk 

Rusland 
Gektor - sleepboot -6800 pk 

Rusland 
Ivan Babuskin - sleepzuiger -

630 m3 

Rusland 
vier sleepzuigers -4500 m3 

China 
sleepzuiger -3100 m3 

India 
sleepzuiger -3420 m3 

India 
sleepzuiger -2500 m3 

Rusland 
sleepzuiger -2900 m3 

Indonesië 
baggermolen -900 1 

Italië 
tien sleepzuigers -1500 m3 

China 

Engineering werkzaamheden en 
baggerinstallaties voor in het 
buitenland te bouwen schepen 
of werktuigen. 

Reparatiewerkzaamheden. 

Negentien gestandaardiseerde 
cutterzuigers van het type 
IHC Giant en vijf van het type 
IHC Beaver. 

Twee splijtbakken van het type 
IHC Omnibarge. 

Baggeronderdelen en bagger
instrumenten, perspijpen, 
schroefaskokerafdichtingen van 
het type Sublime, vier armen 
voor kopralossers. 

Tweetakt dieselmotoren, in totaal 
115000 pk, van het type Smit
Bolnes. 

Polyester en aluminium produkten. 
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Offshore divisie 

Na de expansie van de laatste jaren
en de teleurstellende resultaten van
onze Amerikaanse dochteronderne
ming menen wij, dat een periode
van consolidatie en herstructure
ring voor deze divisie gewenst is. 
Een aantal maatregelen om dit doel
te bereiken is reeds genomen. 

Zo hebben wij de niet zuiver opera
tionele activiteiten, die in deze divi
sie waren ondergebracht, afge
splitst in een afzonderlijke Deelne
mingen Divisie. 

De personeelsvoorziening en de
modernisering van de organisatie
structuur vergen veel aandacht. Ze
zullen in 1974, door middel van z.g. 
actieplannen worden aangepakt. 

Het ligt in de bedoeling om het zeer
uitgebreide produktieprogramma te
gaan beperken en ons vooral te
richten op succesvolle ontwerpen
als 'dynamically-positioned' boor
schepen, jack-up rigs, SBM's, de 
hiervan afgeleide laadsystemen, 
drijvende kranen en civiele hefei
landen. 

De orderportefeuille van IHC GUS
TO is gevuld tot voorjaar 1976. De
bouw van de pijpenlegger voor
Viking Jersey Equipment Limited
en van het booreiland voor de A. P.
M0ller groep vergt de volle inzet
van deze onderneming. De fabri
cage van enkele speciale produk
ten heeft in 1973 de resultaten in
ongunstige zin beïnvloed. 
Een hefeiland voor civiele doelein
den werd aan een Nederlandse aan
nemer afgeleverd. 
Een tweede "dynamically-positio
ned" boorschip, de "Havdrill", voor 
Noorse rekening, is inmiddels even
eens met succes afgeleverd en in
gebruik geriomen." 

GUSTO STAALBOUW had een
moeilijk jaar tengevolge van het
langzamer loskomen van bestellin
gen voor offshorewerk op de
Noordzee dan werd verwacht. Het
bedrijf in Geleen was niet volledig
bezet. De montage-afdelingen wa
ren redelijk van werk voorzien. De 
afdeling Staalbouw is nu van IHC 
Guste losgemaakt en tezamen met
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Lastechnisch bedrijf De Kleijn, de 
fabriek in Geleen en de montage
afdelingen, ondergebracht in IHC 
GUSTO STAALBOUW B.V., geves
tigd in Sliedrecht. De reorganisatie 
en herstructurering van deze afde
lingen werden in de eerste maan
den van 1974 afgerond. 
SINGLE BUOY MOORINGS INC. 
(SBM) heeft haar marktaandeel in 
éénpunts meerboeien van ca. 60 % 
in 1973 kunnen behouden. De vraag 
naar deze boeien ontwikkelt zich 
goed. 

In december van het boekjaar is de 
eerste door SBM ontwikkelde Single 
Buoy Storage (SBS) afgeleverd. De 
SBS is door het werkschip "lnstal
ler I

" 
van TERMINAL INSTALLA

TIONS INC. voor de kust van Sfax 
in Tunesië in het olieveld Ashtart 
geïnstalleerd. De operatie is zeer 
goed verlopen. De "lnstaller I" is 
daarna met twee op Malta gebouw
de boeien aan boord naar de Per
zische Golf vertrokken. 

SBM heeft naast bovengenoemde 
SBS nog een aantal nieuwe pro
dukten ontwikkeld, waarvan veel 
verwacht wordt. Wij noemen een 
terminal voor liquified natural gas 
(LNG), welke samen met een grote 
oliemaatschappij verder wordt uit
gewerkt. 

Gezien de te verwachten grote 
groei van de offshore markt zien 
wij de verdere ontwikkeling van de
ze divisie, ondanks alle tegensla
gen, met vertrouwen tegemoet. 
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Afgeleverd materieel 
Suleyman Vezirov - pijpenlegger -
100 X 25 m 

Rusland 
Stevin 73 - hefeiland -
38,50 X 23,50 m 

Nederland 
Havdrill - D.P. boorschip -
10.400 brt. 

Noorwegen 
Free Enterprise VII - autoveerboot -
1200 passagiers en 300 auto's 

Engeland 

SBM systemen ten behoeve van het 
laden en lossen van tankers op 
zee voor Malta, Taiwan, Congo, 
Oman en Nigeria. 

Koelwaterleiding voor de Flevo 
centrale. 

Montage- en leidingwerk voor het 
Billiton Zinkelectrolyse project. 

Diverse staalconstructies en 
montagewerk voor chemische en 
petrochemische bedrijven. 

Werk onderhanden 
Thor - offshore kraan - 2000 ton 

Liberia 
Derde generatie pijpenlegger 

Jersey C.l. 
storage spar system 

Nederland 
verplaatsbaar booreiland 

Brazilië 
verplaatsbaar booreiland 

Denemarken 
hefeiland 

Nederland 
drie jackets en vijf dekken voor 
oliewinning 

Nigeria 

SBM systemen ten behoeve van het 
laden en lossen van tankers op 
zee voor diverse landen. 

ELSBM voor toepassing bij het 
oliewinningsgebied Aukfield
Noordzee. 

Diverse werkzaamheden voor de 
Koninklijke Nederlandsche 
Hoogovens en Staalfabrieken. 

Staalconstructies en montagewerk 
voor chemische en petro
chemische bedrijven. 

Verdamperinstallatie (Waterfabriek). 



Het hefeiland "Stevin 73" aan het werk in de Oosterschelde. Rechts boven de pijpenlegger voor Rusland 
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Deelnemingen divis e 

Deze divisie werd in september 1973 
opgericht. 

R. J. BROWN & ASSOCIATES heeft 
een druk jaar achter de rug. 
Engineering orders werden uitge
voerd voor Australië, Nieuw-Zee
land, Singapore, Canada en voor 
de Noordzee. 

J. W. BILLARD & ASSOCIATES 
treedt op de Amerikaanse markt op 
als agent voor SBM en Tl 1. 

Hoewel FORAMER en FORASOL 
dezelfde aandeelhouders hadden, 
waren de deelnemingspercentages 
van ieder der aandeelhouders in 
beide maatschappijen verschillend. 
Dit boekjaar is deze situatie recht
getrokken. iedere aandeelhouder 
heeft nu in Foramer en Forasol het
zelfde aandeel. 

Forasol heeft een moeilijk eerste 
halfjaar gehad, doch in het tweede 
halfjaar trok de markt aan. Vrijwel 
alle boorinstallaties van Forasol zijn 
nu bezet. Forasol is er nog niet in 
geslaagd voor een boorinstallatie, 
die in Libië is achtergebleven, een 
uitvoervergunning uit dat land te 
krijgen. 
Geboord werd in de volgende lan
den: 
Frankrijk, Libië, Iran, Nigeria, Italië, 
Ghana, Spitsbergen en Angola. 

Alle drijvende booreenheden van 
Foramer zijn volbezet. Begin 1973 
werd een bezettingsverlies geleden 
op het hefeiland "lle de France", 
dat van West-Afrika naar de Per
zische Golf moest worden overge
bracht, waar het nu een meerjarig 
boorcontract heeft. Foramer exploi
teert verder het boorschip 

"
Péli

can", twee zogenaamde d ri Il i ng ten
ders, en is operator van het boor
schip "Havdrill

"
. Een derde drilling 

tender, waarvoor een meerjarig 
contract is verkregen, wordt op een 
Franse werf gebouwd. Foramer zal 
verder semi-submersible boorplat
forms voor een Griekse reder gaan 
exploiteren. 

IHC HOLLAND EXPLORATIE B.V. 
neemt deel in de Noordwinning 
Groep, welke met Pennzoil als 
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operator een aantal concessies in 
het Nederlandse continentale plat 
heeft verworven. Van de vier tot 
dusver ondernomen exploratiebo
ringen waren er twee succesvol. 
Noordwinning heeft inmiddels een 
produktievergunning ontvangen 
voor het gasveld in blok K 13, ter
wijl voor blok L 8, waar eveneens 
gas is aangeboord, op een vergun
ning wordt gewacht. Verdere bo
ringen in deze blokken zijn aan de 
gang, terwijl ook boringen in an
dere Noordwinning concessies op 
het programma staan. 

Gebruik makend van zijn rechten 
volgens de concessievoorwaarden 
heeft de Nederlandse staat door 
middel van de N.V. De Nederlandse 
Staatsmijnen voor 40% aandeel ge
nomen in de exploitatie van blok 
K 13. Met de Nederlandse Gasunie 
is een contract voor de levering 
van aardgas uit blok K 13 gesloten. 
De eerste gaslevering wordt begin 
1976 verwacht. 

IHC NOREX heeft een aandeel van 
10% in de Noorse boormaatschap
pij Nordic Offshore Drilling Com
pany, eigenaar van het door IHC 
Gusto gebouwde boorschip "Hav
drill". De 

"
Havdrill" is een zuster

schip van het indertijd door ons ge
bouwde boorschip 

"
Pélican". De 

"
Havdrill" is in 1974 redelijk van

werk voorzien. 

In ons vorige verslag werd melding 
gemaakt van de verwerving van 
een belang van 70 % in France Hol
lande S.A. te Parijs. De ontwikke
ling van deze onderneming, die nu 
gevoerd wordt onder de naam 
IHC FRANCE is voorspoedig. 

De resultaten van IHC HOLLAND 
{AUSTRALIA) over 1973 zijn ach
tergebleven bij de verwachtingen. 
Momenteel is een middelgrote cut
terzuiger in aanbouw. De vooruit
zichten voor verdere opdrachten in 
dit gebied zijn op korte termijn be
perkt. Daarom is besloten deze ves
tiging op te heffen. 

De door Seal, waarin DEEP deel
neemt, ontwikkelde 'underwater 
completion' systemen hebben hun 
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beproevingen tot nu toe succesvol 
doorstaan. Verwacht wordt echter, 
dat de markt voor deze systemen 
zich niet vóór 1976 zal ontwikkelen. 

Wij vrezen, dat de nationale protec
tie zowel in Engeland als in Noor
wegen het voor ons moeilijk zal 
maken aan de fabricage van deze 
systemen, welke ontwikkeld zijn 
voor diep water, deel te nemen. 

De bouw van de zogenaamde der
de generatie pijpenlegger bij IHC 
Gusto in opdracht van VIKING JER
SEY EQUIPMENT vindt, zij het met 
enige vertraging, voortgang. De fi
nanciering door Morgan Guaranty 
Trust, New York, is in augustus 
1973 rondgekomen. Dit type pijpen
legger is in staat bij slecht weer 
door te werken, dit in tegenstelling 
tot het tot nu toe gebruikte type. 



Belangrijke groepsgegevens over vijf jaren 

(x f 1,0 mln) 1973 1972 1971 1970 1969 

Waarde van de produktie 590,0 462,0 374,0 292,0 243,0 
Orders in portefeuille 1.066,0 826,0 545,0 378,0 336,0 
Hiervan nog te verwerken 763,0 610,0 383,0 267,0 220,0 

Bruto winst (excl. verlies op de orders voor drie booreilanden) 39,2 36,7 24,7 21,2 18,0 
Winst voor verdeling beschikbaar 11,0 9,4 7,8 6,4 

Cash flow negatief 21,7 18,7 15,3 13,1 
Idem (excl. verlies op de orders voor drie booreilanden) 27,6 27,0 
Aanschaffingen duurzame produktiemiddelen 17,9 34,1 27,0 17,6 7,8 

Dividend 5,4 4,5 3,7 3,2 

Geplaatst aandelenkapitaal 31,5 29,8 26,2 24,9 24,9 
Reserves 48,4 85,4 72,5 65,4 60,4 

Eigen vermogen 79,9 115,2 98,7 90,4 85,4 
Aantal werknemers aan het einde van het jaar 6.061 5.736 5.101 4.490 4.402 
Lonen, salarissen en overige personeelskosten 166,1 134,1 113,5 89,4 75,9 

Gegevens in guldens per aandeel van f 10 

Cash flow negatief 7,37 7,13 6,15 5,27 
Netto winst negatief 3,68 3,60 3,13 2,55 

Eigen vermogen 25,34 38,67 37,70 36,23 34,23 

Dividend 1,80 1,70 1,50 1,30 

(Onder cash flow verstaat men - heel in het kort -: netto winst plus afschrijving) 

ZOEKLICHT OP IHU G[S 
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Wij moeten iets goedmaken. IHC Gusto Staalbouw is er de 
laatste tijd wat "bekaaid" afgekomen in ons bedrijfsblad. Daar
om het zoeklicht maar eens gericht op deze tak van ons con
cern. 
Na maanden van besprekingen, het maken van plannen, en het 
oplossen van problemen met betrekking tot de personeelsbe
zetting werd op 1 januari van dit jaar IHC Gusto Staalbouw B.V. 
een feit. Een bedrijf met ruim 450 medewerkers en een te ver
werken urenpakket van meer dan 600.000 uur. De medewerkers 
van IHC Gusto Staalbouw zijn van verschillende kom-af. Er zijn 
er van IHC Gusto. En er zijn er van Lastechnisch bedrijf De 
Kleijn. Ze werken niet allemaal op dezelfde plaats. In Sliedrecht 
zijn op de werf 60 à 70 man werkzaam. Op kantoor zo'n 25. 
Anderen zitten in de "IHC pool", weer anderen in de Hoogoven
ploeg. In de vestiging in Geleen werken er in de fabriek en 
weer anderen verrichten arbeid in de montageploeg bij de 
Staatsmijnen. 
Binnen het IHC Holland concern maakt IHC Gusto Staalbouw 
deel uit van de Offshore-divisie. 

Verschillende karweien 

In de fabriek in Geleen heeft men opdrachten van verschillende 
aard. De montageploeg, die bij de chemische tak van de Staats
mijnen werkt, houdt zich bezig met de installatie van droge
ringsapparatuur voor Polyvinylchloride fabricage en de montage 
van leidingen voor de Polyaethyleen-fabriek. 
Ook de karweien, die op de werf in Sliedrecht in uitvoering zijn 
of waren betroffen verschillende objecten. Voor de "offshore"

industrie werd een dek op vier poten gemaakt met een gewicht 
van 80 ton. Een vreemde constructie was de "vulwagen" voor
een cokesfabriek in Hamburg. Vier roestvrij stalen trechters 
maakten deel uit van deze 40 ton wegende "wagen".
Ook voor "eigen huis" was er werk onder handen. Voor IHC
De Klop werden acht pontons gemaakt. Ze hadden als afme
tingen 23 x 7 x 2,85 meter en waren bestemd voor de standaard
zuigers, die voor de Chinese Volksrepubliek in produktie zijn. 
Voor de CO 824, een van de grote sleepzuigers die bij IHC Smit 
voor China worden gebouwd, werd het dekhuis gemaakt. Dit 

"huis" bestond uit twee "verdiepingen" en was 26,5 x 16,25 x
8,25 meter groot. Het geheel woog 105 ton en werd met behulp 
van een bok en lichters van Sliedrecht naar Kinderdijk ver
voerd. 

Heffen en rechtzetten 

De Hollandsche Beton Groep in Rijswijk plaatste bij ons de op
dracht voor de bouw van een hefeiland voor civiel gebruik. Op 
dit hefeiland met hoofdafmetingen 45 x 23 x 4,2 m, zal een 
kraan worden geplaatst voor het uitvoeren van zwaar heiwerk. 
De bouw wordt grotendeels verricht door de "Staalbouwers" in
Sliedrecht. Het eiland bestaat uit 15 secties, die men "onderste
boven" bouwt, wat eenvoudiger laswerk betekent. De afbouw
van het eiland gebeurt bij Gusto in Schiedam. Een heel bijzon
dere "klus" was hetgeen de Hoogovenploeg presteerde. In
IJmuiden kreeg Hoogoven IV eèn grote revisiebeurt. De oven
capaciteit werd vergroot, de mechanische bediening werd ge
wijzigd in elektrisch-pneumatische bediening, de installatie werd 
aangepast voor computerbesturing en . ... de hoogoven werd 
rechtgezet. In de loop der jaren was de oven wat scheefgezakt. 
Het rechtzetten werd door experts in binnen- en buitenland als 
onmogelijk beschouwd! Niemand geloofde dat het zou kunnen. 
Toen - op een zaterdagmorgen - zett�n de staalbouwmannen 
de vijzels er onder. Toch maar eens proberen. En waarachtig, 
het lukte! De hoogoven werd netjes recht gezet. Hulde, hulde! 
Ze staan voor niets, de mannen van IHC Gusto Staalbouw!! 



Marianne van der Ent bood de bloemen aan 
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SLEEPZUIGER VOOR INDONESIE 
Het Ministry of Transport, Communications & Tourism van de 
Republik lndonesia, verstrekte medio 1973 aan IHC Holland de 
opdracht voor de levering van een sleepzuiger met een laad
ruiminhoud van 2.900 m3

• Gezien de vele opdrachten, die wij 
onder handen hebben, wordt de bouw van dit schip uitgevoerd 
door Van der Giessen-de Noord, maritime services division B.V., 
in Alblasserdam. 
Het schip, dat de naam Sulawesi Il kreeg, werd op 24 augustus 
jl. te water gelaten. De doopplechtigheid werd verricht door 
Madame Sutopo Yuwono, echtgenote van de Ambassadeur van 
de Republik lndonesia in ons land. Tot de vele gasten behoor
den functionarissen van de Indonesische Ambassade, het Con
sulaat van Indonesië in Amsterdam, het Rijksinkoopbureau, het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Ministerie van Econo
mische Zaken, het Bureau voor Scheepsbouw en - uiteraard -
IHC. 
Nadat de doopformule was uitgesproken en de fles champagne 
tegen de scheepsromp was stukgesmeten, gleed de Sulawesi Il

statig de helling af. Van de tewaterlating werd voor de Indone
sische afdeling van Radio Nederland Wereldomroep een uitge
breide reportage gemaakt. De sleepzuiger zal straks van veel 
betekenis zijn voor het verbeteren en onderhouden van belang
rijke havens als Tandjong Priok, Tandjong Perak, Palembang, 
etc. 
De Sulawesi Il heeft een lengte van 92,50 meter, een breedte 
van 16,00 meter en een holte van 8,00 meter. In het laadruim 
kan maximaal 2.900 m3 worden geladen. De sleepzuiger wordt 
voorzien van twee zuigbuizen, waarmee tot op een diepte van 
20 meter kan worden gebaggerd. De twee baggerpompen in het 
voorschip worden elk aangedreven door een Bolnes dieselmo
tor van 800 pk. 
De voortstuwing van het dubbelschroefsschip geschiedt door 
twee 9 cilinder Smit-Bolnes motoren, elk met een (tropen) ver
mogen van 1.900 pk bij 300 omw./min. 

Een forse worp! 

114 

Het laadruim heeft 18 bodemkleppen om de baggerspecie te 
lossen. De lading kan ook worden gelost via de zelfleegzuig
en walpersinstallatie. De sleepzuiger wordt voorzien van zeer 
moderne navigatie- en baggerapparatuur en een elektrisch aan
gedreven boegschroef. De accommodatie biedt plaats aan een 
bemanning van 56 personen. 
De Sulawesi Il zal aan het eind van het jaar klaar ·zijn voor de 
technische proeftocht. 

De eerste meters op weg naar het water 

TE WATER 

Bemetel-geslaagden bij Smit & Bolnes 

Zoals gebruikelijk zijn in mei j.l. ook bij Smit & Bolnes de Be
metel Praktijk examens afgenomen, begin juni gevolgd door het 
uitgebreid examen te Bergen op Zoom. 
Het is plezierig, dat de leerlingen die hier aan deelnamen, te 
weten de heren L. W. van Galen, W. Koster, A. G. de Jonge en 
J. C. Berrevoets, voor de beide onderdelen zijn geslaagd. Reden
hen ook vanaf deze plaats van harte geluk te wensen met het
behaalde resultaat.

VAN DE REDACTIE 
Het doet ons genoegen u met ingang van deze maand weer een 
volledige redactie te kunnen voorstellen. 
De heer C. Mulder vertegenwoordigt voortaan IHC De Klop. 
Namens Smit & Bolnes B.V. heeft de heer L. C. M. Tiebout, 
Chef de Bureau Verkoop, zitting in de redactie. De heer P. W. 
ldema, tot voor kort werkzaam op het Hoofdkantoor, werkt nu 
als personeelschef bij DMN en is ook in de redactie van ons 
blad opgenomen. 
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J. VAN DAM 

50JAARBIJ 

IHCSMIT 

Op 23 juli j.l. herdachten wij met 
de heer J. van Dam het feit, dat 
hij op 21 juli 1924 in dienst van 
ons bedrijf is getreden. 
Ter gelegenheid daarvan werd 
hij door de burgemeester van 
Nieuw Lekkerland op het ge
meentehuis gedecoreerd met de 
zilveren eremedaille verbonden 
aan de Orde van Oranje Nas
sau. Uitgezonderd het laatste 
jaar heeft onze jubilaris steeds 
aan de draaibank gestaan. 
Meestal voor het maken van ver
stuiverhuizen, zodat het aantal 
door hem gemaakte verstuiver
huizen in de duizenden loopt. 
Het laatste jaar werd hij inge
schakeld voor het bijhouden van 
tijdstaten en de werkuitgifte. 
Het is voor de heer Van Dam 
en zijn vrouw wel een bijzon
dere periode in hun leven. Eerst 
de viering van het vijftigjarig 
dienstverband met daaraan ver
bonden het uitreiken van de Ko
ninklijke onderscheiding en op 
13 september het bereiken van 

In memoriam 

C. 

Op maandag 15 juli j.l. ontvingen wij et 
dat op zaterdag plotseling was overlede 
heer 

CORNELIS KEES 

Hij bereikte de leeftijd van 56 jaar. 
De heer Keesmaat kwam in 1946 in die 
De laatste jaren was hij werkzaam als 
Speciale Constructies. 
Wij betreuren het, dat wij wederom een 
moeten verliezen. 
De begrafenis vond plaats op woensdag 
plaats te Alblasserdam. 
Wij betuigen de familie Keesmaat onze 
lies wat hen zo plotseling is overkome 
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In memoriam 

de pensioengerechtigde leeftijd. 
Wij feliciteren de heer Van Dam 
met de koninklijke onderschei
ding en met het jubileum en 
wensen hem voor de toekomst 
heel veel gelukkige jaren toe 
samen met zijn vrouw. 

25JAARBIJ 

IHC VERSCHURE 

De oogstmaand 1974 bracht 
IHC Verschure een vijftal jubila-

A. C. DE PEUTER 

rissen. In volgorde van ont
vangst met bijbehorend feeste
lijk ceremonieel en de toepas
selijke heildronk waren het de 
heren: 

A. C. de Peuter, constructeur 
scheepsbouw. De datum van het 
jubileum was donderdag 1 au
gustus.

J. A. Goedhart, ontwerper-con
structeur, groepsleider machine
bouw. De datum van het jubi
leum was maandag 5 augustus. 

C. KEESMAAT 

Op maandag 15 juli j.l. ontvingen wij het ontstellende bericht 
dat op zaterdag plotseling was overleden onze medewerker, de 
heer 

CORNELIS KEESMAAT 

Hij bereikte de leeftijd van 56 jaar. 
De heer Keesmaat kwam in 1946 in dienst bij IHC Smit. 
De laatste jaren was hij' werkzaam als drukker in de afdeling 
Speciale Constructies. 
Wij betreur�n het, dat wij wederom een van onze medewerkers 
moeten verliezen. 

De begrafenis vond plaats op woensdag 17 juli op de begraaf
plaats te Alblasserdam. 
Wij betuigen de familie Keesmaat onze deelneming met dit ver
lies wat hen zo plotseling is overkomen. 

J. Bakker
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J. A. GOEDHART 

H. VAN LOENEN 

H. van Loenen, modelmaker -
voorman, nieuwbouw. De datum 
van het jubileum was vrijdag 9 
augustus.

C. Fokke, koperslager, nieuw
bouw. De datum van het jubi
leum was maandag 12 augustus.

J. v.d. Veen, ijzerwerker, casco
montage nieuwbouw. De datum
van het jubileum was donderdag 
23 augustus.

Bij de reeds geuite felicitaties 

C.FOKKE 

J. V.D. VEEN 

voegen wij de onze en van al 
diegenen uit het bedrijf of het 
concern, die niet in de gelegen
heid zijn geweest deze jubilaris
sen persoonlijk de hand te druk
ken op hun jubileumdag. 

G. LABAGE 

Op 16 augustus j.l. bereikte ons het ontstellende bericht dat 
onze medewerker 

GIDION LABAGE 

op de leeftijd van 48 jaar plotseling was overleden. 
De begrafenis vond plaats op maandag 19 augustus op de be
graafplaats te Alblasserdam, waarbij zijn chef en zijn baas en 
vele van zijn collega's aanwezig waren. 
Hij is op 3 maart 1952 bij ons bedrijf in dienst getreden. Wij 
verliezen in hem een zeer gewaardeerde medewerker die een 
grote lege plaats op de afdeling en bij de collega's achterlaat. 
Onze deelneming gaat uit naar zijn vrouw en kinderen. Wij wen

sen hen kracht en sterkte toe om dit verlies, dat hen zo plotse
ling overkomen is, te kunnen dragen. 

J. Bakker
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Bij de verschillende bedrijven hebben de gepensioneerden hun 
jaarlijkse boottocht gemaakt. Er is altijd veel belangstelling voor 
zo'n dag. Het IHC Gusto Nieuws zei hiervan: ,,Zo'n 500 oudge
dienden worden om ± 8.30 uur ingescheept op het Schiedamse 
Hoofd". Voorzichtig met de lading, hoor! .... 
Verder lazen wij in dit bericht: ,,Aan alles is gedacht, zelfs aan 
het weer maar dát hebben de organisatoren niet in de hand". 
Dat dàchten wij al .... 

Dit is de maand, waarin de veertig-plussers het tweede deel van 
het hart- en vaatonderzoek ondergaan. In de regionale berich
tenbladen werden daarover instructies gegeven. ,,Op de dag van 
het onderzoek geeft u dit ingevulde formulier, tezamen met het 
flesje, gevuld met uw ochtendurine van die dag, af in de hal van 
de personeelskantine". 
Van je ras, ras, ras, naar de kantine met je plas .... 

Wij willen niet onvriendelijk zijn, maar in een van de berichten
bladen zagen wij een advertentie, die wat vreemd aandeed: ,,Op 
de afdeling Speciale Constructies zijn door ziekte en overlijden 
vakatures ontstaan voor: .... " 
Een ongezonde afdeling, zo lijkt het! 

Dan zien wij liever een advertentie als deze in het IHC Smit 
Nieuws: ,,Te koop: 1 paar zebravinken, sijsjes, oranjekaken, 
goudbuikjes en napoleonen". 
In ons terrarium hebben wij liever: Kameleonen .... 

Bij IHC De Klop vergaderde de OR en als altijd lazen wij met 
veel belangstelling wat hierover in het IHC De Klop Nieuws 
werd gepubliceerd. In de rondvraag kwam onder meer aan de 
orde: 

"
Het gebruik van de fietsenstalling als magazijn, waarvoor een 

nieuwe nissenhut zou komen. Waar die blijft was niet duidelijk." 
Ze missen 'm nog! 
Dan was er een discussie over de WC's op de werf en met 
name over de plaats daarvoor: ,,er zal aan worden begonnen na 
de bouwvakvakantie". De behoefte eraan zal zeker snel stij
gen! .... 
En dan nog dit: ,,De melkverstrekking in bepaalde werkomstan
digheden zal nader worden bekeken om indien mogelijk tot een 
vaste regeling te komen. Tot dat moment zal de oude regeling 
van kracht blijven". 
Geen gemelk verder! .... 

Er werd bij IHC Smit een idee bekroond. Waarom? 
Nou: ,,Het testen van relaisprinten gebeurde met een connector 
met daaraan een aantal draden (16 stuks). Het grote nadeel 
was, dat men steeds de draden uit moest zoeken. T. -de Groot 
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en W. F. Groesbeek maakten een testkastje met schakelaars". 
Zo raken ze nooit meer de draad kwijt bij het testen! .... 

Onder de kop 
"

Dankbetuiging" lazen wij in het IHC Gusto 
Nieuws het volgende: ,,De bloemen van de Gusto nemen de 
scherpe kantjes van het Ziekenhuis weg en maakten het weer 
rond. Da's logisch hè?" Nou nee, wij komen er rond voor uit, 
dat wij dit niet zo scherp zien ... . 

En dit stond in het IHC De Klop Nieuws: ,,Alle deelnemers van 
de Lief- en Leedpot hartelijk dank voor de mooie fruitmand na 
mijn ongeval". 
Vóór een ongeluk krijg je immers nooit wat . . .. 

Nog een advertentie, voor u geplukt uit het IHC Smit Nieuws. 
,,Te koop: z.g.a.n. 2-pits butagasstel: fl. 15,-; 2-pits aard gasstel: 
f 15,-; electrisch kookplaatje f 7,50". 
Er kan nu nog uitsluitend op hout worden gekookt. 

Stilleven anno augustus 1974. De zomer en de vakanties zijn 
voorbij en dus kunnen de paraplu's nu ongebruikt blijven .... 




