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Samenwerking met 
Verenigde Staten 
lHC Holland gaat samenwerken
met de in New York gevestigde
engineering groep John J. Me.
Mullen Associates. De nieuwe on
derneming zal zich als "Dredge
Technology Corporation" presen
teren als leverancier van bagger
engineering aan de Amerikaanse
markt. 
IHC en Me. Mullen nemen in de
nieuwe maatschappij ieder voor
de helft deel. 
Op deze wijze zal IHC haar gespe
cialiseerde "know-how" combine
ren met de kennis en ervaring die
Me. Mullen bezit voor wat betreft
de aanpassing van ontwerpen aan
de eisen die in de Verenigde Staten 
hiervoor worden gesteld. ,,Dredge 

zover de Amerikaanse wetgeving
zich daartegen niet verzet. 
John J. Me. Mullen Associates is
een internationaal werkende
groep van vijftien bedrijven, die
zich heeft gespecialiseerd in het 
verlenen van diensten op velerlei 
gebied aan de maritieme industrie.
De groep heeft een vooraan
staande naam in de maritieme re
search en houdt verscheidene pa
tenten. De samenwerking tussen
IHC en Me. Mullen, hoewel be
perkt tot baggermaterieel, opent
daarmee tevens de mogelijkheid
nieuwe scheepsbouwkundige
vindingen in het ontwerp van bag
germaterieel te introduceren. 

Technology Corporation" zal de In dit bericht komen een paar ter
Marketing verzorgen. men voor, die wellicht niet iedereen 
In de Verenigde Staten mag even duidelijk zijn. Hoewel ze in
slechts gebaggerd worden met middels wèl gemeengoed zijn ge
materieel, dat in het land zelf is ge- worden in onze taal! Vandaar deze 
bouwd. De nieuwe combinatie zal korte "vertaling":
zich dan ook beperken tot het uit- engineering - het uitdenken en
voeren van engineering voor Arne- ontwerpen van iets zonder het zelf 
rikaanse ondernemers, die in de te bouwen;
Verenigde Staten werken. know-how - praktische en theore
IHC Holland zal daarbij optreden ti.sche kennis over een bepaald on
als leverancier van engineering derwerp;
aan de joint venture. Door de sa- joint-venture- een bepaalde vorm
menwerking met John J. Me. Mul- van samenwerking; een gezamen
len wordt de Nederlandse techno- lijk ondernemen;
logie op de Amerikaanse markt ge- turnkey project - een project,
ïntroduceerd, aangepast aan de waarbij de opdrachtgever vanaf 
Amerikaanse voorschriften. het eerste idee tot en met de opleve
Het is niet uitgesloten dat "Dredge ring wordt geadviseerd en bege
Technology,' wordt uitgenodigd leid. 
tot het aangaan van "turnkey- technologie - leer van de hande
projecten", waarbij het toezicht op lingen waardoor de mens de voort
de bouw in de Verenigde Staten brengselen van de natuur tot stof
ook aan de joint venture wordt ge- fen verwerkt tot bevrediging van 
gund. zijn behoeften; het veranderen van 
Er zal naar worden gestreefd dat natuurproducten in kunstproduc
IHC Holland in die gevallen zal op- ten (van Dale). 
treden als toeleverancier van on-
derdelen en instrumenten, voor

Eerste halfjaar-bericht 
In de eerste helft van 1977 is de
orderontvangst, voornamelijk als
gevolg van het uitblijven van ver
kopen in de offshore sector, achter
gebleven bij de verwachting. Naar
het zich nu laat aanzien zullen de
verkopen in het tweede halfjaar 
lager zijn dan die in het eerste half-,
jaar. 
De orderportefeuille bedroeg aan
het einde van het eerste halfjaar 
J 770 miljoen. Als gevolg van dei
mindere orderontvangst wordt

!verwacht, dat het orderbestand 
aan het einde van 1977 lager zal zijn 
dan dat per ultimo 1976, dat toen
J 732 miljoen bedroeg. 
Als gevolg van de voorheen ge
boekte opdrachten waren de be
drijven in het eerste halfjaar goed!
van werk voorzien; ook in de reste
rende periode van 1977 zullen wij
vrijwel geheel bezet zijn. 
De onzekere situatie in de

scheepsbouw en de invloed van
het met verlies aannemen van or
ders zullen het resultaat over het
lopende boekjaar nog kunnen
beïnvloeden. Onvoorziene om
standigheden voorbehouden,
verwachten wij evenwel het boek
jaar te kunnen afsluiten met een
winst, die niet veel afwijkt van de
winst over 1976, dief 15,4 miljoen
bedroeg. 
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Bij de ingekomen stukken is een wing heeft gegeven over het hele
mededeling van IHC Smit over het concern en niet alleen over de
kiezen van de heer J. Sterrenburg offshore. 
tot COR-lid en de heer G. J. den Maar toen, aldus het gekozen lid, 
Boef tot plaatsvervangend lid. wist IHC nog niet hoe de positie in 
De voorzitter deelt mede, dat de de baggermarkt precies zou zijn.
raad van bestuur van de gekozen De voorzitter zegt, dat dit onze 
leden een antwoord heeft gekre- grote specialiteit is en wij hebben
gen op het memorandum van de er een groot marktaandeel in.Dit is
raad van bestuur aan genoemde duidelijk in de nota uiteengezet. 
leden. De tijd heeft ontbroken Op de vraag of er al toezeggingen
voor meer dan een vluchtige be- zijn gedaan over preferenties,
schouwing, zodat de voorzitter wordt geantwoord dat dit niet het
voorstelt hier in de volgende ver- geval is. In een markt die dun is en
gadering op terug te komen. Wel die niet alle werven voldoende met
wil hij alvast een zijdelingse op- werk kan vullen moeten maatsta
merking maken. ven worden gevonden om de
Over de cijfers bestaat er een mis- marktafbakening in praktische zin
verstand: het is niet zo, dat de ver- te kunnen aanpakken. Er bestaan
liezen op het bij IHC Gusto ge- geen speciale afspraken tussen
bouwde hefeiland voor Maersk in IHC en RSV. 
de verliescijfers zijn opgenomen. Ten aanzien van IHC France wordt
De gekozen leden kunnen desge- medegedeeld, dat de deelneming
wenst op dit punt hun antwoord in van IHC hierin is verkocht. Een
heroverweging nemen. van de redenen was, dat de leiding
Bij het agendapunt mededelingen van dit bedrijf haar eigen weg
raad van bestuur worden enige wenste te gaan. Het kantoor in Pa
mededelingen gedaan over de rijs blijft bestaan als IHC-verte
ontwikkelingen in en om de Be- genwoordiging voor een groot deel
leidscommissie. In Werfgroepe- van de franstalige gebieden in de
ring 1 is de sociale begeleidings- wereld. Een van de gekozen leden
commissie ingesteld. Binnenkort vindt het vreemd, dat hij dit feit 
zal die haar eerste bespreking van anderen heeft moeten horen.
hebben. De heer Boterenbrood Het ware beter geweest wanneer 
heeft zitting in deze commissie. In de raad van bestuur hierover de 
Werfgroepering 3 is de marktafba- COR schriftelijk had ingelicht. 
kening onderwerp van gesprek. Op de vraag hoe de afwikkeling
Het gaat in deze Werfgroepering van de watertankers voor Libië ge
alleen om "de bagger". Er wordt regeld zal worden, wordt geant
gezocht naareenmarktafbakening woord, dat deze schepen inmid
tussen Werfgroepering 3 en enkele dels zijn afgeleverd. Eén moet er
werven, die vroeger ook enig bag- nog in Libië worden overgedra
germateriaal bouwden en daarom gen. 
van mening zijn dat ze er recht op Over het agendapunt orderporte
hebben gelijk op te delen. Het IHC feuiUe vindt een langdurige ge
standpunt is, dat de beperkingen dachtenwisseling plaats. De bag
die aan Werfgroepering 3 zijn op- germarkt voor grote schepen is
gelegd in het uitsluitend bouwen dun. Bepalend voor de vraag is de
van baggermaterieel beschermd ontwikkeling in het Midden Oos
dienen te worden door preferen- ten. Bij IHC De Klop is de situatie
ties bij het verkrijgen van orders, gunstiger. In de bouw van de bag
zolang onze orderportefeuille niet germolens voor Polen is door fi
redelijk is gevuld. nanciële vraagstukken enige ver
Wat gebeurt er als die preferenties traging opgetreden. Pas als de
niet worden verkregen? Breekt problemen zijn opgelost kan ver
IHC dan met de Beleidscommis- der worden gegaan. Op de vraag, of
sie? De voorzitter meent dat in er verband bestaat met de splijt
goed overleg moet worden gezocht bakken wordt geantwoord, dat dit
naar oplossingen en dat het geen helaas niet het geval is. De hou
zin heeft vooruit te lopen op din- wers van de splijtbakken en de
gen die misschien helemaal niet kopers van de baggermolens zijn
gebeuren.Wel zal een en ander nog niet dezelfde. 
enige tijd duren. De gesprekslei- In de offshore-sector valt weinig
der van Werf groepering 3, de heer nieuws te melden. Over Petrobal
Langman, wil eerst een helder tic zijn de onderhandelingen nog
beeld over de marktafbakening gaande. Bij een eventuele op
hebben voordat er zinnige voor- dracht zal, om aan de levertijd te
stellen worden gedaan over de kunnen voldoen, samenwerking 
herstructurering. Natuurlijk zal al- binnen en buiten IHC nodig zijn.
les in het werk worden gesteld om De mogelijkheden voor de ver
de preferenties zo te laten zijn dat koop van het boorschip Staubo II
ze werkelijk bescherming bieden. geven een wat gunstiger beeld. Op 
Wanneer er een redelijke bezet- de mogelijkheden van het ver
tingsgraad is bereikt zal er echter bouwen van de "Viking Piper" 
geen sprake zijn van een monopo- wordt serieus ingegaan. Ook de 
liepositie en zullen ook die andere raad van bestuur hoopt dat dit
werven van de markt kunnen pro- werk zal opleveren. Dat de op
fiteren. dracht voor een SMB-boei naar het
Een der gekozen leden is van me- buitenland is gegaan, komt omdat
ning dat IHC hard van stapel is ge- de opdrachtgever door internatio
lopen met haar presentatie naar nale verplichtingen verplicht was
buiten toe, terwijl eigenlijk nog dit te doen. Wel zal IHC Gusto een
niet bekend is hoe de situatie is en deel van de boei gaan maken. Ook
hoe de preferenties uit zullen val- in de baggerdivisie komt het voor,
len. Zonder die zekerheid wordt de aldus de voorzitter, dat, wanneer
offshore afgestoten. door beschermende maatregelen
De voorzitter antwoordt, dat IHC IHC bepaalde projecten niet kan
in juni jongstleden een beschou- uitvoeren, wel vaak delen kunnen

worden toegeleverd. 
Een der gekozen leden vraagt,
waarom is besloten niet in te
schrijven op de bouw van graan
elevatoren. Het is een IHC Ver
schure specialiteit en dit bedrijf
zou zulk aanvullend werk best
kunnen gebruiken. De voorzitter
onderkent de specialiteit wat dit
betreft, maar merkt op, dat qua
prijs IHC niet aan de bak komt.
Overigens zal op dit onderwerp
nog nader worden teruggekomen.
Bij DMN is men weer iets beter
van werk voorzien. Werk vanuit
IHC bepaalt voor een groot deel de
vullingsgraad van DMN. De leeg
loop bij IHC Gusto Staalbouw zal
zoveel mogelijk worden vermeden
door inbesteding van werk en het
uitlenen van personeel. MTE ont
ving een intentieverklaring voor
de mogelijke bouw van een zeeva
rende tinmolen in het Verre Oos
ten. Over de sleepzuigers voor Iran
is nog niet veel te zeggen. Een be
slissing kan nog wel enige tijd op 
zich laten wachten. 
De Financiële Commissie van de
COR heeft een aantal vragen opge
steld naar aanleiding van het eerste
halfjaarverslag, die door de heer 
Van Oosterom worden beant
woord. 
Een van de vragen heeft betrek
king op de beëindiging van de be
drijfsvoering van Smit & Bolnes. 
Een definitief' overzicht kan nog
niet worden opgesteld in verband
met een aantal nog niet afgewik
kelde zaken zoals de verkoop van
de laatste motor. De bewerkings
machines zijn allemaal verkocht;
het overgrote deel is binnen IHC
gebleven. Voor de gebouwen be
staat weinig belangstelling. In het
kader van het sociaal plan hebben
er van de 185 personeelsleden 44
een andere functie gevonden bin
nen IHC en 82 buiten IHC. 39
voormalige medewerkers hebben
een WW of WWV uitkering. Van de
groep van 82 voormalige mede
werkers zijn er acht, die een aan
vulling ontvangen volgens de be
palingen van het sociaal plan. De
Service afdeling is opgenomen in
IHC Smit en funktioneert samen 
met de service voor de oude
MAN-motoren. In de loop van het
volgend jaar zullen alle magazijn
voorraden zijn overgebracht.
Zodra alle gegevens bekend zijn,
zal de gekozen leden een inzicht
worden gegeven in de afwikkeling
van Smit & Bolnes. 
Bij de rondvraag wordt gevraagd
naar de stand van zaken over de
proefvaartregeling. Er is vertra
ging ontstaan in de behandeling
met de vakverenigingen. Het komt
echter bij de volgende bespreking
aan de orde. 

De plv. voorzitter De secretaris 




