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VAN JE OORD, 
OORD, OORD • • 

Aannemingsmaatschappij VAN 
OORD UTRECHT N.V. te Odijk 
heeft IHC De Klop de laatste tijd 
handen vol werk bezorgd. En dat 
in positieve zin! In 1975 werd voor 
deze maatschappij de Beaver 3300 WADDENZEE gebouwd. Septem
ber jl. leverde De Klop de ZEELAND II (de eerste Beaver 8000) af. 
En vrijdag, 2 december jl., was de 
familie en firma Van Oord alweer 
te gast in Sliedrecht. Van de 
dwarshelling werd toen de MERWEDE te water gelaten, een cutter
zuiger van het type Beaver 4000. Op z'n Schots 
Een koude, mistige ochtend, die 
tweede december. Een enkeling 
waande zich daarom wellicht in de 
Schotse Hooglanden. In die waan 

. worden zij onverwacht versterkt: 
uit de grote scheepsbouwhal klin
ken plotseling de ijle tonen van 
een heuse doedelzak. Eén van de 
medewerkers daar wist zo'n ding 
vaardig te hanteren. Aanvankelijk 
pijpte hij binnen de hal (die overi-
Oe heer De Jooden complimenteert direc
teur Jan van Oord met zijn nieuwste aan
winst. 

R 
GAD 

... op 15 december 

Namens de gekozen leden van de 
COR verwelkomt de Secretaris de 
heer D. L. H. Smit, die na een lang
durige afwezigheid wegens ziekte 
weer aanwezig is, met een bos 
bloemen. 
Onder mededelingen Raad van 
Bestuur deelt de Voorzitter mee 
dat de heer Langman, gespreks
leider van werfgroepering 3 in de 
Beleidscommissie, zijn rapport 
niet voor de jaarwisseling zal uit
brengen. De marktafbakeningsre
geling tussen de groeperingen 3 en 
2a, vergt veel tijd. 
Bij het bespreken van de orderpor
tefeuille komt naar voren dat er op 
het ogenblik geen sprake is van 
een normale marktsituatie. Er 
staat nog een aantal projecten uit 
maar de trefkans dat deze tot uit
voering worden gebracht is lager 
dan vroeger. Schattingen gemaakt 
over de realiseringskans van deze 
orders komen in de buurt van 
50/50. Ook het inschatten van de 
kans dat IHC die orders zal ver-

gens een geweldige akoestiek 
heeft). Toen de gasten de plaats 
van handeling bereikten, moest de 
man echter te voorschijn komen, 
en weldra klonken de opgewekte 
tonen van "Scotland the Brave" 
over de helling. 
Mevrouw L. M. van Oord wist heel 
goed raad met de champagnefles. 
Na deze doop volgde een al even 
probleemloze tewaterlating, en de 
staf van Van Oord zag met kenne
lijk genoegen zijn nieuwste aan
winst in de haven dobberen. 
De goede relaties tussen Van Oord 
en De Klop werden nog eens ver
stevigd tijdens een prettig samen
zijn in "De Gouden Leeuw" te 
Hoornaar. Een lopend warm buf
fet, toespraken door doopvrouwe, 
bouwer en eigenaar, het was alles 
hartverwarmend. Er heerste die 
bekende prettige stemming van 
"We kennen elkaar al langer dan 
vandaag." 

Begin 1978 gaat de Merwede zijn 
eerste klus uitvoeren in het Sloe
havengebied bij Vlissingen. 
Het schip is een bewust uit de 
krachten gegroeide Beaver 3300. 
Totaal zijn er meer dan 4000 paar
dekrachten in geïnstalleerd. Vele 
extra's maken van deMerwede een 
echte zware jongen, die voor geen 
kleintje vervaard zal zijn: paalwa
gen, ankerbomen, profielcompu
ter, enz. 
De hoofdafmetingen zijn 64 x 11,89 
x 2,85 m. De persleidingdiameter 
is 750 mm en er kan tot 18 m diep 
gebaggerd worden. 

krijgen komt lager uit dan wij ge
woon zijn. 
Tevens blijven de gebruikelijke 
aanvragen van de Nederlandse 
aannemers aan het einde van het 
jaar, uit. Als oorzaken hiervoor 
zouden genoemd kunnen worden, 
het aflopen van de Midden Oosten 
,,boom" en de stagnatie van de we
reldeconomie. 
Het beeld van afwachten, stagne
ring en gebrek aan groei-impulsen 
manifesteert zich heel duidelijk en 
is zorgelijk. IHC heeft echter veel 
mensen op weg, die proberen 
overal tussen te komen. 
Het financieringsvraagstuk be
treffende de Poolse emmerbag
germolens is opgelost. De invloed 
hiervan op de levertijd zal door de 
directies van IHC Gusto en IHC De 
Klop, waar de molens zullen wor
den gebouwd, worden bekeken. 
Over Staubo II zijn nog onderhan
delingen gaande. 
Wat de "rules" voor de afbouw van 
Staubo II aangaat, wordt verwacht 

'Boven: Bij zo'n rijk aanbod wordt de keus wel 
erg moeilijk 
Rechtsboven: Hoera, het is weer gelukt! 
Rechts: De "Merwede" in de Merwede 
Onder: zoekplaatje; Wie van de dames Van 
Oord heeft er nog geen Schip bij De Klop 
gedoopt! 

dat binnen 2 maanden een beslis
sing genomen zal moeten worden. 
De mededeling dat de reparatie 
van Maersk Explorer is gegaan 
naar Blohm & Voss, geeft aanlei
ding tot een discussie over repara
tie offerteprijzen. Deze zijn bui
tengewoon laag. 
Tevens wordt de merkwaardige 
opdracht van Polen aan Engeland, 
om schepen te bouwen, vermeld. 
De Polen zelf gebruiken de daar
door vrijgekomen capaciteit om 
goedkoop hun eigen produkten 
voor derden te bouwen. Op deze 
manier komt er dubbel zoveel ma
teriaal op de markt waardoor het 
scheepsbouwprobleem verder 
naar voren wordt geschoven. 
Betreffende de optimistische ver
halen over de offshore van 0'66 
kamerlid Engwirda, wordt mee
gedeeld dat er weliswaar dit jaar 18 
opdrachten voor jack-ups zijn ge
boekt maar dat daarvan 13 in de 
Verenigde Staten, 3 in Schotland 
en 1 in Japan zijn gebouwd. Deze 
jack-ups zijn minder zwaar dan de 
Maersk Explorer en zijn bestemd 
voor kalme zee. Veel werven kun
nen ze bouwen. 
Op de vraag van een van de COR
leden of de Raad van Bestuur ken
nis heeft genomen van de uitlating 
van oud-premier De Jong over de 
opleving van offshore in Zuid 
Amerika, wordt geantwoord dat 
die mogelijkheid er wel is, maar 
dat je dan wel eerst geld aan hen 
moet kunnen lenen, want dat heb
ben ze niet. 
Een levendige gedachtenwisse
ling ontstaat over protectionisme 
in EEG-verband zonder welke het, 
volgens de laatste ministersconfe
rentie in Brussel, ondoenlijk zou 
zijn de economische toestand het 
hoofd te bieden. 

De Raad van Bestuur is van me
ning dat ons land te klein is voor 
protectionisme. De enige manier 
om onze stem hierover te laten ho
ren is via het VNO, die daartoe ook 
pogingen in het werk stelt. 
Hierop volgt een discussie over de 
vrije ondernemingsgewijze pro
duktie en de plan-economie. Dit 
resulteert in een voorstel van de 
Raad van Bestuur om een van de 
COR-leden uit te nodigen mee te 
gaan naar een seminar in Rusland 
begin volgend jaar om zelf eens 
een plan-economie te ondergaan. 
Dit voorstel zal nader worden uit
gewerkt. Naar aanleiding van een 
vraag van een van de COR-leden 
betreffende de stand van zaken in 
de engineering, wordt meegedeeld 
dat hier ook sprake is van een ma
laise. Men is met een aantal projec
ten bezig, maar eveneens met een 
50/50 trefkans. Een rol kan alleen 
gespeeld worden wanneer er iets 
speciaals gebracht wordt. De Fi
nanciële Commissie van de COR 
heeft een aantal vragen opgesteld 
naar aanleiding van het 3e kwar
taalverslag, die door de heer Van 
Oosterom worden beantwoord. 
Dit onderwerp vindt, vooral in 
verband met de prognoses voor 
eind 1977, een intense belangstel
ling. 
Het orderresultaat op de afgele
verde orders was beduidend beter 
dan gedacht. De tot dusver ver
leende hulp van de overheid met 
betrekking tot het aantrekken van 
orders wordt uitputtend bespro
ken. De balanspositie is niet 
slecht, maar gezien de winstplan
nen voor 1978 zijn er voor IHC 
grote verliezen te verwachten. De 
daarmee gepaard gaande financie
ringstekorten dienen zo spoedig 
mogelijk te worden opgelost in 

overleg met de Nederlandse over
heid. De heer Schuil houdt een be
schouwing over de concurrentie
positie van Il-IC. Hij noemt de 
daarbij bepalende interne en ex
terne factoren. 
Hij kwalificeert de meeste interne 
factoren zoals kwaliteit, levertijd, 
serviceapparaat, financiële be
trouwbaarheid, marktaandeel, 
verkoopapparaat en R & 0 als 
goed. Het prijspeil evenwel is te 
hoog t.o.v. de concurrentie, even
als het loonkostenpeil in Neder
land. Bovendien ontstaat er een 
toenemend prijsverschil met 
,,lage-kosten-landen''. 
Van de genoemde externe facto
ren zijn de meeste nadelig zoals, 
kleinere thuismarkt. invloed van 
monetaire situatie, harde gulden, 
onvoldoende exportsteun in ver
gelijk met andere West Europese 
landen, toenemende protectie en 
stagnerende groei van de wereld
economie. 
Conclusies: Onder normale ex
terne omstandigheden zou IHC 
een krachtige positie innemen. Er 
bestaat echter een sterke bedrei
ging van versterkende externe fac
toren. Naar aanleiding van het bo
venstaande ontstaat een discussie 
over "wat nu te doen?". 
Veel aandacht wordt hierbij be
steed aan het beter benutten van 
werktijd, harder werken, langer 
werken, kortom: met z'n allen 
werken aan verbetering. 
In de rondvraag wordt een vraag 
gesteld over IHC Do Brasil. 
Daarop wordt geantwoord dat de 
bouw van zuigers geschiedt bij de 
werf Emaq waarvoor IHC geen 
verantwoordelijkheid en/of risi
co's draagt. 

De Voorzitter De Secretaris 


