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Ernst situatie noopt tot reorganisatie!
Eind juni werd bekend gemaakt dat de bestaande

LGPD-organisatie met ingang van I juli j.l.

drastisch gewijzigd wordt. De aanstelling van

SD Han als Chief Operations Officer (COO) en

Cor van Otterloo als hoofd van de poot Business

Development and Redesign (BDR), moeten de

snelheid en efficiency van de organisatie vergroten.

Han concentreert zich op de activiteiten in de

fabrieken waar de kostenstructuur in orde is.

Van Otterloo houdt zich vanaf I juli bezig met

het ontwikkelen van kansen voor de vestigingen

in Europa die meer aandacht nodig hebben,

inclusief PTE Europe en de Site in Eindhoven.

New cao and BDR Organization ~
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Een van de uitgangspunten van
deze nieuwe organisatie met min
der eilandjes is, dat deze het cen
traal aansturen van de productie
en goederenstroom mogelijk
maakt. Doordat er een betere
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coördinatie mogelijk is kunnen er
sneller beslissingen op globale
schaal genomen worden. Hierdoor
kan er efficiënter en beter op
elkaar afgestemd gewerkt worden.
Dit alles met het doel om de con

currentie voor te blijven.

Afvalrace
De reden om te kiezen voor een

aparte Business Development &
Redesign is volgens Van Otterloo
dat deze vorm het mogelijk maakt
om de kostenstructuur van de

vestigingen die extra aandacht
nodig hebben te verbeteren, extra
omzetmogelijkheden binnen en
buiten CRT te onderzoeken en

projecten voor bijvoorbeeld de

PTE te vinden. Het is duidelijk dat
een cao aan deze taken niet
toekomt. De missie van de BDR

organisatie is de financiële positie
van LPD en haar fabrieken te ver

beteren, met nog steeds als doel
als een van de winnaars uit de

CRT- afvalrace in Europa komen,
met behoud van zoveel mogelijk
medewerkers en fabrieken.

Momenteel zijn er geen plannen
om fabrieken te sluiten!

Keihard knokken
Desondanks liet deze nieuwste zet

vanuit Hong Kong de gemoederen
zo vlak voor de vakantie niet

onberoerd. De meest prangende
vraag die ieder bezighield was: Is



• Er lopen momenteel gesprekken om de IT activiteiten bij
Atos/Origin onder te brengen.

• Het beheer van onze gebouwen van het "T-complex blijft aan
dacht vragen op het gebied van beveiliging en voorzieningen.

• De nieuwe T&F groep is ondergebracht bij een nieuwe
begeleidingsorganisatie genaamd Right Claessens Empower
Group. De T&F-ers van 2004 die nog geen nieuwe baan hebben,
krijgen nu 100% tijd om te zoeken.

gaan. Desnoods moeten we bereid
zijn om aan de concurrent te leve
ren.' Geldt dan niet: 'De een zijn
dood is de ander zijn brood?' Dus
hoe minder aanbieders, hoe groter
jouw omzet. 'Natuurlijk hopen we
dat er concurrenten wegvallen,
maar er mogen er best enkele
overblijven die we beleveren.
Eerstens brengt dit geld in het
laatje en op de tweede plaats
levert dit een schat aan informatie

op over de markt. Hoe dan ook:
we zullen alles op alles zetten om
ons bestaansrecht te verzekeren.'

• Eind juni ontvingen we de adviesaanvraag over de verhuizing
van de design groep van ATMS (7 personen en onderdeel
van PTE) van Sittard naar Eindhoven en de bijbehorende
inpassing binnen de PTE organisatie. Om een goed advies te kunnen
geven is er een tijdelijke commissie gevormd om dit te onderzoe
ken. Tijdens gesprekken en correspondentie met de betrokkenen
in Sittard en het management, heeft de commissie een goed beeld
gekregen van de mogelijke alternatieven en de problemen van de
betrokkenen door deze verandering. Na discussies over de voor
en tegens, heeft de OR besloten in eerste instantie nog geen advies
uit te brengen. De plannen zijn door de OR positief bevonden,
omdat dit waarschijnlijk toch de beste oplossing is. De OR vindt
echter dat er eerst goede afspraken gemaakt moeten worden met
de betrokkenen over de (privé)gevolgen van deze verandering.

goede producten en een goede
organisatie. Het enige dat tegen zit
is de markt. Ondertussen zijn al
grote stappen gezet om de fabrie
ken nog efficiënter te maken en
verwachten we op korte termijn
de introductie van SuperSlim op
Europese lijnen.We moeten ech
ter nu proberen om geld binnen
te halen, waar dit mogelijk is. Dit
willen we doen door alle kansen

via third party business binnen en
buiten de CRT-markt te benutten.

Door onze expertise in te zetten
of door bijvoorbeeld met onze
metalen onderdelen de boer op te

dit het begin van het einde? Of is
er nog hoop? Volgens Cor van
Otterloo is er zeker nog hoop.
Maar hij kan de reactie van de
medewerkers goed begrijpen.
Nadat de dramatisch slechte cijfers
tijdens de laatste Supervisory
Board gepresenteerd werden, was
duidelijk dat snel ingrijpen geboden
was. 'Na de tweede Town Meeting
Eindhoven is de markt helemaal in

elkaar gezakt. De volumes hollen
achteruit, en daarmee de prijzen.
Met moeite kunnen de vaste lasten

worden gegenereerd. Daarom is
besloten om de fabrieken die wat

extra aandacht nodig hebben, te
clusteren in BDR.' Van Otterloo is
bereid keihard te knokken om
eruit te halen wat erin zit.

Beste lezer,

Terwijl dit redactioneel tot stand komt is het volgens de kalender
nog volop zomer. De werkelijkheid is echter anders, de dagen met
zon en regen wisselen elkaar af in een nauwelijks te voorspellen
ritme. Kortom we hebben weer te maken met een wispelturige
Hollandse zomer. Ook elders in de wereld zijn er extreme ver
schillen variërend van temperaturen boven de 40 graden Celsius,
overstromingen door hevige regenval en al vroeg in het seizoen
optredende orkanen.
Onze bedrijfssituatie vertoont opmerkelijke overeenkomsten
met het geschetste weerbeeld. Het is nauwelijks te voorspellen
hoe de situatie zich zal ontwikkelen en we worden regelmatig
geconfronteerd met onverwachte zaken. Net als met het weer
moeten we ons zo goed mogelijk wapenen tegen deze onver
wachte ontwikkelingen, en weer wachten op 'stabieler weer met
af en toe een buitje afgewisseld met zonnige perioden'.
In deze uitgave zijn een aantal artikelen opgenomen hoe we
omgaan met en inspelen op onverwachte zaken.

Kansen benutten
Hoe denkt hij dit te gaan doen?
Van Otterloo: 'Als je geld wil over
houden moet je zorgen dat het
binnenkomt en de uitgaven beper
ken. We zijn gezegend met uitste
kende medewerkers, we hebben

Wij wensen u weer veel informatief leesplezier
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• Vanwege het huidige bewakings- en toegangsysteem moeten er
opnieuw afspraken gemaakt worden over het gebruik hiervan en
in het bijzonder de bescherming van persoonsgegevens. De OR
heeft hierin een belangrijke taak en onderzoekt de vernieuwde
situatie.

• Na gesprekken met vakbonden en COR vanwege het stoppen
van het groepsvervoer (VIPRE), heeft Philips een hogere (lan
gere) financiële tegemoetkoming beschikbaar gesteld voor de
betrokkenen. De periode om hiermee akkoord te gaan is ver
ruimd. Men veronderstelt dat dit zal helpen om vervoersproble
men op te lossen. De aandacht van de OR blijft echter uitgaan
naar het daadwerkelijk oplossen van de ontstane problemen.

Vervolg op pagina 7.
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Hollen of stilstaan in Sittard

Maximale flexibiliteit maakt werk spannend
LG.Philips Displays Sittard is vastbesloten concurrerend te

blijven. Verdere verhoging van de productiviteit in combinatie

met het maximaliseren van de flexibiliteit zullen hiervoor

zorg gaan dragen. Zo is, vanwege sterke verlaging in bela

ding, in overleg met de ondernemingsraad besloten om in

juni de fabriek een aantal lange weekenden te sluiten.

Op vrijdag en maandag werd de productie stilgelegd. Het

verhogen van productiviteit in combinatie met verlaging

van fabrieksbelading heeft in de afgelopen jaren geleid tot

een forse afbouw van personeel. Toch is de sfeer in Sittard

nog steeds ronduit optimistisch. Operations Manager

André Peeters verklaart dit door het feit dat de mensen in

het zuiden bewust bezig zijn met 'werk hebben en houden'.

'Productief maken wat we kunnen verkopen in combinatie

met het aanlopen van nieuwe business is onze weg om dit

te realiseren.'

De fabriekssluiting vloeit voort uit de

afspraken die zijn vastgelegd in het zo
geheten f1exsysteem. Deze collectieve

lange termijn f1exafspraak houdt onder

meer in dat mensen op zaterdag kun
nen worden ingezet of dat er uren

niet gewerkt worden om onvoorspel
bare seizoensinvloeden op te vangen.

André Peeters (I) bekijkt samen met Heidi Case
de Sittardse resultaten.

In eerste instantie was beloofd dat dit

minimaal 14 dagen van tevoren zou
worden aangekondigd. Inmiddels heeft
de OR zich bereid verklaard om ook

met één week akkoord te gaan. Om
de mensen maximaal flexibel in te

kunnen zetten, kan het bedrijf tot
zestig uur hiervoor gebruiken. Deze
uren worden bijgehouden in een

flexuren bank en door middel van tijd
voor tijd verrekend. Dus in drukkere

tijden wordt er meer gewerkt en in
stillere tijden kunnen deze uren wor

den ingezet als vrije uren.Voor het

opvangen van sterk wijzigende situ
aties binnen deze week zijn korte ter

mijn f1exafspraken gemaakt. Afspraken

zijn niet collectief en dwingend, maar

individueel met vrijwillige basiskarakter.
Het collectieve f1exsysteem kan alleen

een succes worden als het heel goed

en nauwkeurig gemanaged wordt.

Goed geïnformeerd
Omdat de zestig uur al eerder dit jaar
waren opgesoupeerd, worden voor de

lange weekenden de verletdagen inge

zet. Op zaterdag werken is niet leuk

en ook het verplicht vakantie nemen
zal doorgaans niet plezierig gevonden
worden. Toch is er in Sitard niet veel

gemopper te bespeuren. Volgens Heidi
Case, productiemedewerkster RI
Narrow Neck én OR-lid, komt dit

omdat iedereen goed op de hoogte is
van alle ins en outs van de fabriek.

'Dankzij de maandelijkse informatie
bijeenkomsten weet iedereen dat we

geld moeten besparen, als we aan het
werk willen blijven.Wie niet bij de
sessies aanwezig kan zijn, kan nadien

alles nog nalezen op de aanplakborden.'

Laatste schakel

Peeters:'ledereen is op de hoogte van
de precaire situatie en niemand denkt

dat deze impopulaire maatregelen
genomen worden om medewerkers te

pesten. Daarbij geldt de regel voor
iedereen, het management incluis. We
willen geen misbruik maken van de

situatie en de mensen zo vroeg moge
lijk informeren. Toch is dit door een
markt die zich steeds meer kenmerkt

door direct leveren tegen de laagste

prijzen en vrijblijvendheid na plaatsing
van orders binnen onze keten niet

altijd mogelijk', legt Peeters uit. 'Sittard
vormt als het ware de laatste schakel

in het orderacceptatieproces en is

afhankelijk van de informatie via de

gunfabrieken. Deze krijgen op hun
beurt de informatie van de beeldbuis

fabrieken, die voor hun informatie

weer afhankelijk van sales zijn. Dit

proces neemt veel tijd in beslag, zodat

wij vaak pas op het laatste moment
horen aan welke producten behoefte
is en waar wij aan moeten werken.

Ook speelt mee dat klanten zich niet

meer keihard laten vastpinnen voor
hun afname. Wat de keten moet leve
ren varieert sterk van week tot week
in volume en mix. Het streven is om

te maken wat we verkopen. Verder is

voorraden aanleggen geen optie,

immers "Cash is King". Geld investeren

we niet in voorraden met een hoog
risico incourant, geld wordt besteed
aan het betalen van onze kosten.

Goede producten weggooien omdat

ze onverkoopbaar blijken moeten we
met man en macht voorkomen.'

Break even
Hoewel het resultaat in Sittard tot en

met mei een verlies laat zien, is de

verwachting dat men over het hele

jaar break even (quitte) zal draaien.
Dit komt naast hollen (we weten wat

we moeten maken en doen dat pro
ductief) en stilstaan (we sluiten collec
tief en besparen daardoor maximaal

op kosten) door een aantal positieve
vooruitzichten. Zo zal er gewerkt
worden aan corner brackets en in het

derde kwartaal aan wings ten behoeve
van Philips Lighting. In het vierde

kwartaal staan DY-parts op stapel en
bovendien is een klant overgenomen
van Thomson.

De driedaagse werkweek gaf in het

begin wat onrust, weet Heidi Case.



Maar net als haar mede OR-leden

vindt zij het een geruststellende
gedachte dat BEO-manager Cor van

Otterloo tijdens de Townmeeting op 7
juni j.1.in Eindhoven zei dat er niet

gestreefd wordt naar een prijzenoor

log, maar dat er in Sittard gebruik zal
worden gemaakt van de kansen die de
markt biedt. Zeker nu de voorberei

dingen voor de new business zicht

baar worden geeft dit de mensen

moed, stelt Heidi Case. Zo gaan de
nieuwe opdrachten onder meer

gepaard met nieuwe gereedschappen.
'Het feit dat die gereedschappen nu

binnenkomen geeft de mensen ver
trouwen voor de toekomst.'

Hollen of stilstaan
Buiten de opdrachten die nu bekend

zijn komt er nog meer aan. Het
management is bezig met nog meer
new business,weet Peeters.

'Afgesproken is om alleen zaken die

honderd procent zeker zijn te com

municeren. We beperken ons tot de

zogezegd: gevangen vogels.' De nieuwe
eis van flexibiliteit naast kwaliteit en

productiviteit (Overall Equipment

Efficiency) valt hem niet zwaar. Het
maakt zijn werk juist afwisselend en

uitdagend. Peeters die als Operations
Manager verantwoordelijk is voor zo'n
100 van de 160 medewerkers in

Sittard, is ervan overtuigd dat dit ook
voor zijn medewerkers geldt. 'Het is

nu hollen of stilstaan. Nog even en
dan blijven we hollen.'

LPD verkoopt equipment Aken en Simonstone

Eerste project GDE in India
De verkoop van overtollige equipment is een belangrijk middel om de financiële

positie van LPD te versterken. Met name de Indiase markt, China en het Midden

Oosten zijn hierbij aantrekkelijk als afzetmarkt. Op dit moment loopt een groot pro

ject in India waarbij LPD equipment uit de glasfabrieken Simonstone en Aken ver

koopt aan de nieuwe glasfabriek van Hotline. Deze nieuwe fabriek grenst aan de

bestaande beeldbuizenfabriek van deze Indiase firma. Peter Clarke is namens Glass

Development Eindhoven (GDE) projectmanager voor dit uitdagende project.

'Wij zijn al jaren bezig om zaken
te doen met India', vertelt Clarke.
'Wij zijn dan ook heel blij met
deze eerste opdracht. De equip
ment die we aan Hotline verkopen
is afkomstig uit de al eerder
gestopte C-lijn van de glasfabriek
in Aken en de vorig jaar gesloten
glasfabriek in Simonstone. Van
Aken verkopen we een perslijn en
van Simonstone drie forminglijnen

Peter C1arke (7e van rechts) met zijn 'India-team'.
Links van C1arke staat dr Michael Suchodoll,

the Philips dokter van de Aachen factory.

en twee nabewerkingslijnen.
Daarnaast heeft GDE voor

Hotline de batch behuizing en de
oven ontworpen. Hotline gaat
deze vervolgens zelf bouwen.'

Technische begeleiding
De tweedehands equipment ver
keert volgens de projectmanager
nog in een goede conditie. 'Met
een team van zo'n tien zeer erva

ren GDE-engineers begeleiden we
de medewerkers van Hotline bij
de opbouwen het opstarten van
deze apparatuur. Het is een zeer
uitdagende taak. Misschien dat we
in de opstartfase nog wat aan
loopprobleempjes zullen ondervin
den, maar ik verwacht zeker niet

dat we tegen zaken aanlopen die
we niet op kunnen lossen', aldus
de projectmanager.

Prima condities
De omstandigheden waaronder de
GDE'ers moeten werken zijn
prima. 'Hotline is een gevestigde
producent van TV-buizen in India.
Dat zie je in alles terug. De site
verkeert in uitstekende staat, alles
is goed geregeld, de infrastructuur

is ruim voldoende en de condities

in de fabriek zijn schoon en veilig.'
Het enige minpunt is het klimaat.
'In deze tijd van het jaar zijn de
temperaturen in India soms wel
45 graden Celsius. Tijdens een
installatie van een fabriek worden

zeer lange dagen gemaakt. Met
deze hoge temperaturen zal dat
wel erg lastig zijn.'

Samenwerking
De samenwerking met de Indiërs
verloopt volgens Clarke tot nu
toe op rolletjes. Problemen door
culturele verschillen heeft hij nog
niet ondervonden. 'Op technisch
gebied kunnen we elkaar prima
vinden. Maar ook de overige com
municatie verloopt heel soepel,
mede omdat de meeste mensen

Engels spreken. Bovendien hebben
de Indiërs een prettige mentaliteit.
Zij hebben een goede werkethos,
werken hard en leren snel.'
Niet alleen GDE is tevreden over

de Indiase 'collega's', ook Hotline
stelt de samenwerking met GDE
erg op prijs. Clarke: 'Zij waren erg
onder de indruk van de snelheid
waarmee ons GDE-team de ont

werpen voor de pre-engineering
fase had gemaakt. Ik kijk echt uit
naar een succesvolle afronding van
dit project en ik verwacht dat er
voor GDE in de toekomst zeker

meer mogelijkheden bij Hotline
zullen zijn.'

in beeld ~--~



Hans Meeske maakt werk van New Business

PTE.Industrial streeft naar warme band met de klant
New Business wordt de belangrijkste activiteit van PTE. Met meer dan veertig jaar

wereldwijde ervaring in Production Technologie en Engineering is PTE een betrouw

bare partner in snelle, innovatieve en vooral effectieve industriële mechanisatie.

Manager Sales en Business Development Hans Meeske heeft er alle vertrouwen in

dat de expertise die PTE in huis heeft, haar tot een gewilde zakenpartner maakt bin

nen en buiten LG.Philips Displays. Inmiddels zijn de eerste opdrachten binnen.

Meeske: 'Het geeft een kick als je weer een stapje verder komt .•

Op I januari van dit jaar is PTE
gestart met Sales & Business
Development. De eerste maanden
is gewerkt aan het richten van de
neuzen binnen het PTE manage
ment en het opzetten van de nieu
we afdeling. Naast Hans werken
Rob Verhappen en Peter ten
Brinke aan het binnenhalen van
nieuwe klanten en nieuw werk.
Na twee maanden actief klanten
benaderen staat er inmiddels voor
meer dan 600 kEuro aan offertes
uit. Tot het klanten bestand van

PTE-Industrial behoren Océ,
Inrada, aluminiumgieterij MGG,
Philips Lighting,Aerospace en
Philips Semiconductors.

Hans Meeske (I) en Rob Verhappen (r) vormen samen
met Peter ten Brinke het PTE New Business team.

PTE richt zich op de business
areas Integral Industrial Solutions,
Energie en Display Technologie.
Meeske is blij met alle opdrachten
en zegt niet de luxe te hebben om
opportunities in andere richtingen
te laten liggen. Hij hoopt dat de
contacten met EeN in Petten op

het gebied van solarsystemen en
biomassa tot opdrachten leiden.
'Energie is een nieuw gebied voor
PTE maar met het oog op de toe
komst hebben energieprojecten
uiteraard een gigapotentie.'

Betrouwbare partner
De business die PTE aanbiedt
heeft vooral te maken met inte

grale industriële oplossingen,
Vision Technologyen precisie
engineering. De drie pijlers van
PTE Industrial zijn: Industrial
Solutions & Support, Equipment
engineering en Realisatie. PTE
Industrial profileert zich als een
betrouwbare partner in snelle
innovatieve en vooral effectieve
industriële mechanisatie variërend

van gerichte outputverbetering tot
volledige fabrieksautomatisering.
En van individuele machines tot

compleet geautomatiseerde pro
ductielijnen. Het streven is dit alles
tegen zo laag mogelijke kosten te
doen. PTE Industrial biedt de klant

meetbare productiviteitsverbete
ring met integrale oplossingen die
de processen sturen.

Omslag techniek commercie
Naast deze proces matige activitei
ten gaat PTE Industrial trainingen
verzorgen op het gebied van 6
Sigma. Ook Product Data Mana
gement wordt aangeboden. PTE
heeft vanuit haar lange ervaring
een praktisch, flexibel en open
systeem ontwikkeld voor gege
vensbeheer, speciaal voor de ont
wikkeling, productie en service van
samengestelde producten in kleine
series. 'Het PTE archiefsysteem is
behoorlijk uniek', aldus Meeske.

Tot dusver bekend terrein voor de
PTE-medewerkers. Wat wel hele

maal nieuw is volgens Meeske, is
de omslag van een technisch geo
riënteerde organisatie naar een
klantvriendelijke commerciële
organisatie. Hij verwacht dat het
toepassen van klantvriendelijke
marketingtechnieken bij zowel
externe als interne klanten de

grootste verandering zal zijn.

Warme relatie
Om deze omslag te bereiken heeft
Meeske de hulp ingeroepen van
een salestrainer. Om het commer

ciële gevoel te verhogen heeft PTE
al eerder een commerciële trai

ning georganiseerd. Was het toen
om resultaatgerichter te worden,
nu gaat het om actief de markt op
te gaan en nieuwe klanten te win
nen waarbij we elke kans moeten
pakken. 'Bij Philips was het altijd
zo dat we heel ver gingen in de
service naar de klant waardoor

zaken niet op tijd af kwamen. We
moeten nu leren om meer resul

taatgericht te werk te gaan, een
beetje zakelijker te worden, maar
wel zodanig dat beide partijen er
beter van worden: heldere afspra
ken voor beide partijen! Je moet
steeds laten zien wat het voordeel

voor de klant is. Nu gaan we
onder leiding van de salestrainer
klanten bellen om op deze manier
actief aan de orderacquisitie te
werken. Ik ben ervan overtuigd
dat zakelijk succes alleen gereali
seerd wordt, als het contact goed
voelt. We moeten werken aan een
warme relatie met de klant.'

Eigen gezicht en imago
Ondanks dat men in zijn contac
ten prat gaat op de link met
LG.Philips Displays, heeft PTE
Industrial bewust gekozen om de
markt als zelfstandige unit met
een eigen gezicht te bewerken.
Er is een logo ontwikkeld, een
brochure gedrukt en een eigen
website is in de maak. Meeske:'Na
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de vakantie volgt een reclamecam
pagne waarbij potentiële klanten
maandelijks via een leaflet bena
derd worden. Je moet zorgen dat
je steeds opnieuw op het bureau
van je opdrachtgever belandt:

Ook is PTE Industrial in november

present met een eigen stand tij
dens de Precision Beurs in de

Koningshof in Veldhoven.
Het imago van PTE is sterk en
PTE is een bekende in de regio.
'Toch willen we per se af van de
link naar beeldbuizen. We willen

onze expertise ook inzetten in
andere branches. Daarom herin

nert niets aan het logo aan de
beeldbuis. Het rood, blauw groen
is bewust weggelaten en het
gestileerde tandrad staat voor
integratie en "samen één geheel
vormen". Dit is ook de boodschap

naar onze (potentiële) klanten. Wij
willen nadrukkelijk de bestaande
knowhow en ervaring vermarkten
vanuit PTE als een zelfstandige
unit binnen LG.Philips Displays.'

- ,

René Nibbe/ke kiest voor creatieve oplossingen

Ondanks tegenwind blijft Financieel Manager optimistisch
Hoewel de financiële situatie binnen LG.Philips Displays bepaald niet rooskleurig te

noemen is, maakt Financieel Manager René Nibbelke een optimistische indruk. 'We

ondervinden weliswaar wat tegenwind, maar samen met de aandeelhouders blijven

wij actief zoeken naar creatieve oplossingen om cash te genereren om zodoende

onze zorggebieden te ondersteunen.' Een van de mogelijke oplossingen is dat de

LG.Philips Displays Holding BV en de LG.Philips Displays Investment BV fuseren.

'Voor de diverse bedrijfsonderdelen verandert hierdoor niks, maar deze move zou

enkele miljoenen belastinggeld uit kunnen sparen. Geld dat ergens anders aan kan
worden besteed.'

De documenten die de intentie

voor de fusie weergeven zijn 27
mei bij de Kamer van Koophandel
door Nibbelke gedeponeerd en
het is nu wachten op de laatste
goedkeuring van één van de finan
ciers. Is dit allemaal wel zuivere

koffie?Volgens Nibbelke zijn de
plannen volstrekt legaal. 'Binnen de
Investment BV opereren veel
bedrijven. Tussen deze bedrijven
en de Investment BV lopen een
aanzienlijk aantal leningen. In veel
gevallen staat vast dat deze leningen
niet terugbetaald zullen kunnen
worden. De fiscus ziet dit dan als

een kapitaalsinvestering waarover
kapitaalsbelasting betaald moet
worden. Door nu te kiezen voor
de constructie dat de Investment

BV de Holding BV als het ware

overneemt, voorkom je op legale
wijze dat er kapitaalsbelasting
betaald moet worden. Een prettige
bijkomstigheid is dat beide BV's in
Nederland statutair gevestigd zijn
waardoor ze onder het Nederlands
Recht vallen.'

Fusievoorstel
Uiteraard is over deze zet van

tevoren door alle partijen goed
nagedacht. Want buiten de aan
deelhouders hebben de 52 banken

waar leningen uitstaan, ook een
stem in het geheel. 'Hiervoor is
veel tijd en moeite gestoken in het
voorbereiden van allerlei noodza

kelijke documenten en het tot
stand brengen van bepaalde juridi
sche constructies, die door de

banken (ook wel 'syndicate banks'

genoemd) als voorwaarde zijn
gesteld. Belangrijk was om daarin
de banken, via hun agent J.P.Morgan,
te overtuigen dat LG.Philips
Displays na de fusie nog steeds
dezelfde waarde vertegenwoordig
de als daarvoor. De agent heeft
het fusievoorstel bekeken en ver

volgens de banken positief geadvi
seerd. De juridische aspecten van
de fusie zijn bestudeerd door
advocatenkantoor Clifford Chance

en over de financiële aspecten van
de fusie heeft KPMG een positieve
verklaring afgegeven.Yervolgens is
het fusievoorstel gedeponeerd bij
de Kamer van Koophandel en is
het voornemen gepubliceerd in
het Financieel Dagblad', aldus de
Financieel Manager van deze plant.

Dividend
Naast de voorgenomen fusie heeft
de financiële afdeling meer ijzers
in het vuur. Nibbelke:'We proberen
fondsen die elders gegenereerd
worden, naar Europa te halen.
Vooral in China en Azië wordt

momenteel geld verdiend dat we
hier hard kunnen gebruiken om
het sluitingsproces van de fabrieken
te financieren. Hoe langer dit pro
ces duurt, hoe groter de schulden-

in bee.ld .~



• De OR heeft instemming verleend voor vaste verletdagen op
26 mei en 27, 28 en 29 december 2006.

Als je nog vragen of opmerkingen hebt, laat het mij dan weten.

Jack Peeters, voorzitter ondernemingsraad LPD Eindhoven,
tel. 2304627.

Lange termijn plan
Na drieëneenhalf jaar, een half jaar
langer dan gepland, kwam hij samen
met zijn vrouwen hun twee
schattige geadopteerde Hong
Kong Chinese kindertjes weer
terug in Nederland. Tot één van
zijn belangrijkste taken rekent de
Financieel Manager zijn contacten
met Philips, waarbij hij de cijfers
van heel LG.Philips Displays moet
toelichten en eventuele vragen
moet beantwoorden. Een grappig
toeval vindt Nibbelke dat Herman
Olde Bolhaar in dit kader voor de

derde maal zijn carrièrepad kruist.
Hij is namelijk gesprekspartner
vanuit Philips. Naast deze contacten
behartigt de Financieel Manager
zowel de financiële zaken van de

diverse Holding-maatschappijen en
van de site, met de hulp van de
afzonderlijke controllers van PTE,
D&E, GDE, en Hulp en Staf op
deze site. Tegelijk fungeert hij als
een verlengstuk van het hoofd
kwartier in Hong Kong. Bij zijn
terugkomst in Eindhoven heeft hij
corporate taken vanuit Hong Kong
meegenomen. Soms leiden beide
taken tot topdrukte. Zo moest hij
naast de afsluiting van juni voor de
site werken aan de spoedopdracht
vanuit Hong Kong om een lange
termijn plan tot 2012 voor de
Supervisory Board op te stellen.
Pardon, 2012-1 Uiteraard heb ik
een best case uitgewerkt evenals
een worst case scenario. Maar het

blijft koffiedikkijken wat de markt
doet.'

Hong Kong
Nibbelke is sinds I april weer
terug vanuit HQ Hong Kong. Met
assistentie van een Koreaan en

een Hong Kong Chinese was hij
onder meer verantwoordelijk
voor de berichtgeving, analyse,
budgettering en tevens de lange
termijn planning van LG.Philips
Displays. In Hong Kong heeft hij
ervaren dat de arbeidsethos aldaar

een andere is dan bij ons. 'Er heerst
daar geen van 9 tot 5 mentaliteit,
en dat terwijl overwerk niet eens
wordt uitbetaald.' Over de sfeer in

Hong Kong is Nibbelke zeer te
spreken. 'Het is een fantastische,
zeer moderne, cosmopolitische
metropool, maar die daarnaast
heel Chinees, sfeervol en gezellig
is.' Het vochtige en warme klimaat
in de zomer vond hij wel te doen,
maar het klamme en kille van de

winter vond hij wat minder aange
naam. 'Er is namelijk geen centrale
verwarming zoals wij die kennen.'

• Wil Robben heeft LPD verlaten vanwege een nieuwe
baan. Op 21 juli hebben we met de OR afscheid genomen en
hem bedankt voor zijn grote bijdrage gedurende de vele jaren
OR-werk. Het komende half jaar zullen meer OR-leden vertrek
ken. We denken de opvolging voorlopig goed te kunnen invullen.

Vervolg van pagina 2.

Olde Bolhaar. Na een tijdje vanuit
Eindhoven getreind te hebben
naar de Rembrandt toren in

Amsterdam, greep hij de kans aan
om in Eindhoven terug te komen
als controller voor het lndustrial
Office van Consumer Electronics.

Toen in het jaar 2000 de joint ven
ture op stapel stond, benaderde
zijn voormalige baas Olde Bolhaar
Nibbelke om aan de voorbereidin

gen deel te nemen. De joint ven
ture bracht hem zoals gezegd in
Hong Kong en sinds kort opereert
hij weer vanuit Eindhoven.

Begrip en respect
Door zijn veelvuldige contacten
met de Koreanen heeft Nibbelke

naast respect ook begrip voor de
Koreanen. Nibbelke begon ruim
25 jaar geleden bij Philips. Net als
zijn vroegere collega's is hijgetraind
in de omgang met niet-westerlingen
en niet-westerse denkrichtingen.
Omdat hij in beide kampen actief
is geweest, ziet Nibbelke voor
zichzelf een taak als bruggenbouwer
tussen de Koreanen en de Philips
staf. Wie zijn loopbaan in vogel
vlucht bekijkt, moet vaststellen dat
Nibbelke in elk geval vele aspecten
van het financiële reilen en zeilen

bij diverse Philipsafdelingen van
nabij heeft meegemaakt. Begonnen
in 1987 bij de Centrale Admini
stratie, wat heden ten dage
Corporate Control heet, komt hij
via het Natlab en lndustrial

Electronics op TQIII, terecht bij
Consumenten Electronics (BG TV)
als assistent van de CFO Herman

last immers wordt. De Chinese

regering staat echter in veel geval
len niet toe dat dit geld China ver
laat. Eén van de mogelijkheden om
Chinese verdiensten naar Europa
te halen, is het uitkeren van divi
dend, hetgeen dit jaar in ruime
mate is gebeurd.' Wat het creatief
omgaan met fondsen betreft, ver
dienen de Koreanen ons aller

respect vindt Nibbelke. 'Middels
een kapitaalsreductie in Korea, die
ook voor cash heeft gezorgd, blij
ven ze ook meedenken om onze
financiële malaise het hoofd te
bieden.'

Financieel Manager René Nibbelke heeft begrip en
respect voor de Koreanen.



BaoMa koopt lijn Barayo

Nieuw leven in China voor productielijn Barcelona

v.l.n.r.Willy van Laarhoven, Michael Hang, Mr. Sun

(Chairman BaoMa) en Mr. Wang (vice general manager

BaoMa) voor de Sagrada Familia van Gaudi in Barcelona.

Een van huidige activiteiten van het PTE management is de verkoop van overtollige

equipment uit de beeldbuizenfabrieken. In eerste instantie is het streven om comple

te lijnen te verkopen. Dit levert meer op dan de verkoop van individuele machines,

losse onderdelen en materiaal. Klanten worden gezocht in India, China, en het

Midden-Oosten. Dankzij een recent verkoopsucces zal over enige tijd de oude 14"

productielijn uit Barcelona in alle glorie functioneren in het Chinese ChangZhou.

Ji Tiean, het voormalig hoofd van Hua Fei legde het eerste contact met de Chinese

koper, BaoMa. Deze producent maakt nu kleine zwart wit buisjes voor bijvoorbeeld

beveiligingssystemen.

Enige aanbieder
Met de aankoop van de
productielijn uit
Barcelona kan BaoMa in
de toekomst ook 14"

kleurenbuisjes maken.
Eigenlijk best slim, stelt
Van Laarhoven. 'Zij zijn
straks een van de weini

ge aanbieders van dit
soort buisjes en kunnen
daardoor dus de markt

dicteren.' Hij verwacht
dat er van augustus tot
december 4 à 5 man van
PTE betrokken zullen

zijn bij de dismanteling.
Zelf zal hij naar verwach
ting ook de nodige tijd in
Barcelona vertoeven. In
het contract is 10 man

maanden support voor
BaoMa opgenomen die
PTE zal leveren en 50

man maanden optioneel.
Of dit nodig zal zijn
moet nog blijken tijdens

de installatie van de lijn
in China.

met uitzicht op de zee en de
haven,' weet de PTE-projectleider.

Intermediair
Bij de laatste onderhandelingen
met BaoMa en de ondertekening
van het contract op 28 april jl.
schakelde de PTE de landing engi
neer van MIE, dr. Chen Wang als
intermediair in. Toevalligerwijs is
BaoMa gevestigd in haar geboorte
stad: ChangZou in de provincie
Jiangsu. 'Dat was een goede zet
van onze kant, want zij spreekt
hetzelfde Chinese dialect', lacht
Van Laarhoven.

kunnen starten, hoe groter de
druk zal zijn.' De totale lijn zal in
zo'n 150 tot 200 containers ver

scheept kunnen worden.

Maar niet alleen de twee lijnen
moeten ontmanteld worden, alles

moet weg, inclusief het gebouw.
Hier zullen appartementen
komen. Het zal niet moeilijk zijn
om hier kopers voor te vinden.
'De ligging van Barayo is erg mooi,

Snel beginnen
'Sowieso let de koper
goed op de centjes',
aldus Van Laarhoven. 'Ze

willen zoveel mogelijk
zelf doen en ze komen

met een eigen ploeg van
zo'n zestig medewerkers
om de zaak te ontman
telen.' Dit is ook de reden

dat het project niet zo snel
loopt als Van Laarhoven zou

willen. 'Er moeten werkvergunnin
gen en allerlei papieren voor deze
mensen in China in orde gemaakt
worden. De planning is dat eind
dit jaar het gebouw leeg is.We
willen het liefst zo snel mogelijk
beginnen. Hoe later we

Tot half april 2005 was de ver

kochte lijn in Barcelona in bedrijf.
'Barayo h.eeft jarenlang gevochten
tegen de hoge productiekosten
door onder andere meer
en meer te automatise

ren, maar door de slui

ting half april is daar nu
een einde aan gekomen.'
Aan het woord is Willy
van Laarhoven, die als

PTE projectleider
betrokken is bij de ont
manteling van Barcelona.
'In Barcelona stonden

twee productielijnen, één
die 500 stuks per uur
produceerde en eentje
van 250 stuks per uur.
Voor deze laatstgenoem
de lijn is een koper
gevonden.

in beeld ~



MuPPe T-tool volgt cost innovation projecten op de voet

Alle besparingen haarscherp in beeld
Veel grote en kleine cost innovation projecten parallel op hoofdlijnen volgen. Dat is

de kracht van het MuPPe T-tool dat begin dit jaar is ingevoerd. Door één druk op de

knop wordt duidelijk of de projecten volgens planning verlopen en hoeveel geld

LGPD hiermee bespaart. Ongeveer 40 tot 50 D&E'ers maken inmiddels gebruik van

dit 'Multi Project Progress Taal'.

John van Bladel zorgde voor de
technische realisatie.

verloop van een project van dag
tot dag kunt volgen, kun je ook tij
dig ingrijpen.'

Historische data
en overzichten
'Elke nacht wordt de inhoud van

de database gekopieerd zodat er
later een analyse van kan worden
gemaakt. Hierdoor kun je de wijzi
gingen in een project gedetailleerd
volgen', legt Angela Looijmans uit.
'De gebruiker ziet direct wat de
financiële gevolgen zijn van een
projectvertraging en dat is weer
goed voor de financiële bewust
wording.' 'Doordat alle data in een
database staan, kun je ook nog
vele andere doorsneden maken',
vult Jeroen van Engelshoven aan.
'Zo kun je bijvoorbeeld ook een
overzicht uitdraaien van de gere
aliseerde en geplande besparingen
per fabriek, per buis en per groep
binnen D&E.Verder kun je ook
alle CRT-projecten voor alle
fabrieken tezamen in kaart bren

gen. Kortom, de mogelijkheden
zijn legio.'

knie. Ook als een gebruiker op
reis is, kan men inloggen en gege
vens updaten.'

Tijdig ingrijpen
Het MuPPeT-tool wordt nu nog
hoofdzakelijk gebruikt door mede
werkers van D&E.'De fabrieken

zijn ook aangesloten op de data
base, maar zij maken er nog niet
veel gebruik van', aldus Jeroen van
Engelshoven. 'De groepsleiders van
D&E die contact hebben met de

fabrieken zorgen nu nog vaak voor
de updates, maar uiteindelijk zal
dit overgaan naar de fabrieken
zelf.' 'Ook Maurits Smits gebruikt
het tooi om wekelijks tijdens de
operationele staf het verloop van
alle co st innovation projecten te
bespreken', vervolgt Angela
Looijmans. 'Hij is vooral geïnteres
seerd in bottlenecks die via de

rapportage in MuPPeT zichtbaar
worden gemaakt. Doordat je het

Marketing & Sales
'De projectleider kan in dit pro
gramma eveneens kwijt hoe ris
kant een project is en wat de
gevolgen voor de klant (setmaker)
kunnen zijn', legt Jeroen van
Engelshoven uit.'Dat maakt dit
tooi ook prima bruikbaar in de
communicatie met de afdeling
Marketing & Sales. Alle wijzigingen
in een project worden nauwkeurig
en tijdig geregistreerd. Wijzigingen
die consequenties hebben voor de
setmaker, zoals bijvoorbeeld het
weglaten van een connectortype,
zijn op deze wijze al in een vroeg
stadium bij Marketing & Sales
bekend. Daarmee wordt bereikt
dat de setmaker niet verrast is

door een wijziging en dus de kos
tenbesparing zonder vertraging
ingevoerd kan worden.'

Het MuPPeT-tool bestaat uit een

centrale database gekoppeld aan
het LPD netwerk en een MS

Access programma, als user-inter
face, op de computer van de
gebruiker. Het ontwikkelen en
implementeren van dit tooi nam
ruim een half jaar in beslag. ITer
John van Bladel, die sinds I juli een
nieuwe baan heeft bijYACHT,
zorgde voor de technische realisa
tie;Angela Looijmans was verant
woordelijk voor de inhoudelijke
input en Jeroen van Engelshoven
nam de contacten met de gebrui
kers voor zijn rekening. De taken
van John van Bladel zijn inmiddels
overgenomen door ITers Theo
Janssen en Toni Kajbic.

Gebruikers
De belangrijkste gebruikers van
het MuPPeT-tool zijn de leiders
van de co st innovation projecten.
Zij zijn volgens Jeroen van
Engelshoven inmiddels goed
gewend aan dit nieuwe tooI. 'Het
menu is erg gebruiksvriendelijk en
spreekt voor zich. In nog geen tien
minuten tijd heb je het onder de

Angela Looijmans (I) en Jeroen van Engelshoven: vanaf

het begin betrokken bij de MuPPe T-too/.

---"=================



LPoe ondanks verhuizing nog steeds ruim in het jasje

Concentratie in twee gebouwen levert forse besparing op

De verhuizing naar de gebouwen RAF en RAD is achter de rug. Alle 450 medewerkers

hebben inmiddels een plekje gekregen in deze twee grootste gebouwen van complex R.

Met ingang van I juli zijn alle leegstaande gebouwen opgeleverd aan de eigenaar.

'Wat er in de toekomst met dit complex gaat gebeuren, is nog niet bekend', vertelt

site manager Ton Danes. De bestemming is nog steeds industrie, maar de verwachting

is dat hier gezien de gunstige locatie ten opzichte van het centrum, de natuur en de

uitvalswegen, toch woningen zullen worden gebouwd. In opdracht van Philips is de

firma Jones Lang LaSalle al wel bezig met de verkoop van het complex.

RAF 1/2 in de oude situatie.

De verhuizing naar RAF en RAD
was volgens Danes een fluitje van
een cent. 'Dat is gewoon een
kwestie van goed plannen en orga
niseren. Met relatief weinig midde
len en mensen hebben we dit in

korte tijd gerealiseerd. We hebben
hierbij geprobeerd de overlast
voor de medewerkers zo klein

mogelijk te houden.' Het compleet
leeg maken van de gebouwen
leverde volgens hem nog het
meeste werk op. 'Het is ongelofe
lijk hoeveel de medewerkers in de
loop der jaren in de kelders en in
andere algemene ruimtes hebben
verzameld.'

Face lift
De laatste maanden is hard gewerkt
om RAF geschikt te maken voor
haar nieuwe bewoners. Op de
derde verdieping zijn twee grote
laboratoria tot kantoortuinen

omgebouwd. Ook zijn op deze
etage en elders in het gebouw
diverse cosmetische aanpassingen
verricht, zoals nieuwe vloerbedek
king, een verse laag verf en het

aanbrengen van verlaagde plafonds.
RAF parterre, RAF 1/2 en de
derde en de vijfde etage hebben
inmiddels een face lift ondergaan.
'RAF 1,2 en 4 zijn nog niet onder
handen genomen', vertelt Danes.
'Vanwege de financiële situatie
komen deze nog niet aan de beurt.'

Slim onderhoud
De concentratie van alle mede

werkers in twee gebouwen levert
een aanzienlijke besparing op.
'De besparing in 2004-2005
bedraagt acht ton in Euro', legt
Danes uit. 'De verhuis- en verbou

wingskosten liggen rond de zes
ton. 'Per saldo hebben we dit jaar
dus al twee ton verdiend. De

komende jaren is deze besparing
nog groter. Ons huurcontract
loopt eind 2007 af. Lange termijn
onderhoud is hierdoor niet nodig.
Door verder slim onderhoud te

plegen, kunnen we de kosten nog
verder drukken.'

Ver boven norm
Ondanks dat alle activiteiten nu

gebundeld zijn
in 'slechts'

twee gebou
wen, zit LPDE
nog steeds
ruim in haar

jasje. 'In onze
hoogtijdagen
hadden we
75.000 m2 in

gebruik', ver
telt de site

manager. 'Het
totale aantal

vierkante meters is dit jaar met de
sluiting van RAU en RE terugge
bracht van ruim 60.000 naar bijna
35.000 m2. Toch zitten we ook nu

nog ver boven de norm van 14 tot
20 m2 per medewerker. Dit heeft
te maken met de historie van de

gebouwen. RAF was vroeger labo
ratoriumruimte en RAD proeffa
briek. Een aantal ruimtes zijn nu
omgebouwd tot kantoren, maar
ook veel ruimtes worden nog
voor ontwikkel-activiteiten en

proeven gebruikt.'

Benchmark
Verhuizen naar een andere locatie

buiten complex R was volgens
Danes geen optie. 'We hebben een
benchmark naar de verschillende

huurprijzen verricht. Als we alleen
kantoorruimte nodig hadden. was
het misschien wel een mogelijk
heid geweest. Maar het verhuizen
van een ontwikkelomgeving brengt
enorme kosten met zich mee. Dat

verdien je in een paar jaar niet
terug.'

Kortere communicatielijnen
Het bundelen van alle activiteiten

in twee gebouwen heeft volgens
Danes naast een kostenbesparing
ook andere voordelen. 'Als je
dicht bij elkaar in de buurt zit,
loop je toch makkelijker bij elkaar
binnen. Kortere communicatielij
nen en daardoor een betere en

efficiëntere communicatie zijn
hiervan het gevolg.'

RAF 5 na de renovatie.

in beeld ~



De week van
man

De week van Boike Kropman begint op zondag 17 juli met een reis naar

Hranice in Tsjechië. Als projectleider voor het ontwikkelen en invoeren van een

aantal nieuwe beeldbuizen voor Hranice, is het niet de eerste keer dat hij dit

jaar deze reis maakt. De week staat in het teken van een 32" WSRF v3 buis

proef in Hranice. Het project is zowel gericht op het besparen van kosten als

het verbeteren van de performance. Om kosten te besparen zijn naast het

scherm ook het masker en de diadelen onderhanden genomen, wat in totaal

ongeveer 8 E.uro bespaart. Omdat we in voorgaande runs last hebben gehad

van maskerdeuken, testen we deze week een dikker masker.

;,="'J'~
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Zondag 16-07
Ronaid van der Wilk is een kwartiertje te

vroeg. Sam~n rijden we naar Antoine

Grubben om gezamenlijk naar vliegveld

Düsseldorf te gaan. Met een kleine vertra

ging landen we op vliegveld Wenen, huren

een auto en beginnen aan de laatste etappe

naar Hranice. Onderweg eten we nog een

pizza in Oostenrijk.

Maandag
17-07

Omdat de proef

met een dag is ver

schoven, hoeven

we ons niet te

haasten bij het ont

bijt. Om 8 uur arri
veren we in de

fabriek en worden

we welkom gehe

ten op het "tech

nology depart
ment' door onze

collega's in Hranice.

De dag begint met een telefoonconferentie

met Nara Mould in Korea om een stempel

te laten recontouren. Ronaid start met de

voorbereidingen voor zijn design of experi

ments (DoE) om de valtest-performance te
verbeteren. De nieuwe en dikkere maskers

zijn al wel in de fabriek, maar ze moeten

nog door de douane ingeklaard worden.

Ikzelf ben druk met overleggen over de

planning va~ de proef, het doorspreken vande stand var\ zaken van de andere projec

ten (28 WSRF Akoca) en wat ordinair

regelwerk. 's Middags houden we nog een
telefonische conferentie met Eindhoven

over wat f1owcoat issues voor de 28 WSRF

Akoca. Aan het eind van de middag zijn de

maskers geklaard en gegloeid en kunnen

we testen of het dikkere masker inderdaad

deukenvrij blijft na het zwarten. De eerste

resultaten zijn gelukkig goed te noemen:

geen deuken te zien. Om 21.00 uur verla

ten we de fabriek en gaan een hapje eten.
Vanavond kunnen we voor het eerst dit

jaar in Hranice buiten op het terras eten

en we laten ons een Tsjechisch biertje

goed smaken!

Dinsdag 18-07
Vannacht heeft het geregend en is de tem

peratuur weer een beetje gezakt. We wan

delen lekker naar de fabriek. Inmiddels zijn

Willy en Manfred Pralle ook aangekomen.

Ronaid werkt zijn experiment verder af en

Antoine gaat aan de slag met de maskers.

Ik praat Manfred bij over de organisatie

van de proef morgen en licht hem in over

de situatie in de meetkamer, waar 'onze'

lokale kwaliteitsman een andere baan

gevonden heeft. Willy en Manfred proberen

samen inzicht te krijgen in meetverschillen
tussen Hranice en Eindhoven. Na de lunch

licht de lokale projectleider zijn mensen in

hoe de proef gaat lopen. Laat in de middag

zijn er wat grotere aantallen maskers

getrokken en gemeten. Ook nu zien we

weer wat meer deuken: net als voorgaande

runs. In de nachtshift wordt alles juist afge

steld zodat we morgenvroeg kunnen begin

nen met de eigenlijke proef. 's Avonds eten

we wat in de pizzeria en drinken een biertje

met een collega uit Blackburn.

Woensdag 19-07

Jetzt geht's los: vanochtend worden eerst

500 v3 schermen geladen en als die de

maskerafdeling gepasseerd zijn, kunnen we

deze ombouwen om het nieuwe design te

produceren. Helaas blijkt bij aankomst om

half acht in de fabriek dat er een vertraging

is van een uurtje of 4. Omdat de fabriek

sluit moeten we om 18.00 uur vanmiddag

helemaal klaar zijn in de screen area en dat

wordt nu wel heel lastig. Later op de och

tend wordt duidelijk dat de vertraging ver

der oploopt en dat het dus weer laat zal

worden vandaag ... Aan het eind van de

ochtend ga ik naar een bespreking over het
invoeren van een nieuwe oxide cathode,

een project waar ik vorig jaar veel tijd in

gestopt hebt. 's Middags is er een gesprek

met de maskerleverancier. Tijdens deze bij

eenkomst brengt Antoine het nieuws dat

er wederom onacceptabel veel deuken te

vinden zijn in de productie. We snappen er

nu niet zo veel meer van en besluiten om

na de run een brainstorm te houden om te

kijken wat we nog met de resterende mas

kers kunnen uitproberen. Wat het verder

voor het project betekent weten we nog

niet. Na afloop van de brainstorm, het

loopt inmiddels tegen achten, ruimen we

op en vertrekken naar Wenen. Onderweg

eten we een hapje en aange-komen op het

vliegveld nemen we nog een laatste biertje.

Donderdag 20-07
Na een korte nacht op het vliegveld vliegen

we redelijk op tijd terug naar Düsseldorf.

's Middags ben ik terug in Eindhoven.

Gisteren zijn de 32 WSRF Akoca buizen

gepompt in de proeffabriek, waarbij er een

aantal implosies is geweest. De oorsprong

is snel gevonden, maar een oplossing voor

het restant van de buizen is er nog niet. Ik

bespreek met een aantal mensen wat we

nog aan de maskerdeuken kunnen doen.

Iemand heeft wat ideeën en probeert er

wat aan te rekenen. Thuis aangekomen, ga

ik eerst drie kwartier lopen; dat was er in

Hranice niet van gekomen.

Vrijdag 21-07
's Ochtends is er nog tijd om een aantal

zaken af te handelen en te regelen voordat

ik met vakantie ga. De buizen uit de run in

Hranice zagen er goed uit, volgens de men

sen daarVandaag nog worden ze verstuurd

zodat ze maandag in Eindhoven zijn.

's Middags neem ik vast verlof om de laat

ste spullen in te pakken om 's avonds weg

te rijden voor vakantie.



Vechten en dansen tegelijk

Capoeira Angola ;s meer dan een hobby voor Joao
Capoeira Angola is de grote passie van proces engineer van MIE }oao Van Dunem dos

Reis (28). Deze acrobatische manier van 'vechten' werd in de zestiende eeuw door

Afrikaanse slaven in Zuid-Amerika al beoefend. Hoewel de slaven bezitters hun best

deden om oorspronkelijke stammen zoveel mogelijk te splitsen, bood Capoeira

Angola de slaven een mogelijkheid om oude, universele vechttechnieken uit hun

vaderland in praktijk te brengen. Omdat het in Brazilië voor de slaven verboden was

om te vechten, werden de technieken verpakt in een soort schijnbeweging. Op deze

manier werden de gezamenlijke roots gekoesterd.

reco, de pandeiro en de agogo.
Afwisselend wordt er gezongen
over vrijheid, het lijden van de
slaaf of het goede leven. Noten
lezen hoef je niet te kunnen, vol
gens Joao. 'Je moet gewoon luiste
ren naar de anderen en vervolgens
muziek maken met je hart.'

joao en een aantal van zijn groepsleden verzorgd een workshop Capoeira

Angola tijdens het bezoek van prinses Maxima aan het Koning Willem I

College in Den Boseh. joao staat links naast de prinses.

Voor Joao is Capoeira-Angola niet
zo maar een hobby. Hij is geboren
in Angola en bleef daar tot zijn
zesde ja<:lr.Daarna woonde hij ach
tereenvolgens in Portugal, in
Brussel en in Engeland. Inmiddels
werkt hij bijna vier jaar voor
LG.Philips Displays in Eindhoven.

Hoewel hij zich Europeaan voelt,
bezorgde de eerste kennismaking
met Capoeira-Angola tijdens een
workshop in Berlijn in 200 I hem
een ongelofelijk kick.

De muziek, het ritme, de bewegin
gen. Op de een of andere manier
voelde hij dat deze vorm van

kunst zijn eigen oorsprong raakte.

Daarbij is het een grappige toeval
ligheid dat de twee bekendste

voorgangers in Capoeira ook Joao
heten. Alleen heeft de ene de toe

voeging 'de grote' en de andere
'de kleine'. 'Ik zal dan wel 'de mid

delste' zijn', lacht Joao.

Blank en zwart
In 200 I werd in Nederland nog
nergens aan Capoeira Angola
gedaan. Na die eerste workshop in
Berlijn besloot Joao samen met

zijn vriend
Tottie Angola
in Nederland

een Capoeira
Angola groep
op te richten.
De eerste trai

ningen vonden
plaats in jonge
rencentrum

Dynamo in
Eindhoven,
maar inmiddels

zijn de lessen
verplaatst naar
Amsterdam. In
onze hoofdstad
is er meer

belangstelling
voor de cursus,

motiveert Joao
de verhuizing.
Inmiddels
bestaat de

groep uit zo'n
twaalf blanke

en zwarte mannen en vrouwen.
Tweemaal in de week komen ze

bijeen om samen te musiceren op
onder meer de berimbau, de reco

Capoeira is kunst
Volgens Joao is Capoeira geen

sport maar een kunst. Er zijn geen
prijzen of 'beits' mee te halen.
Wel kun je meer of minder gevor
derd raken. Pas met zo'n twintig
jaar training en ervaring mag je je
een master noemen. Zo ver is het

nog lang niet voor Joao.Als proces
engineer is Joao verantwoordelijk
voor de industrial support. Dit
betekent dat hij zo'n zeventig pro
cent van de tijd op reis is om
fabrieken in China, Mexico, India

en Brazilië te bezoeken. Zijn groep
traint tweemaal in de week in

Amsterdam, maar vooral de laat

ste tijd kan hij er maar een enkele

keer per maand bij zijn.

Prinses Maxima
Leuke herinneringen heeft Joao
aan de workshop met een paar
van zijn groepsleden in het bijzijn

van prinses Maxima. Dit was bij de
viering van het feit dat het Koning
Willem I College in Den Bosch
voor de I I de keer het predikaat
School Zonder Racisme kreeg.
Het Koning Willem I College is
een RegionaalOnderwijscentrum
voor beroepsonderwijs, vervolg
onderwijs en educatie. 'De prinses
was heel geïnteresseerd en stelde
allerlei vragen,' aldus Joao.
Voor wie ook een keertje
Capoeira Angola wil proberen, is
Joao best bereid een workshop te
organiseren. Je hoeft er niet sterk
voor te zijn, maar een beetje
behendigheid en lenigheid is wel
meegenomen.

in bee.ld ~
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