


Verslag van de raad van bestuur 
Het boekjaar 1974 is voor onze 
vennootschap een jaar van consoli
datie geweest. Onze werkzaamhe
den in de U.S.A. zijn in het verslag
jaar beëindigd. Het booreiland dat 
bij onze Amerikaanse dochtermaat
schappij, IHC Holland Marine Cor
poration, voor Petrobras te Rio de 
Janeiro in aanbouw was, is aan 
deze opdrachtgever afgeleverd. De 
werf te lngleside, Texas, is verkocht 
en overgedragen aan Baker Marine 
Corporation. Het bedrijf wordt on
der deze naam door de nieuwe 
eigenaar voortgezet. Personeels
problemen hebben zich hierbij niet 
voorgedaan. 

Het is in hoge mate te danken aan 
de inzet van onze Nederlandse me
dewerkers, dat het booreiland tot 
tevredenheid van Petrobras is afge
leverd. Zij hebben de bouw in Ame
rika onder moeilijke omstandighe
den tot stand gebracht. 
Alhoewel bij het verschijnen van dit 
jaarverslag het door IHC Gusto te 
bouwen booreiland nog niet is af
geleverd, hebben wij geen aanlei
ding de in het vorige jaarverslag 
vermelde verliesschattingen op de 
drie booreilanden te wijzigen. 
De gebeurtenissen bij IHC Holland 
Marine Corporation hebben een 
verstorende inv,loed op het functio
neren van de organisatie van onze 
vennootschap gehad. Nu deze epi
sode is afgesloten, is een eind aan 
deze moeilijkheden gekomen. 

Bij het verschijnen van dit jaarver
slag zijn de vier bergingssleepboten 
die wij in aanbouw hadden voor 
Sudoimport te Moskou aan deze 
opdrachtgever afgeleverd. Zij vol
doen geheel aan de eisen van de 
eigenaar. Helaas hebben zich tij
dens de bouw technische moeilijk
heden voorgedaan, waardoor de 
bouwkosten hoger zijn geworden 
dan begroot. Ook is hierdoor de 
bouwtijd verlengd en was boete 
wegens te late oplevering verschul
digd. Het verlies, dat door deze 
oorzaken op deze order is ont
staan, is volledig verwerkt in het 
resultaat over 1974. 
Medio 1975 zal de pijpenlegger, die 
in aanbouw is voor Viking Jersey 
Equipment Limited worden opgele
verd. 
Dit object past door zijn grote om
vang en de daarmede verband hou
dende techniek niet in ons normale 

produktieprogramma. Als gevolg 
hiervan verwachten wij op deze 
opdracht een verlies van f 15 mil
joen. In verband met het eenmalige 
karakter hebben wij dit verlies in 
het geconsolideerd resultatenover
zicht en de winst- en verliesreke
ning van de houdstermaatschappij 
afzonderlijk tot uitdrukking ge
bracht. 
De verliezen op de sleepboten en 
de pijpenlegger beperken het resul
taat tot f 4,4 miljoen. Dit resultaat 
werd in de op 19 september 1974 
gehouden algemene vergadering 
van aandeelhouders reeds geïndi
ceerd. 
Wij stellen voor een dividend van 
f 0,50 in contanten per aandeel 
van f 10 uit te keren. 
De verliezen op de booreilanden en 
de pijpenlegger hebben geleid tot 
een voorzichtiger beleid bij het aan
vaarden van orders, waarvan de 
kostprijs niet met een voldoende 
mate van zekerheid kan worden 
vastgesteld. Dit geldt ook ten aan
zien van orders, die groot zijn in 
verhouding tot de capaciteit van de 
bedrijven, waar zij geproduceerd 
moeten worden. 
Ons beleid is thans gericht op een 
beheerste groei met als basis onze 
know-how op het gebied van het 
produceren van kapitaalgoederen 
voor de bagger- en offshore-indus
trie en op het uitbreiden van onze 
engineeringactiviteiten. Naast eigen 
produktie wordt gestreefd naar het 
verstrekken van licenties, hetzij in
cidenteel voor grote werktuigen 
waarvan er één of een klein aantal 
tegelijk gebouwd wordt, hetzij op 
een meer permanente basis voor 
onze standaardprodukten. 
Het deelnemen in andere onderne
mingen zullen wij beperken tot die 
belangen, die een versterking van 
de ·genoemde basis betekenen en 
die onder het eigen management 
op niet te lange termijn een redelijk 
rendement opleveren. De financie
ringsbehoeften moeten passen in 
de kapitaalstructuur van de ven
nootschap en de risico's moeten 
aanvaardbaar zijn. 
In 1974 hebben wij onze deelneming 
in Viking Jersey Equipment Limited, 
R. J. Brown & Associates Ine., J. 
W. Billard and Associates Ine., IHC
Holland (Australia) Pty. Ltd. en Po
lymarin B.V. afgestoten, omdat de
ze niet aan een of meer van deze
criteria voldoen.
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De investeringen zijn in het afge
lopen jaar beperkt gebleven. 
In 1975 zullen de investeringen aan
merkelijk lager zijn dan in 1974. Wij 
menen, dat dit voor de bedrijven 
waar in de laatste jaren modernise
ringsprogramma's zijn uitgevoerd 
geen bezwaar is, maar dat hervat
ting van de investeringen voor de 
andere bedrijven op niet te lange 
duur noodzakelijk is. 

Op 21 augustus 1974 overleed Ir. 
W. C. den Hartog, directeur van IHC
Smit. De heer Den Hartog heeft de
vennootschap grote diensten bewe
zen als organisator en koopman.
Zijn laatste spectaculaire werk was
het verkrijgen van een belangrijke
order uit China, de grootste op
dracht ooit door IHC Holland ge
boekt. Wij zullen deze aimabele
directeur en vriend zeer missen.

Door de benoeming van Ir. D. Bo
terenbrood tot lid van de raad van 
bestuur bestaat deze met ingang 
van 1 november 1974 weer uit drie 
leden. De heer Boterenbrood is in 
het bijzonder belast met de leiding 
van de Bagger Divisie. 

Orderportefeuille 
De verkoop van zowel baggermate
rieel als materieel voor de offshore 
olie-industrie had gedurende het 
jaar 1974 een zeer bevredigend 
verloop. 
De orderportefeuille steeg van 
f 1.066 miljoen op 31 december 
1973 tot f 1.528 miljoen op 31 de
cember 1974. Bij het schrijven van 
dit verslag bedroeg de orderpor
tefeuille f 1.494 miljoen. 
De Bagger Divisie. verkocht in 1974 
voor f 541 miljoen, de Offshore Di
visie ontving orders voor een be
drag van f 537 miljoen. 
De verkoop van groot baggermate
rieel bestond voornamelijk uit or
ders voor acht sleepzuigers be
stemd voor de Sovjetunie, Irak en 
Zaïre. 
De verkoop van zowel gestandaar
diseerd klein baggermaterieel van 
het type IHC Beaver als van onder
delen en instrumenten ondervond 
enige stagnatie als gevolg van het 
verminderde investeringsniveau 
van de meeste Westeuropese af
nemers. 
In het laatste kwartaal van 1974 
vond de introductie van een nieuwe 
serie standaard cutterzuigers 
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Vermogenspositie 
Het eigen vermogen steeg 
f 79.898.000 op 31 december 
tot f 84.056.000 op 31 dece 
1974. De verklaring hiervoor is 
volgende: 

Eigen vermogen op 
31 december 1973 f 79.898.000 
Bij: door omwisse-
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bare obligaties 138JlD 
toeneming reserve 
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ving duurzame 
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plaats. Reacties uit afnemerskrin
gen en inmiddels ontvangen op
drachten voor dit materieel onder
steunen onze goede verwachtingen 
voor deze nieuwe serie. De ver
koop van klein baggermaterieel van 
het type IHC Amphidredge, dat zo
wel geschikt is voor het gebruik op 
het land als in het water, werd dit 
jaar op gang gebracht. 
De omvang van de orderportefeuil
le heeft ons ook in 1974 genood
zaakt de bouw van enkele schepen 
uit te besteden. De ervaring opge
daan met het uitbesteden bij Neder
landse werven is goed. 
De verkoop van materieel voor de 
alluviale mijnbouw bleef enigszins 
ten achter bij de verwachtingen. 
Als gevolg van de energiecrisis 
werd door de offshore olie-indus
trie gedurende 1974 veel geïnves
teerd. 
Zowel IHC Guste als onze Zwitserse 
dochtermaatschappij Single Buoy 
Moorings kon hierdoor belangrijke 
orders voor boorschepen en meer
boeien voor overslag van olie op 
zee afsluiten. Bovendien verwierf 
Scott-Lithgow te Port Glasgow in 
Schotland, aan welke werf wij li
centies verleenden, opdrachten 
voor de bouw van drie boorsche
pen van het IHC ontwerp. 
Onze dochteronderneming IHC 
France voldeed aan de verwach
tingen. IHC (Malaysia) gaf over 
1974 nog een verlies te zien. De 
werf in Maleisië werd verder uitge
breid, zodat de bouw van groter 
materieel mogelijk is geworden. 

Vermogenspositie 
Het eigen vermogen steeg van 
f 79.898.000 op 31 december 1973 
tot / 84.056.000 op 31 december 
1974. De verklaring hiervoor is de 
volgende: 

Eigen vermogen op 
31 december 1973 f 79.898.000 
Bij: door omwisse-
ling van converteer-
bare obligaties 138.000 
toeneming reserve 
aanvullende afschrij-
ving duurzame 
produktiemiddelen 1.212.000 
tQevoeging uit de 
voorgestelde winst-
verdeling 2.808.000 

Eigen vermogen op 
31 december 1974 f 84.056.000 

Het aantal uitstaande aandelen van 
f 10,- bedroeg op 31 december 
1974: 3.157.900. Dit aantal zal bij 
totale conversie van de nog uit
staande obligaties stijgen tot 
3.408.900. 

Personeelszaken en sociaal beleid 
Op 31 december 1974 waren in de 
IHC Holland groep 5.506 personen 
werkzaam, tegenover 6.061 op 31 
december 1973. De teruggang van 
555 werknemers is in hoofdzaak 
veroorzaakt door het verkopen van 
IHC Holland Marine Corporation 
(850) en R. J. Brown (70). Daarte
genover staat, dat het aantal me
dewerkers is toegenomen bij IHC
(Malaysia) met 263 en bij de overige
werkmaatschappijen met 102.

Wijzigingen in de arbeidsvoorwaar
den vonden plaats op basis van 
de in de machtigingswet gegeven 
voorschriften. Op grond van CAO
afspraken werd de normale weke
lijkse arbeidsduur verkort tot 40 
uur. 
Met de vakbonden vindt overleg 
plaats over een grotere uniformiteit 
van arbeidsvoorwaarden en rege
lingen bij de IHC bedrijven. 
Er werd een aanvullende collec
tieve arbeidsongeschiktheidsverze
kering gesloten, waardoor ook het 
gedeelte van het inkomen boven de 
W.A.0.-grens werd verzekerd tegen 
de gevolgen van invaliditeit. 
In 1974 werden op grote schaal 
medische keuringen verricht bij per
soneelsleden boven de 40 jaar. 
Dit onderzoek zal periodiek worden 
herhaald. 

Op 2 mei 1974 werd de Centrale 
Ondernemingsraad geïnstalleerd. 
Alle tot onze groep behorende Ne
derlandse bedrijven, ook die welke 
geen ondernemingsraad hebben, 
zijn in de C.O.R. vertegenwoordigd. 
Zij bestaat uit 24 leden. Overeen
komstig de wettelijke bepalingen 
werd de C.O.R. betrokken bij de 
benoeming van drie nieuwe com
missarissen. 
Zij heeft in het bijzonder aandacht 
besteed aan de algemene finan
cieel-economische gang van zaken 
van IHC Holland. Gesteund door de 
ervaringen tot nu toe verwachten 
wij dat dit overlegorgaan een be
langrijke positieve bijdrage zal le
veren aan de meningsvorming over 
gemeenschappelijke aangelegen-
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heden van de IHC bedrijven. 
Veel aandacht wordt besteed aan 
de bevordering van het overleg 
binnen de werkmaatschappijen. De 
ondernemingsraden en de perso
neelsoverlegcommissies spelen 
daarbij een belangrijke rol. 

Teneinde een voldoende bezetting 
van hoger leidinggevende posten 
in de toekomst te waarborgen en 
daarbij zo veel mogelijk rekening 
te houden met de capaciteiten en 
ambities van onze eigen medèwer
kers, is een nieuw management de
velopment project ontwikkeld. 
Ter introductie van dit project wer
den conferenties en oriëntatieda
gen georganiseerd. Hiermede is de 
basis gelegd voor een systemati
sche ontwikkeling van dit belang
rijke onderdeel van het personeels
beleid. 

Niettegenstaande uitgebreide wer
vingsacties én intensief overleg met 
de gewestelijke arbeidsbureau's 
bleek het moeilijk om voldoende 
goede medewerkers aan te trekken.• 
Eén en ander was aanleiding t>m 
bij een aantal werkmaatschappijen 
de omscholingsactiviteiten uit te 
breiden. Zo werd bij IHC Guste een 
speciale omscholingswerkplaats 
voor lassers en ijzerwerkers in ge
bruik gesteld, terwijl zowel bij IHC 
Guste als bij IHC Verschure werd 
samengewerkt met het Centrum 
voor Vakopleidingen voor Volwas
senen. Ook aan andere opleidingen 
werd veel aandacht besteed. 
Het is te betreuren, dat in de prak
tijk de werknemers in gebieden 
waar grote werkloosheid heerst, 
moeilijk te bewegen zijn zich in het 
westen te vestigen. De hiermede 
verband houdende problemen ver
dienen een nationale aanpak. 
Bij een aantal werkmaatschappijen 
heeft het geringe aanbod van pro
duktiepersoneel geleid tot het toe
nemen van personeel van onder
aannemers op de bedrijven. In 
overleg met andere ondernemingen 
uit onze bedrijfstak zijn maatrege
len getroffen om moeilijkheden in 
de bedrijven te voorkomen. 

Het uit Nederland afkomstig perso
neel dat bij de beëindiging van de 
IHC activiteiten in Amerika werk
zaam was bij IHC Holland Marine 
Corporation, kon worden herplaatst 
in functies binnen IHC Holland. 
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De lokaal aangetrokken werkne
mers zijn in de gelegenheid gesteld 
in dienst te treden bij Baker Marine 
Corporation. 

Wij hebben het afgelopen jaar veel 
steun ondervonden van onze werk
nemers. Door hun inzet is het mo
gelijk geweest aan de moeilijkhe
den het hoofd te bieden. Wij dan
ken hen voor de bijdrage die zij in 
dit jaar hebben geleverd. 

Vooruitzichten 
De invloed van de huidige recessie 
op onze bedrijven is tot nu toe be
perkt gebleven. Het beleid, dat se
dert jaren is gevoerd om ons zeer 
gespecialiseerde baggerprodukten 
pakket over de gehele wereld aan 
te bieden, blijkt nu resultaat op te 
leveren. 
De activiteiten, die worden ont
plooid bij de opsporing en de win
niflg van olie, na de verstoring van 
het evenwicht door de verhoogde 
olieprijzen, geven ons het vertrou
wen, dat de vraag naar de produk
ten van onze Offshore Divisie on
verminderd zal blijven aanhouden. 
De concurrentie in deze markt is 
evenwel toegenomen. De uiterste 
inspanning zal dan ook worden ver
eist om door verbetering van de 
efficiëncy en door rationalisatie de 
kostenstijgingen de baas te blijven 
en daardoor een concurrerende po
sitie te blijven innemen. 
Wij verwachten hiertoe in staat te 
zijn. 
De orders die in het afgelopen 
boekjaar werden geboekt, hebben 
betrekking op het leveren van werk
tuigen en schepen, die in ons pro
duktieprogramma zijn opgenomen. 
Wij lopen hierop geen grotere 
risico's dan die, welke normaal in 
onze bedrijfstak voorkomen. 

Gezien de genoemde feiten en re
kening houdende met de orderpor
tefeuille ligt een verbetering van 
het resultaat in het lopende jaar in 
de lijn der verwachtingen. Wij zien 
de toekomst met vertrouwen tege
moet. 

De raad van bestuur: 
D. L. H. Smit
D. Boterenbrood
B. Schuil

Rotterdam, april 1975. 

Bagger Divisie 
Algemeen 
De verkopen van de Bagger Divisie 
in 1974 overtroffen wederom de 
prognoses. Deze gunstige ontwik
keling is vooral te danken aan be
langrijke orders voor sleepzuigers, 
welke werden ontvangen van de 
overheden van de Sovjetunie, Irak 
en Zaïre. 
De verkoop aan Europese afnemers 
- in het bijzonder de levering van
baggeronderdelen en klein gestan
daardiseerd materieel - onder
vond enige weerslag van de terug
gang die deze bedrijfstak onder
vond.
Evenals vorig jaar konden de in
1974 afgesloten orders niet geheel
op IHC werven worden voltooid; uit
besteding van de bouw van twee
sleepzuigers bij Nederlandse
scheepswerven was noodzakelijk.

IHC Smit 
IHC Smit is het gehele jaar volle
dig bezet geweest. De bouw van 
vier grote sleepzuigers bestemd 
voor de Volksrepubliek China ver
liep voorspoedig; twee schepen van 
deze serie werden in het laatste 
kwartaal 1974 afgeleverd. 
De aflevering van acht gestandaar
diseerde splijtbakken van het type 
IHC Omnibarge illustreert de gun
stige verkoopontwikkeling van dit 
standaardprodukt. 

Naast de bouw van compleet bag
germaterieel leverde IHC Smit on
derdelen en apparatuur voor in het 
buitenland geassembleerde bagger
werktuigen. Een aantal zuigers 
werd op deze wijze met succes vol
tooid in landen als India en 
Frankrijk. 

IHC Verschure 
Ook IHC Verschure was gedurende 
het verslagjaar volledig bezet. 
De gang van zaken werd in belang
rijke mate beïnvloed door de reeds 
eerder genoemde technische moei
lijkheden bij de bouw door IHC 
Smit en IHC Verschure van vier 
sleepboten voor Russische reke
ning. De extra werkzaamheden als 
gevolg hiervan werden grotendeels 
door IHC Verschure uitgevoerd. 
Het in het vorig verslag aangekon
digde moderniseringsplan werd ver
der gerealiseerd; de vernieuwing 
van de scheepsbouwhelling, de uit
breiding van de afbouwkade en de 
uitbreiding en de modernisering 
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van het platen- en profielenpark 
kwamen gereed. 

Oranjewerf 
Een verdere reorganisatie van de 
Oranjewerf, de reparatie-afdeling 
van IHC Verschure, leidde reeds tot 
verbeterde resultaten. 
Problemen met het aantrekken van 
geschoold personeel en de scher
pe concurrentie in de scheepsre
paratiemarkt beperken evenwel het 
rendement van deze bedrijfsafde
ling. 

Smit Engineering 
Smit Engineering heeft haar ac
tiviteiten - in nauw overleg met 
IHC Smit - bijna geheel gericht op 
het begeleiden van vele belangrijke 
samenwerkings- en uitbestedings
contracten. Hierdoor konden enige 
zuigers in India en Australië wor
den voltooid op plaatselijke 
scheepswerven. De samenwerking 
met een aantal Nederlandse 
scheepsbouwondernemingen, waar 
IHC materieel werd uitbesteed. 
verloopt geheel naar verwachting. 

IHC De Klop 
Bij IHC De Klop werd in het jaar 
1974 een groter aantal orders ver
werkt dan normaal. Naast de pro
duktie van de grote serie stan
daardzuigers van het type IHC Giant 
2300, 3300 en 4600 in opdracht voor 
de Chinese Volksrepubliek, wer
den nog een kleine sleepzuiger voor 
Rusland en een aantal standaard
zuigers van het type IHC Beaver 
en IHC Giant afgeleverd. 
Van het sedert kort in het verkoop
programma opgenomen amfibisch 
materieel werden negen stuks ver
kocht. 
In het laatste kwartaal van 1974 
werd een serie geheel gemoderni
seerde cutterzuigers geïntrodu
ceerd. Deze zuigers worden onder 
de naam IHC Beaver verkocht. 
De belangstelling voor deze nieuwe 
serie, waarvoor reeds orders zijn 
geboekt, is groot. 

Mineraal Technologisch Instituut 
(MTI) 
Het Mineraal Technologisch In
stituut (MTI) heeft zijn research
werk in het afgelopen jaar hoofd
zakelijk gericht op verdere ont
wikkeling en verbetering van het 
nieuwe bodemschuifsysteem, de 
ontwikkeling van asafdichtingen en 



van een nieuw cuttersysteem voor 
gesteenten. 
Voorts werd een nieuw type werk
tuig ontwikkeld, dat in het bijzon
der toegepast kan worden voor 
strandaanwinning en -verbetering. 
De standaardisatie van baggeron
derdelen en instrumenten, alsmede 
de ontwikkeling van werktuigonder
delen voor de zand- en grindwin
ning op zee werden in het verslag
jaar voortgezet. 

Smit & Bolnes 
Bij Smit & Bolnes werd het jaar 
1974 gekenmerkt door de aflevering 
van een groot aantal motoren be
stemd voor sleepzuigers en sleep
boten in aanbouw bij IHC werk
maatschappijen en andere Neder
landse en buitenlandse werven. 
De bouw van enkele motoren 
moest worden uitbesteed. 
De verkoop van motoren met een 
hogedruk koeler (HOK motoren) 
kwam overeenkomstig de verwach
tingen goed op gang. De noodzaak 
tot voortdurende technische ontwik
keling en verbetering van de diesel
motoren vraagt veel aandacht. 

Mining and Transport Engineering 
(MTE) 
Mining and Transport Engineering 
(MTE) heeft in het verslagjaar 
opdrachten geboekt voor twee 
gestandaardiseerde kleine erts
baggermolens en een groot aan
tal jigs (ertsscheidingswerktui
gen). Hoewel met deze opdrachten 
niet geheel aan de verkoopver
wachtingen werd voldaan zijn de 
vooruitzichten ih deze marktsector 
gunstig. 
In 1974 werden een tinbaggermolen 
van het standaardtype en een aan
tal speciale losarmen voor massa
goedoverslag afgeleverd. 
De modernisering van een Indone
sische tinbaggermolen werd vol
tooid. Een ontwerp-opdracht voor 
een zeegaande ertsbaggermolen 
kwam gereed, waarbij door mid
del van laboratoriumproeven de 
bruikbaarheid van een door dit be
drijf ontworpen ladderophangsys
teem werd aangetoond. 

De Machinefabriek Noordwykerhout 
(DMN) 
De Machinefabriek Noordwyker
hout (DMN) heeft haar positie in 
1974 versterkt, mede dank zij effi
ciency verbeteringen. 

Naast gestegen leveringen aan an
dere IHC werkmaatschappijen, is 
DMN erin geslaagd toeleverings
contracten voor enkele jaren met 
vooraanstaande Nederlandse be
drijven af te sluiten. 
De verkoop van doseersluizen, on
der licentie van Westinghouse Bra
ke & Signa!, ontwikkelt zich gunstig. 

Navalconsult-Holland 
Navalconsult-Holland, het inge
nieursbureau gespecialiseerd in 
het ontwerpen en herstructure
ren van scheepswerven, was in 
1974 volledig bezet met opdrachten 
voor zowel Nederlandse als buiten
landse rekening. Bovendien werden 
enkele plannen uitgewerkt voor IHC 
werkmaatschappijen. Opdrachten 
werden ontvangen uit Finland, 
Spanje en Nigeria. 

Mede dank zij een intensieve sa
menwerking met Navalconsult Zwe
den, wordt op dit specifieke terrein 
een sterke positie ingenomen. 

Polymarin 
Wij hebben ons belang in deze 
dochtermaatschappij verkocht. 

IHC (Malaysia) 
De gang van zaken bij IHC (Ma
laysia) gedurende 1974 stemde nog 
niet tot tevredenheid. 
Het bedrijf was voldoende bezet 
met de bouw van een viertal splijt
bakken en een groot aantal kleine 
landingsvaartuigen voor rekening 
van de Maleisische overheid. Voorts 
konden opdrachten worden verwor
ven voor de levering van een sleep
boot en een aantal loodsboten. 

De uitbreiding van de werffacilitei
ten werd voortgezet. De werf be
schikt nu over een zodanige hel
lingcapaciteit, dat schepen en 
pontons tot een lengte van 120 m 
kunnen worden gebouwd. 

IHC France 
IHC France, gevestigd te Parijs, 
heeft haar activiteiten vooral ge
richt op de verkoop van IHC pro
dukten en daarbij aansluitende pro
dukten in de Franstalige markt, als
mede op ontwikkeling, produktie 
en verkoop van varend materieel 
voor haven- en kustvaart. Geduren
de het verslagjaar kon de verkoop 
in laatstgenoemde sector op gang 
worden gebracht. 
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Afgeleverd materieel 
De belangrijkste in 1974 afgelever
de objecten zijn: 

Gerakl - sleepboot - 6800 pk 
Sovjetunie 

Diokl - sleepboot - 6800 pk 
Sovjetunie 

Dimant - sleepboot - 6800 pk 
Sovjetunie 

CO 823 - sleepzuiger - 4500 m3 
Volksrepubliek China 

CO 824 - sleepzuiger - 4500 ri,3 
Volksrepubliek China 

Sulawesi Il - sleepzuiger - 2900 m3 

Indonesië 
Ivan Babushkin - sleepzuiger -

630 m3 
Sovjetunie 

MOT Dredge V - sleepzuiger -
3100 m3 
India 

lana - sleepzuiger - 600 m3 
Sovjetunie 

Tinbaggermolen 
Brazilië 

7 IHC Giant 4600 - cutterzuigers 
Volksrepubliek China 

3 IHC Giant 2300 - cutterzuigers 
Volksrepubliek China 

10 Standaard cutterzuigers van het 
type IHC Beaver 

8 IHC Omnibarges 
9 IHC Amphidredges 

- Ontwerpen en baggerinstallaties
voor in het buitenland gebouwd
of te bouwen materieel
Baggeronderdelen en -instru
menten, perspijpen
Dieselmotoren van het type
Smit-Bolnes
Ertsscheidingsapparatuur (Jigs)

- Ombouw en modernisering van
baggermaterieel en ertsbagger
materieel

- Reparatie werkzaamheden
- Engineering studies voor de mo-

dernisering van scheepswerven
- Vacuum- en doseersluizen
- Golfkarton machines
- Diverse constructiewerken en

toeleveringen voor derden.

.. Onderhanden werken 
Per 31 december 1974 waren o <> 
meer de volgende orders o =>� 
handen: 

Gektor - sleepboot - 6800 p 
Sovjetunie 

2 sleepzuigers - 4500 m3 
Volksrepubliek China 

lblea - baggermolen - 900 1 
Italië 

10 sleepzuigers - 15D0 m3 

Volksrepubliek China 
4 sleepzuigers - 3000 m3 

Irak 
2 sleepzuigers - 4500 m3 

Irak 
2 sleepzuigers - 1500 m3 

Zaïre 
sleepzuiger - 3500 m3 

Sovjetunie 
sleepzuiger - 3420 m3 

India 
sleepzuiger - 2500 m3 

Sovjetunie 
sleepzuiger - 1000 m3 

Sovjetunie 
2 ertsbaggermolens 

Indonesië 
5 IHC Giant - cutterzuigers 

Volksrepubliek China 

Standaard cutterzuigers v 
type IHC Beaver 
IHC Omnibarges 

- Baggerinstallaties, onderde
en instrumenten

- Sleepboten, werkboten e
loodsboten
Dieselmotoren
Engineering werkzaamhede
Reparatie werkzaamheden
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Onderhanden werken 
Per 31 december 1974 waren onder 
meer de volgende orders onder 
handen: 

Gektor - sleepboot - 6800 pk 
Sovjetunie 

2 sleepzuigers - 4500 m3 

Volksrepubliek China 
lblea - baggermolen - 900 1 

Italië 
10 sleepzuigers - 1500 m3 

Volksrepubliek China 
4 sleepzuigers - 3000 m3 

Irak 
2 sleepzuigers - 4500 m3 

Irak 
2 sleepzuigers - 1500 m3 

Zaïre 
sleepzuiger - 3500 m3 

Sovjetunie 
sleepzuiger - 3420 m3 

India 
sleepzuiger - 2500 m3 

Sovjetunie 
sleepzuiger - 1000 m3 

Sovjetunie 
2 ertsbaggermolens 

Indonesië 
5 IHC Giant - cutterzuigers 

Volksrepubliek China 

- Standaard cutterzuigers van het
type IHC Beaver

- IHC Omnibarges
- Baggerinstallaties, onderdelen

en instrumenten
- Sleepboten, werkboten en

loodsboten
- Dieselmotoren

Engineering werkzaamheden
- Reparatie werkzaamheden

Offshore Divisie 
Algemeen 
De in het jaarverslag over 1973 aan
gekondigde maatregelen tot conso
lidatie en herstructurering van deze 
divisie hebben gedurende het ver
slagjaar veel aandacht gevraagd. 
Zoals bekend omvat de Offshore 
Divisie nu die IHC werkmaatschap
pijen welke haar activiteiten voor
namelijk richten op de engineering 
en op de bouw en installatie van 
materieel voor de offshore olie
industrie. 
In het begin van het verslagjaar 
werd de reorganisatie van IHC 
Gusto Staalbouw afgerond, waarbij 
alle staalconstructie- en montage
activiteiten binnen de divisie bij dit 
bedrijf werden ondergebracht. Dit 
houdt onder meer in, dat IHC Gusto 
zich nu volledig· kan richten op de 
bouw van compleet materieel, dat 
tot haar gespecialiseerde produktie
pakket gerekend mag worden, in 
het bijzonder van "dynamically po
sitioned" boorschepen, hefeilanden 
- zowel voor de olie-exploratie als
voor civiele doeleinden - en grote
drijvende kranen. De verkoopmoge
lijkheden voor dit soort materieel
mogen - gezien de als gevolg van
de energiecrisis sterk geactiveerde
oliewinning op zee - met vertrou
wen worden tegemoet gezien. De
marktbehoefte aan boorschepen
van het IHC ontwerp heeft geleid
tot het aangaan van een meerjarige
samenwerkingsovereenkomst met
Scott-Lithgow te Port Glasgow in
Schotland, voor de bouw van deze
schepen in Groot-Brittannië. Deze
samenwerking heeft inmiddels ge
leid tot het verwerven van opdrach
ten voor drie boorschepen, die door
Scott-Lithgow in licentie worden
gebouwd.
Zoals hiervoor reeds genoemd,
werd gedurende het laatste kwar
taal van het verslagjaar het bij IHC
Holland Marine Corporation ge
bouwde booreiland aan Petrobras,
Brazilië afgeleverd. Daarop volgend
kon de overdracht van onze bouw
faciliteiten aan Baker Marine Cor
poration worden geëffectueerd, zo
dat onze activiteiten in Texas defi
nitief konden worden afgesloten.

IHC Gusto 
Het jaar 1974 werd bij IHC Gusto 
gekenmerkt door grote capaciteits
problemen, veroorzaakt door het 
overnemen van de bouw van IHC 
Holland Marine Corporation van een 
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groot booreiland voor de A. P. M0l
ler groep en het uitlopen van de 
levertijd van de pijpenlegger voor 
Viking Jersey Equipment Limited. 
Een en ander had een nadelige in
vloed op de voortgang van de pro
du ktie. Tijdens het verslagjaar zijn 
drie contracten afgesloten voor de 
levering van "dynamically positio
ned" boorschepen naar een ont
werp dat grote gelijkenis vertoont 
met de reeds eerder geleverde Pé
lièan en Havdrill. 
Een hefeiland voor civiele doelein
den is aan een Nederlandse aan
nemer afgeleverd. Het speciaal 
voor de bouw van de derde gene
ratie pijpenlegger ontworpen hef
eiland is na .afloop van de monta
gewerkzaamheden - opgedeeld in 
twee kleinere hefeilanden - ver
kocht aan een Franse opdracht
gever. 

IHC Gusto Staalbouw 
De in 1974 doorgevoerde reorgani
satie heeft de gang van zaken bij 
IHC Gusto Staalbouw gunstig be
ïnvloed. 
De snel toegenomen vraag naar 
staalconstructies voor vaste boor
en produktie-eilanden heeft de bij
zondere aandacht. 
De montagewerkzaamheden voor 
de Koninklijke Nederlandsche 
Hoogovens verliepen bevredigend. 
De revisie van Hoogoven 4 werd 
vakkundig en met goed resultaat 
uitgevoerd. 
In december 1974 werd de nog om
vangrijkere revisie van Hoogoven 6 
a�m IHC Gusto Staalbouw opgedra
gen. 
Het bedrijf te Geleen heeft rnel 
structurele onderbezetting te kam
pen. In dit probleem wordt zoveel 
mogelijk voorzien door werk van 
andere IHC werkmaatschappijen. 

Single Buoy Moorings Ine. (SBM) 
Single Buoy Moorings Ine. (SBM) 
heeft ook in 1974 haar markt
positie als belangrijkste leverancier 
van eenpunts-meerboeien kunnen 
handhaven. 
Orders werden verkregen voor 
nieuwe systemen, zoals een meer
boei-installatie voor het transport 
van vloeibaar gas, een speciale 
SBM-installatie voor Shell, die in 
Anglesey geïnstalleerd zal worden 
en een zogenaamd Single Anchor 
Leg Mooring (SALM) systeem voor 
ESSO in Maleisië. Een aantal SBM-



systemen werd gebouwd op diverse 
werven, over de gehele wereld. 
De ontwikkeling van nieuwe pro
dukten voor het transport en de op
slag van olie- en gasprodukten op 
zee krijgt de volle aandacht. 

Terminal lnstallations Ine. 
Het werkschip lnstaller 1, eigendom 
van Terminal lnstallations Ine., 
werd gedurende 1974 ingezet bij 
de installatie van een tweetal SBM
systemen in Tunesië en Dubai. 

Afgeleverd materieel 
De belangrijkste in 1974 afgeleverde 
objecten zijn: 
Thor - offshore kraan - 2000 ton 

Liberia 
18 901 - hefeiland - 45 x 24 x 4,20 m 

Nederland 
ELSBM - speciaal type éénpunts

meerboei - hoogte 76 m 
Aukfield, Noordzee 

Verdamperinstallatie (Waterfabriek) 
Nederland 

Drie jackets en vijf dekken voor 
oliewinning 
Nigeria 

Een dek voor oliewinning 
Noordzee 

Petrobras 111 - verplaatsbaar boor
eiland - 67 x 63,50 x 7,60 m 
Brazilië 

SBM en SBS - systemen voor het 
laden en lossen van tankers op 
de Noordzee en voor de kust van 
Abu-Dhabi, Indonesië, Spanje en 
Tunesië. 

Diverse werkzaamheden - o.a. re
visie Hoogoven 4 - voor de Ko
ninklijke Nederlandsche Hoogovens 
en Staalfabrieken. 
Diverse staalconstructies en mon
tagewerk voor chemische en petro
chemische bedrijven. 

Onderhanden werk 
Per 31 december 1974 waren onder 
meer de volgende orders onder 
handen: 
Derde generatie pijpenlegger -

162 X 58,5 X 33,2 m 
Jersey Cl 

Maerskdrill - verplaatsbaar hef
eiland - 72,85 x 68,60 x 7,60 m 
Denemarken 

Twee hefeilanden -
37,50 X 24 X 4,50 m 
Frankrijk 

Storage SPAR systeem - hoogte 
137 m 
Nederland 

Pétrel - dp boorschip -
15.500 ton waterverplaatsing 
België 

Pélerin - dp boorschip -
15.900 ton waterverplaatsing 
Noorwegen 

dp boorschip - 16.300 ton water
verplaatsing 
Noorwegen 

SBM- en SBS-systemen voor het 
laden en lossen van tankers op de 
Noordzee en voor de kust van 
Indonesië, Borneo, Nigeria, Enge
land, Maleisië, Zuid Afrika, fgypte 
en Tunesië. 
Diverse werkzaamheden - o.a. re
visie Hoogoven 6 - voor de 
Koninklijke Nederlandsche Hoog
ovens en Staalfabrieken. 
Montage hogedruk polyethyleenfa
briek DSM. 

Diverse staalconstructies en mon
tagewerk voor chemische en petro
chemische bedrijven. 
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Deelnemingen Divisie 
Algemeen 
Het oprichten van een afzonderlijke 
Deelnemingen Divisie (september 
1973), waarvan in ons vorig verslag 
gewag werd gemaakt, was onder 
meer ingegeven door de noodzaak 
ons totale pakket van belangen 
beter te bewaken. Daartoe behoort 
de kritische beoordeling van de 
mate, waarin zij bijdragen tot het 
verstevigen van de basis van onze 
vennootschap en van de vraag, in 
welke mate wij nog zouden kunnen 
meegaan in de toenemende kapi
taalbehoefte van de respectieve 
deelnemingen. 

In overeenstemming met deze door 
ons gehanteerde criteria hebben 
wij ons uit de volgende deelnemin
gen teruggetrokken: 

Viking Jersey Equipment Limited 
(29,170/o) 
Ons uittreden uit Viking is een ge
volg van de overweging, dat de 
garantieverplichtingen in de Viking 
deelneming te groot werden be
oordeeld ten opzichte van onze 
financiële draagkracht. De beëin
diging van de deelneming is tot 
stand gekomen door overdracht 
van onze aandelen in Viking aan de 
overige aandeelhouders, waarbij 
geen verlies is geleden. 

R. J. Brown & Assoeiates Ine. (51 0/o) 
Door zowel IHC als R. J. Brown 
werd het probleem gevoeld van een 
te nauwe band tussen een offshore 
bouwconcern en een onafhankelijk 
offshore consultant. Onze aandelen 
zijn daarom verkocht aan R. J. 
Brown onder een voor beide par
tijen bevredigende overeenkomst, 
die ruimte laat voor het handhaven 
van een lossere vorm van samen
werking. 

J. W. Billard and Assoeiates Ine. 
(750/o) 
Deze door ons geïnitieerde deelne
ming heeft niet het gewenste resul
taat geboekt in de offshore make
laardij. De keuze tussen schaal
vergroting en beëindiging viel uit 
ten gunste van de laatste oplos
sing, omdat te grote risico's zijn 
verbonden aan een schaalvergro
ting. 
Mr. J. W. Billard heeft ons belang 
in deze deelneming gekocht. 
De agentuur van SBM en TIi 
in de Verenigde Staten is voor 





J. W. Billard and Associates onver
kort gehandhaafd. 

IHC Holland (Australia) Pty. Ltd. 
(1000/o) 
De opheffing van deze vestiging, 
waarvan wij in ons vorig verslag 
reeds melding maakten, heeft in 
de loop van het afgelopen jaar haar 
beslag gekregen. De belangrijkste 
overweging voor het oprichten van 
een dochteronderneming in Aus
tralië is steeds geweest de moge
lijkheid om op plaatselijke werven 
middelgroot en groot baggermate
rieel voor Australische afnemers te 
kunnen bouwen. De vooruitzichten 
voor opdrachten in deze zin zijn 
beperkt. De aand,elen in IHC Hol
land (Australia) zijn daarom over
gedragen aan een volledig Austra
lische onderneming, welke vanaf 
medio 1974 is belast met het be
hartigen van IHC's verkoopbelan
gen in dit gebied. 

De resterende deelnemingen zijn 
voor een deel nog in het proces van 
kritische evaluatie opgenomen. 

IHC Holland Exploratie B.V. (1000/o) 
IHC Holland Exploratie neemt voor 
1,8% deel in de Noordwinning 
Groep, welke met Pennzoil als ope
rator een aantal concessies in het 
Nederlandse continentale plat heeft 
verworven. De ontwikkeling van 
Noordwinning's gasvondst in blok 
K13 hiervan maakt goede voort
gang. 

De aanvankelijk uitgesproken ver
wachting, dat het eerste gas begin 
1976 kan worden geleverd, is nog 
steeds van kracht. De goedkeuring 
op de leveringsovereenkomst met 
de Nederlandse Gasunie is van de 
zijde van de Minister van Economi
sche Zaken inmiddels ontvangen. 
Wij verwachten van deze deelne
ming in de komende jaren een gun
stig resultaat. 

Van Noordwinning's blok L8, al
waar verspreide hoeveelheden gas 
zijn aangetroffen, wordt geen com
mercieel resultaat verwacht. In no
vember 1974 werd de proefboring 
in blok K5 zonder resultaat beëin
digd. Over het geheel gezien heeft 
Noordwinning vanaf de oprichting 
vijf boringen ondernomen, waarvan 
drie zonder succes, een met weinig 
succes en een met volledig sucçes. 

Deze score ligt tot vandaag ver 
boven het gemiddelde. 

IHC Norex B.V. (1000/o) 
IHC Norex heeft een deelneming 
van 100/o in de Noorse boormaat
schappij Nordic Offshore Drilling 
Company AIS, welke maatschap
pij het door IHC Gusto gebouwde 
boorschip Havdrill exploiteert. 
Dit boorschip was het gehele jaar 
goed van werk voorzien. Voor 1975 
wordt dit eveneens verwacht. De 
dagprijs waarvoor het schip in 1974 
gewerkt heeft, is te laag geweest. 
Onderhandelingen met de huurder 
hebben hierin verbetering gebracht 
met als resultaat, dat in de loop van 
1975 de dagprijs aanmerkelijk zal 
worden verhoogd. 

Deep (15,300/o) 
De groep DEEP (Groupement pour 
Ie Développement de l'Exploration 
et de l'Exploitation Petrolière en 
Eau Profonde) is een Franse maat
schappij, die voor 200/o deel
neemt in het internationale consor
tium Seal (Subsea Equipment As
sociates Ltd.). Deze laatste legt 
zich toe op de ontwikkeling, de 
fabricage en het gebruik van on
derwater apparatuur die kan wor
den ingezet bij het ontwikkelen en 
onderhouden van offshore olie- en 
gasputten. 
Aangezien een eventuele latere fa
bricage van deze apparatuur niet in 
ons produktiesysteem lijkt te pas
sen, staan wij er aarzelend tegen
over onze investering in Deep/Seal 
te vergroten. 

Forasol/Foramer (330/o) 
Beide maatschappijen waren in het 
afgelopen jaar behoorlijk van werk 
voorzien. Na de gunstige ervarin
gen opgedaan met de Pélican en 
de Havdrill is Foramer nu betrok
ken bij het management van drie 
nieuwe boorschepen van hetzelfde 
type, die bij IHC Gusto worden ge
bouwd. De eerste (Pétrel) is be
steld door Offshore Europe (in op
richting), in welke maatschappij 
Foramer voor ca. 330/o deelneemt. 
Het schip heeft een contract op 
lange terr,ijn. De beide andere 
schepen worden voor Noorse reke
ning gebouwd, waarvan er een 
door de Compagnie Française des 
Pétroles voor enkele jaren is ge
charterd. Deze management over
eenkomsten, die een belangrijke 
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uitbreiding van de activiteiten van 
Forasol/Foramer betekenen in de 
offshore exploratie markt, leggen 
een zwaar beslag op het perso
neelsbestand. Getracht wordt meer 
geschoold personeel aan te trek
ken. In samenwerking met an
deren wordt door Forasol/Foramer 
voortdurend gelet op de nieuwe 
ontwikkelingen in de boortechnolo
gie, hetgeen deze relatief kleine 
boormaatschappij tot een der 
meest vooruitstrevende maakt. 

Belangrijke groeps 
(x f 1,0 mln.) 

Waarde van de produktie 
Orders in portefeuille 
Hiervan nog te verwerken 

Bruto winst, voor 1974 exclusie 
Viking Jersey Equipment Limi ed. 
exclusief het verlies op de orde 
Winst voor verdeling beschikba 

Cash flow 
Aanschaffingen duurzame pro 

Dividend 

Geplaatst aandelenkapitaal 
Reserves 

Eigen vermogen 
Aantal werknemers aan het ei e 
Lonen, salarissen en overige pe 

Gegevens in guldèns per aand 

Cash flow 
Netto winst 

Eigen vermogen 

Dividend 



Belangrijke groepsgegevens over vijf jaren 
. reiding van de activiteiten van (x f 1,0 mln.) 1974 1973 1972 1971 1970 

1/Foramer betekenen in de - ore exploratie markt, leggen Waarde van de produktie 835,0 590,0 462,0 374,0 292,0 -= zwaar beslag op het perso- Orders in portefeuille 1.528,0 1.066,0 826,0 545,0 378,0 
estand. Getracht wordt meer Hiervan nog te verwerken 965,0 763,0 610,0 383,0 267,0 

• oold personeel aan te trek-
In samenwerking met an- Bruto winst, voor 1974 exclusief het verlies op de order voor 

ordt door Forasol/Foramer Viking Jersey Equipment Limited, voor 1972 en 1973 
durend gelet op de nieuwe exclusief het verlies op de orders voor drie booreilanden 34,7 39,2 36,7 24,7 21,2 

elingen in de boortechnolo- Winst voor verdeling beschikbaar 4,4 11,0 9,4 7,8 
etgeen deze relatief kleine 

.:;oormaatschappij tot een der Cash flow 17,9 negatief 21,7 18,7 15,3 
vooruitstrevende maakt. Aanschaffingen duurzame produktiemiddelen 17,9 17,9 34,1 27,0 17,6 

Dividend 1,6 5,4 4,5 3,7 

Geplaatst aandelenkapitaal 31,6 31,5 29,8 26,2 24,9 
Reserves 52,5 48,4 85,4 72,5 65,4 

Eigen vermogen 84,1 79,9 115,2 98,7 90,4 
Aantal werknemers aan het einde van het jaar 5.506 6.061 5.736 5.101 4.490 
Lonen, salarissen en overige personeelskosten 173,6 166,1 134,1 113,5 89,4 

•) Gegevens in guldens per aandeel van f 10 

Cash flow 5,67 negatief 7,37 7,13 6,15 
Netto winst 1,39 negatief 3,68 3,60 3,13 

Eigen vermogen 26,62 25,34 38,67 37,70 36,23 

Dividend 0,50 1,80 1,70 1,50 
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