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contractors en andere 
ondernemingen/instanties
nauw betrokken bij de olie-
en gaswinning alsmede de 
(petro)chemische industrie.

Voor personen buiten 
deze doelgroep bedraagt de
abonnementsprijs ƒ 26,– per
jaar excl. 6% btw (buitenland 
binnen Europa: ƒ 31,–). 
Losse nummers: ƒ 5,75.

Overname van artikelen 
is uitsluitend toegestaan 
na schriftelijke toestemming 
van de uitgever.

COLOFON

MAATVOERING
PAGINA 4

Ingenieursbureau Passe-Partout treedt definitief uit
de anonimiteit. Bewust zoekt de directie de publiciteit
op met haar ‘maatwerk in meetwerk’-concept.
Passe-Partout is gespecialiseerd in hoogwaardige
precisiemetingen, maar het ontbeert het bureau aan
een gedegen naamsbekendheid. Onterecht, vindt 
algemeen directeur Gert Monshouwer, want als het
gaat om landmeten, bouwmeten of meetwerk in 
de offshore, dan behoort Passe-Partout zeker tot 
de top drie. Onder zijn regie heeft bescheidenheid
inmiddels plaats gemaakt voor trots. 
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Consumers should brace for a 50 per cent jump 
in oil prices in the near future as global oil supply 
will increasingly have trouble keeping pace with 
demand, forecasts a new energy report from CIBC
World Markets. The report predicts that surging 
demand in developing economies combined with 
accelerated depletion of existing supply and wide-
spread dealys in getting new oil fields up and running
will see the global supply of oil fall as much as eight
million barrels a day below IEA estimates by 2012.
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Op de recentelijk gehouden offshorebeurs in
Aberdeen presenteerde Noordhoek Offshore uit
Zierikzee voor het eerst haar plannen voor de bouw
van een diving offshore Construction vessel (DOCV).
Inmiddels is de bouworder voor het schip, ontworpen
door Scheepswerf De Hoop, geplaatst. Paul Schaap
ging voor Offshore Visie naar IJmuiden en sprak er
met Operations Director Cor Vermeer. Volgens hem
zal het nieuwe vaartuig, dat wordt uitgerust met een
saturatieduiksysteem, in het derde kwartaal van
2009 operationeel zijn.
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Tot nog toe heeft de wereldbevolking één biljoen 
vaten olie geconsumeerd, terwijl er naar schatting
nog twee tot drie biljoen in de grond zit. Van het 
opraken van de aardolie is dan ook geen sprake, wel
is er een tekort aan productie. Dat zegt Stefan Luthi,
sinds 1999 hoogleraar petroleum geologie vaan 
de TU Delft. Rembrandt Koppelaar van Peak Oil
Nederland bevestigt de stelling van Luthi. 
Offshore Visie sprak met beide heren.
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MEETWERKSPECIALIST PASSE-PARTOUT KRIJGT STEEDS MEER ERKENNING

Maatvoering is
millimeterwerk

M A AT V O E R I N G

Ingenieursbureau Passe-Partout uit Gouda treedt definitief uit de anonimiteit. Bewust zoekt de directie tegenwoordig veel

meer de publiciteit op met haar ‘maatwerk in meetwerk’-concept dan voorheen. Passe-Partout is al 32 jaar gespecialiseerd

in hoogwaardige precisiemetingen, maar het ontbeert het bureau nog aan een gedegen naamsbekendheid. Onterecht,

vindt de in mei 2006 aangetreden algemeen directeur Gert Monshouwer, want als het gaat om landmeten, bouwmeten

of meetwerk in de industrie en offshore, dan behoort Passe-Partout zeker tot de top drie. Onder regie van Monshouwer

heeft bescheidenheid inmiddels plaats gemaakt voor trots. Voor een positief gevoel, vol potentie. Voorheen zagen de

medewerkers het uitvoeren van meetwerk als heel normaal. Nu is er het besef dat de bouw, de industrie en de offshore

niet zonder hoogwaardige maatvoering kan. Eén meetfout aan de basis kan al snel tonnen euro’s kosten. 

De offshore kan niet zonder hoogwaardige maatvoering. Eén meetfout aan de basis kan al snel tonnen euro’s kosten. 
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delen bestaat. Het ingenieursbureau is
het grootste bedrijfsonderdeel en telt drie
hoofdrichtingen, te weten Bouwmeten,
Landmeten en Speciale Projecten met als
subafdeling 3D Laserscannen. Verder is
er Passe-Partout Opleiding & Research 
en Meetcentrum Passe-Partout.
Laatstgenoemde divisie adviseert derden
over landmeetkundige instrumenten en
gereedschappen en verkoopt, verhuurt,
repareert en kalibreert deze apparatuur. 

Zoals reeds aangegeven is het bureau
momenteel met een flinke opmars bezig.
Het personeelsbestand is het afgelopen
jaar gegroeid van 42 naar ongeveer 
80 werknemers, waarvan 15 surveyors 
dagelijks binnen de offshore branche 
actief zijn. Een opvallende groei die
mede voortkomt uit de recente overname
van Delta Surveys uit Nieuwegein.

3Dimensionaal
Op de keper beschouwd lijkt meten een
heel simpele activiteit. Men pakt een
meetlint en meet de afstand tussen A en
B. Toch is het niet zo eenvoudig, want via
het meten op deze wijze wordt slechts 
1 dimensie gepakt. Schröder: “Als iemand
wil weten hoe groot een tafel is, meet hij
de lengte en de breedte. En eventueel de
hoogte. Hij heeft dan drie dimensies.
Vervolgens is de hamvraag: hoe goed
heeft de fabrikant die tafel haaks 
gemaakt? Want feitelijk moet die tafel
ook diagonaal gemeten worden om 
een beter ruimtelijk beeld te creëren.”
Een vrij ingewikkelde materie voor een 
outsider. Driedimensionale meetsystemen
zijn in dit geval het ‘Ei van Columbus’.

En dankzij een grote verscheidenheid
aan meetinstrumenten en meetmiddelen
maakt Passe-Partout complexe en nauw-
keurige metingen onder vrijwel alle 
omstandigheden mogelijk. “Al vanaf
1990 houden wij ons bezig met het meten
van een punt in drie dimensies,” licht
Schröder toe. “Als eerste kwamen we
met de zogeheten uiterst geavanceerde
Total Stations die het mogelijk maakten
discrete punten middels het meten op

Het in 1975 opgerichte Ingenieurs-
bureau Passe-Partout is vernoemd naar
de overal op passende loper en het 
framewerk dat als doel heeft iets te 
verfraaien. Maatvoering kent in principe
beide kenmerken ook. Daarom zit er
achter de naam wel degelijk een concept-
gedachte. Maatvoeren is meer dan alleen
inmeten en uitzetten. “Een goede maat-
voerder onderscheidt zich door mee te
denken met de opdrachtgever. Door
adequate oplossingen aan te dragen 
bij complexe vraagstukken. Het is zijn
uitdaging om meer mogelijkheden uit
zijn werk te halen dan een opdrachtgever
denkt dat erin zit.” Aan het woord is 
directeur Sander Schröder. Hij is verant-
woordelijk voor de afdeling Speciale
Projecten en Laserscannen. Hiertoe 
behoort ook het offshore segment.

Training
In tegenstelling tot wat de naam doet
vermoeden, is Passe-Partout geen in-
genieursbureau dat ontwerpt. Het bu-
reau houdt zich hoofdzakelijk bezig met
het betrouwbaar meten op de vierkante 
millimeter. Meetwerk dat overigens 
wel wordt uitgevoerd door ingenieurs.
Het bureau is actief in de woning- en 
utiliteitbouw, de grond-, weg- en water-
bouw, de staalconstructiebouw en in
toenemende mate ook in de maritieme
sector. En dan vooral de offshore-industrie.
“Eigenlijk zijn we in de scheepsbouw 
begonnen,” erkent Schröder. “Onze 
oprichter, de heer Han Knol, begon in
1975 met het trainen van mensen die
zich bezig hielden met de passings-
problematiek. Een onderwerp dat hem
altijd bijzonder heeft aangesproken.”
Omdat de huidige grootaandeelhouder
Knol bij zijn vorige werkgever een 
concurrentiebeding had waarin stond
dat hij gedurende een aantal jaren niet 
in de woning- en utiliteitsector actief
mocht zijn, richtte hij zich dus nood-
gedwongen eerst op de scheepsbouw.
Binnen die sector vond maatvoering
toen nog plaats met behulp van een
meetlat, een schietlood en een draadje. 

Knol ontwikkelde lesmateriaal voor met
name afwijkingen en deformaties in
staalconstructies. Het bleek dat er in de
praktijk grote behoefte bestond aan 
dergelijke kennis. Wilton Fijenoord,
Verolme Botlek, Niehuis van den Berg,
Niestern Sander. Op alle werven gaf hij
les. Het duurde daarom niet lang of Knol
werd ook gevraagd het uitvoerende
meetwerk te doen. Het betekende voor
hem destijds een welkome aanvulling op
zijn dienstenpakket. Theorie en praktijk.
Het is ook de reden dat Passe-Partout
heden ten dage nog altijd uit drie onder-

een reflecterende sticker met een hoge
nauwkeurigheid driedimensionaal in te
meten en uit te zetten. Total Station is
het ouderwetse theodoliet met een 
ingebouwde afstandsmeter. Er zijn diverse
soorten Total Stations. Een aantal is 
specifiek gemaakt om metingen te 
verrichten binnen de industriële sector
omdat hier niet altijd sprake is van een
‘waterpas’ situatie. Vanaf 2004 houden
wij ons ook bezig met laserscannen. 

Deze scantechniek is gebaseerd op het
uitzenden en terugkaatsen van laserlicht.
De afstand kan op twee manieren worden
berekend: op basis van het faseverschil
of via de ‘time of flight’. Dit is de tijd die
het laserlicht nodig heeft om naar een
object te gaan en weer terug te keren.”

Intelligent
Om het driedimensionale effect te 
bereiken, gaat de laserbundel langs twee
spiegels op een horizontale en verticale
as. De afstand, gecombineerd met de
hoeken van de spiegels, maakt het 
mogelijk dat een computer vervolgens
de 3D-coordinaten (x, y en z) van ieder
punt kan berekenen. Dat kunnen per
project vele miljarden punten zijn. Zo
ontstaat in korte tijd een nauwkeurige
3D-scan van bijvoorbeeld een petro-
chemische installatie, een scheepsromp,
een FPSO of een platform. Maar ook van
kranen en kraanbanen bij onder meer
het uitlijnen of bepalen van rechtheid 
en parallelliteit. 
De opdrachtgever bepaalt hoe gedetail-
leerd, grof of fijn, de uiteindelijke scan
moet zijn. Met de Time of Flight laser-
scanners, zoals de Leica HDS2500, is 
het mogelijk om duizend punten per 
seconde te scannen tot afstanden ver
boven de honderd meter. Een scan van
een miljoen punten duurt dan ook niet
langer dan ongeveer twintig minuten. 
Bij een 3D-laserscaner met faseverschil,
zoals de Leica HDS4500, kan het zelfs
nog sneller, namelijk 500.000 punten
per seconde. Maar bij dit type laser mag
de afstand niet meer zijn dan twintig
meter, waardoor hij dus niet geschikt
is voor alle opdrachten.

Voor de verwerking van de enorme 
hoeveelheden data beschikt Passe-Partout
over intelligente software licenties van
Leica Cyclone. Analyses van metingen
van een Total Station worden gedaan
met Liscad en zogeheten Lisp-routines,
die het bureau zelf heeft ontwikkeld in
het tekenpakket AutoCAD. Hiermee is
het mogelijk alle scaninformatie te 
benutten met volledig behoud van de
vertrouwde tekenfaciliteiten op een
werkstation.

M A AT V O E R I N G

“Momenteel zijn we druk

bezig met het ontwikkelen

van een techniek waarbij

we gelijktijdig onder én

boven water kunnen 

meten.” Directeur Sander Schröder.
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Kracht van Passe-Partout

De kracht van de meettechnieken 
van Passe-Partout in de industriële
sector ligt voornamelijk in de 
snelheid en volledigheid van het
meten.

Voordelen bij het inmeten 
met laserscannen:

• Minder site visits nodig.
• Door volledigheid scans en clash

checks is er de zekerheid dat het
ontwerp in de bestaande situatie
past.

• Hoge mate van prefabricage 
mogelijk

• Betere planning.
• Minder ‘meerwerk’ nodig.
• Betere beeldvorming bij uitvoer 

van onderhoud door 3D-
visualisatie van omgeving.

• Snellere en meer accurate 
inwinning van 3D-informatie dan 
bij meer traditionele methoden.

Voordelen bij het inmeten 
met Total Station:

• Meet object gerelateerd in plaats
van instrument gerelateerd

• Hoge puntprecisie.
• Mogelijkheid tot nauwkeurig 

inmeten complexe installaties, 
waardoor 1 op 1 vervanging op 
locatie mogelijk wordt. 

Referentielijst
Inmiddels heeft Passe-Partout een 
aantrekkelijke referentielijst opgebouwd
binnen de offshore sector. Het bureau is
onder meer ook betrokken geweest bij
het bepalen van de juiste maatvoering
van de diverse componenten voor het
productieplatform Kizomba-A voor de
kust van Angola en zijn diverse meet-
werken uitgevoerd aan boord van de 
pijpenlegger LB200 van Agercy. Voorts
huurde scheepswerf Keppel Verolme
Passe-Partout in voor de plaatsbepaling
van de nieuwe procesinstallaties aan
boord van de Sevan Piramena. Deze eerste
‘ronde’ FPSO ter wereld is door Petrobras
ingezet voor oliewinning op een diepte
van 1600 meter voor de kust van Brazilië. 

Schröder: “Allseas heeft van onze meet-
diensten gebruik gemaakt bij de ombouw
van de bulkcarrier Geeview tot de pijpen-
legger Audacia op de Keppel Verolme
werf. Voor Keppel Verolme zijn er in de
zelfde periode diverse meetdiensten ver-
richt bij de ombouw van het 33 jaar oude
booreiland de Blackford Dolphin. Op het
bestaande onderstel van dit halfafzinkbare
eiland is een geheel nieuwe accommodatie
geplaatst alsmede een nieuwe boor-
eenheid om tot diepten van 2100 meter
onder de zeespiegel te kunnen boren. Bij
Keppel Verolme weet men uit ervaring dat
het inhuren van een kraan om een staal-
constructie op zijn plek te hangen of te
houden een zeer kostbare aangelegenheid
is. Als zo’n kraan moet terugkomen 
omdat een bepaald segment niet past,
dan resulteert dat voor Keppel Verolme 
in een aanzienlijke kostenpost. Anders 
gesteld: de efficiency van een compleet
ombouwproject heeft overduidelijk 
behoefte aan goede maatvoering. Als 
wij iets uitzetten en het is op maat dan
past het direct. Met die wetenschap in het
achterhoofd huurt Keppel Verolme ons in.
Men weet dat een uur meetwerk in de
praktijk duizend uur las- en ijzerwerk kan
besparen. Een enorme reductie van de
kosten. Ons meetwerk krijgt daardoor
steeds meer toegevoegde waarde voor
het totale proces.” 

“Momenteel zijn we druk bezig met het
ontwikkelen van nieuwe technieken,”
onthult Schröder aan het eind van dit
technisch resumé, “maar daar kan ik niet
meer over zeggen dan dat we werken
aan de ontwikkeling van een techniek
waarbij we gelijktijdig bij schepen en
offshore platforms onder én boven 
water kunnen meten. Nu geschiedt dat
nog altijd in twee aparte meetsessies.”

Kostenverlaging
De eerste sector die volgens Schröder de
mogelijkheden van 3D-laserscannen
scherp doorzag, was de petrochemische
industrie. Zo laten raffinaderijen bijvoor-
beeld eerst nauwkeurige scans maken 
alvorens zij beslissen een nieuwe installatie
te plaatsen of ergens extra leidingwerk
toe te voegen. Schröder: “Vroeger werd
met behulp van een rolmaatje gekeken
of daartoe een mogelijkheid was. En werd
bijvoorbeeld automatisch aangenomen
dat kolommen op de theoretische plek
gebouwd waren. In de praktijk bleek
daar nog wel eens iets aan te mankeren.
Met alle vervelende consequenties 
vandien. Een dergelijk risico is zeker 
binnen een kapitaalintensieve bedrijfstak
als de offshore industrie geen gewenst
scenario. Zij wil in betrekkelijk korte tijd
een complete en uiterst betrouwbare
3D-scan hebben van een installatie of de
directe omgeving. Vooraf kan dan goed
worden bekeken of leidingen bijvoorbeeld
goed op elkaar aansluiten of dat elders
gemaakte prefab onderdelen ook 
daadwerkelijk passen. Dankzij de 
nauwkeurigheid en betrouwbaarheid
van onze metingen is ter plekke minder
personeel nodig. Hierdoor gaan de kosten
omlaag en neemt de veiligheid toe. Een
ander bijkomend voordeel is dat het 
resultaat van onze metingen duurzaam
beschikbaar blijft.”

Zo paste het ingenieursbureau vorig 
jaar de 3D-techniek toe bij de ombouw
van een FPSO van Bluewater in de Zuid-
Chinese Zee. In zes dagen werd het 
complete bovendek van de FPSO gescand,
inclusief de zogeheten pijpensectie. Dit
in verband met het inpassen van nieuwe
leidingen. De complete operatie was zo
succesvol en heeft Bluewater zoveel tijd
en geld bespaart dat het bedrijf uit
Hoofddorp Passe-Partout nu wereldwijd
inzet. De investering in Passe-Partout -
inclusief mobilisatie en demobilisatie - 
is slechts een gering percentage van wat
een dag vertraging kost van een FPSO
die 24 uur langer aan de kade moet 
blijven omdat het inpassen van nieuwe
leidingen ontwikkeld op basis van oude
tekeningen en handmatig meetwerk,
voor vertraging zorgt.

M A AT V O E R I N G

Voor Keppel Verolme zijn diverse meetdiensten

verricht bij de ombouw van het 33 jaar oude 

booreiland de Blackford Dolphin.

“Binnen een kapitaal-

intensieve bedrijfstak als

de offshore industrie wil

men een uiterst betrouw-

bare 3D-scan hebben.”      

Directeur Sander Schröder.





Noordhoek Offshore heeft volgens 
Cor Vermeer de wind goed in de zeilen
nu het werk in de olie- en gasindustrie
steeds meer toeneemt. En door continu
te investeren in nieuwe technieken,
waaronder de aanschaf van geavanceerde
onderwaterrobots (ROV’s en ROTV’s),
wordt slagvaardig ingespeeld op de
wensen van de klant. “Het besluit om
een multifunctioneel duik- en constructie-
vaartuig te laten bouwen, houdt tevens
de grootste investering in die Noordhoek
tot nu toe heeft gedaan. Met dit schip
kunnen wij onze grenzen straks nog 
verder verleggen. Het nieuwe vaartuig
wordt uitgerust met een 12-mans 
saturatieduiksysteem en een 3-persoons
duikbell, waarmee tot een maximale 
waterdiepte van 200 meter duikwerk
kan worden verricht. Verder gaan we
een Light Work Class & Inspection 
Class ROV aan boord installeren.”

Het schip krijgt een lengte van 76 meter,
een breedte van 18 meter en een vrij
werkdek met een oppervlak van 685

vierkante meter. Naast duikapparatuur
wordt aan boord ook een Kenz-Figee 
offshorekraan met een hefcapaciteit 
van 100 ton geplaatst. De voortstuwing
wordt dieselelektrisch en bestaat uit vier
Caterpillars, waarvan twee hoofdmotoren
en twee hulpmotoren, die vier generatoren
en een noodgenerator aandrijven. 

Verder wordt het vaartuig voorzien van
een klasse II dynamisch positionerings-
systeem dat de twee azimuth schroeven
onder het achterschip en de tunnel-
schroef en intrekbare azimuth schroef 
in het voorschip tijdens duikoperaties
gaat aansturen.

Afwerking
Het ontwerp van het diving offshore
construction vessel is afkomstig van
Scheepswerf De Hoop uit Lobith. 
Deze werf heeft veel ervaring met het
ontwerpen van werkschepen ten behoeve
van de offshore-industrie. Vermeer:
“Omdat De Hoop zelf geen capaciteit
had om voor ons te bouwen, zijn we 

verder gaan kijken. Via contacten van
deze Nederlandse werf zijn we uiteindelijk
terechtgekomen in Japan, en wel bij de
Niigata werf die veel ervaring heeft met
het bouwen van werkschepen voor
Westerse opdrachtgevers. Deze werf heeft
bijvoorbeeld onlangs voor Fairmount
Marine uit Rotterdam vijf zeer sterke
zeeslepers gebouwd.”

De Japanse werf dient het door
Noordhoek Offshore bestelde schip 
medio 2009 op te leveren. Hierna 
wordt het voor verdere afwerking naar
Nederland overgevaren. “Samen met
onze dochter Seatec en de Duitse firma
Haux leveren we zelf het saturatieduik-
systeem. Dit geheel in eigen beheer 
ontwikkelde systeem wordt van te voren
in modules gebouwd, zodat het straks
getest en wel snel in grote hapklare
brokken aan boord kan worden 
geïnstalleerd. Het handlingsysteem 
voor de duikbell komt in een soort 
hangar achter het dekhuis te staan. 
De moonpool wordt vier bij vier meter.

SCHIP MET SATURATIEDUIKSYSTEEM

Nieuwe DOCV voor Noord

D U I K VA A R T U I G

Op de recentelijk gehouden offshorebeurs in Aberdeen presenteerde Noordhoek Offshore uit Zierikzee voor het eerst

haar plannen voor de bouw van een zogeheten diving offshore construction vessel (DOCV). Inmiddels is de bouworder

voor dit schip bij een Japanse werf geplaatst. Volgens Noordhoek’s Operations Director Cor Vermeer zal het vaartuig in

het derde kwartaal van 2009 operationeel zijn.
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Met de Noordhoek Singapore wordt voornamelijk TUP-

duikoperaties uitgevoerd (foto: Noordhoek Offshore/Flying Fous).

Het nieuwe diving offshore construction vessel zal met een Seaeye Panther ROV 

worden uitgerust (foto: Noordhoek Offshore).



De bijna 66 meter lange Noordhoek
Singapore is uitgerust met een type II 
dynamische positioneringssysteem en
een Kenz offshorekraan. Naast duik-,
constructie- en installatiewerk wordt 
het schip ook ingezet voor surveywerk.
Vermeer vervolgt: “In 2006 is met dit
vaartuig bijvoorbeeld nog een grote 
pijpleidingsurvey in de Ierse Zee 
uitgevoerd. Voor dit werk beschikken 
we over zogeheten ROTV's (Remotely
Operated Towed Vehicles). Deze ROTV’s
worden door een schip gesleept en 
kunnen worden uitgerust met diverse
surveysensoren. 

Het handlingsysteem bestaat uit een 
primair bell-winchsysteem en, om een
optimale veiligheid te kunnen garanderen,
twee secundaire clump-winchsystemen
en het krijgt een transfersnelheid van 25
meter per minuut. Naast het saturatie-
duiksysteem zal, eenmaal in Nederland,
op het voorschip een aluminium 
helikopterdek en op het achterschip 
een Kenz-Figee offshorekraan worden
geïnstalleerd. De ROV’s worden ook 
pas in Nederland aan boord geplaatst.
Het schip gaat accommodatie bieden 
aan 70 personen.”

Werkgebied
Plan is om het nieuwe werkschip primair
in de Nederlandse en Britse sector van de
Noordzee in te zetten. Dus in hetzelfde
werkgebied waar Noordhoek Offshore
ook al met de Noordhoek Singapore 
actief is. “De Noordhoek Singapore
heeft net haar 30-jarig survey gehad.
Ondanks haar leeftijd verkeert deze
voormalige bevoorrader van Smit Lloyd
nog in een heel goede conditie en kan 
zij zeker nog een tijdje mee. Het schip 
is uitgerust met een transfer under 
pressure (TUP) duiksysteem waarmee 
we tot maximaal 100 meter waterdiepte
duikwerk kunnen verrichten. Het meeste
werk dat we ermee op de Noordzee 
uitvoeren, omvat projecten in water-
dieptes van 50 tot 60 meter.”

Daarnaast zijn ze vanaf het schip 
nauwkeurig over een vooraf bepaald 
traject te sturen. Dit laatste is een vereiste
bij pijpleidinginspecties. Conventionele
surveysensoren zonder stuurmogelijk-
heden moeten trajecten regelmatig 
opnieuw varen om optimale dekking 
te realiseren. ROTV's nemen dit nadeel
weg.” Voor het uitvoeren van survey-
werk worden naast de Noordhoek
Singapore ook schepen van derden 
ingehuurd. Daarnaast is de duikfirma 
uit Zierikzee ook nog met de Soliman
Reys actief in de offshoresector. 
“Met dit vaartuig, dat Den Helder als 
uitvalsbasis heeft, voeren we voorname-
lijk airdivingwerk uit. Hiervoor hebben
we een doorlopende overeenkomst 
gesloten met Gaz de France.”

Op de vraag of er nog een tweede 
diving offshore construction vessel zit
aan te komen, antwoordt de Operations
Director: “Dit wordt pas interessant als
we voor onze eerste nieuwbouwer een
meerjarig huurcontract hebben kunnen
afsluiten. Maar niets is onmogelijk.”

D U I K VA A R T U I G

hoek in 2009 operationeel

J A N U A R I  /  F E B R U A R I  2 0 0 8  -  O F F S H O R E  V I S I E 9

Artist’s impression van het nieuwe diving offshore construction vessel dat wordt 

uitgerust met een saturatieduiksysteem (afbeelding: Noordhoek Offshore).

Twee ROTV’s op het achterdek van de Noordhoek

Singapore (foto: Noordhoek Offshore).

“De bouw van dit multi-

functioneel duik- en 

constructievaartuig is 

de grootste investering 

die we tot nu toe 

hebben gedaan.”

Operations Director Cor Vermeer.



Spreek jij onze taal?
Op kantoor zitten we welliswaar aan wal, maar verder 

speelt het overgrote deel van wat we doen zich

onder de waterlijn af. Noordhoek is immers een

toonaangevend onderwaterbedrijf dat zich richt op 

constructie-, duik-, ROV-, ROTV-, reparatie-, inspectie- 

en onderzoeksdiensten voor o.a. de offshore-, olie- en 

gasindustrie. Een solide bedrijf dat reeds meer dan 45 

jaar bestaat en sinds de oprichting bekend staat om 

haar innovatieve ontwikkelingen. Een familiebedrijf 

waarbij de lijnen kort, de verantwoordelijkheid hoog 

en de sfeer informeel is. Kortom: een leuk bedrijf om 

voor te werken!

Blubdiblababub 
bigloop gloob 
di bubble gloo 
bla! bledi bab, 
aqua

Got it?

Wegens groei zoekt Noordhoek z.s.m.:

GENERAL MANAGER 
OFFSHORE

PROJECTMANAGER 
OFFSHORE

GENERAL MANAGER
SURVEY DEPARTMENT

COMMERCIEEL MANAGER 
DIVING

Seatec Underwater Systems B.V., een dochteronder-

neming van Noordhoek, zoekt tevens op korte termijn:

(ass.) Bedrijfsleider
Zie voor meer informatie over deze vacatures: 

www.noordhoek.net of www.seatec.nl.

www.noordhoek.net www.seatec.nl

Postbus 200. 4300 AE Zierikzee, Tel. 0111 456 000, Fax. 0111 456 001, info@noordhoek.net

08
01

88

• Design

• Production

• Assembly on site

• ISO, VCA and Nogepa Offshore Safety certified

• Sound insulation enclosures, containers, 
walls and doors

• Silencers

• Acoustic Louvres

• Vibration isolation

• Room acoustics

Member of the Schilt Beheer Group

Alara-Lukagro bv
Huijgensweg 3 T +31(0)184 66 17 00
2964 LL  Groot-Ammers NL F +31(0)184 66 27 21
P.O. Box 15 E info@alara-lukagro.nl
2964 ZG  Groot-Ammers NL I  www.alara-lukagro.nl

DUIKWERK?

De leden van de Nederlandse

Associatie van

Duikondernemingen

zullen u graag helpen!

Buitenhofdreef 280 
2625 RE Delft

Telefoon 015 2512022
Telefax 015 2512021
Internet www.ndc.nl/nado
E-mail nado@ndc.nl
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TECHNISCHE LEVENSDUUR VERLENGING

Applied Ultrasonics Europe, een samenwerking van VolkerWessels en Applied
Ultrasonics Inc. (USA), heeft recentelijk twee opdrachten succesvol uitgevoerd in 
de offshore industrie om de technische levensduur van gelaste staalconstructies te
verlengen. Staalconstructies welke aan grote dynamische belasting onderhevig zijn. 

De eerste opdracht is uitgevoerd voor Allseas Engineering en de tweede opdracht
voor het Amerikaanse bedrijf Helix Energy Systems uit Houston. De door AUE 
toegepaste Ultrasonic Impact Treatment is een innovatieve lasnaad-behandelings-
techniek die de technische levensduur van staalconstructies en werktuigbouwkundige
componenten aanzienlijk verlengt. De techniek verbetert de fysische en mechanische
eigenschappen van willekeurige metalen. Esonix UIT technologie is uitvoerig getest
en beoordeeld door vele onderzoeksinstituten en certificerende instanties.

’s Werelds grootste offshore pijpenlegger de Solitaire van Allseas heeft nabij Cadiz,
Spanje voor de kerst enkele weken stil gelegen voor onderhoud. Aan boord vond 
er echter een grote bedrijvigheid plaats. Een groot aantal bestaande lassen en 
reparatielassen in de Cantilever (dit is de ophangconstructie voor de Stinger), zijn door
een projectteam van Applied Ultrasonics behandeld met UIT. Voor de behandeling
van de Cantilever is in samenwerking met Allseas Engineering en de TU Delft, 
3M Engineering de technologie UIT getest op enkele Weldox 700 proefstukken.
Deze proefstukken zijn gelijk aan de actuele situatie aan boord van de Solitaire. 

Deze proeven resulteerden in een levensduurverlenging van een factor 10 bij 250
MPA en een factor 4 bij 410 MPA. Ook bij Helix betrof de behandeling een bestaande,
gelaste constructie. De grote vraag naar olie en gas beweegt oliebedrijven om meer
offshore-installaties te bouwen. Helix verbouwde in de Rijeka werven in Kroatie de
tanker M/V Karl om tot de Floating Production Unit Helix Producer I. Daar de 
Moon Pool op zee onderhevig is aan zware dynamische belasting, besloot Helix de 
verwachte technische levensduur te verlengen met UIT om onnodige stilstand in de
toekomst te voorkomen.

VAN OORD ORDERS 3 HOPPER BARGES

VOSTA LMG in Amsterdam has been awarded a contract for the delivery of a 
complete engineering and component package for three 10.000 m3 hopper barges
for Van Oord. The complete order consists of the design and engineering of the barges,
including the delivery of the bottom doors, electrical-, and hydraulic installation. 
The hopper barges will be fitted with a hydraulic bottom door system and a special
coupling system for the pusher tug. 

The barges will be built at COSCO shipyard Dalian, China. Installation and assembly
of all critical components will be under VOSTA LMG supervision. Where possible,
components are supplied through Chinese manufacturers with the assistance of the
VOSTA LMG office in Zuhai. The hopper barges will be available in the summer of
2008 after which they will be transported to Dubai, where they will be used as sand
transport barges. 

WINNING BID

Petrobras has confirmed in writing 
on 7 January 2008 that SBM Offshore
in Schiedam is the winning bidder for
the turnkey supply and three year 
operation of the FPSO P-57.
Contract discussions are ongoing 
and are expected to lead to a 
contractual commitment at the time
this OV edition is going to press.

OPDRACHT BOSKALIS

Boskalis Westminster heeft een 
omvangrijke baggeropdracht verworven
ten behoeve van de uitbreiding van de
kolenexporthaven van Newcastle in
Australië. Opdrachtgever is Newcastle
Coal Infrastructure Group, een consor-
tium van de kolenproducenten BHP
Billiton, Centennial Coal, Donaldson
Coal, Peabody Energy, Felix Resources
en Whitehaven Coal. De opdracht zal
in samenwerking met baggerbedrijf
Dredeco, het Australische filiaal van de
D.E.M.E Groep, worden uitgevoerd. 

De uitvoering beslaat circa 18 maanden,
tot medio 2009. De contractwaarde
bedraagt circa € 100 miljoen, het 
aandeel van Boskalis daarin is circa 
€ 50 miljoen. Het project omvat de
aanleg van een haventerrein, het 
baggeren van een exporthaven en de
verdieping van een toegangskanaal. 

AANLEG TWEEDE
MAASVLAKTE

Havenbedrijf Rotterdam gunt
Koninklijke Boskalis Westminster en
Van Oord de aanlegwerkzaamheden
voor Maasvlakte 2. Het consortium
gaat tussen 2008 en 2013 het eerste
deel van Maasvlakte 2 aanleggen. De
werkzaamheden omvatten de aanleg
van een zeewering, de eerste haven-
terreinen, 2,5kilometer havenkade en 
de wegen en spoorwegen die nodig 
zijn om Maasvlakte 2 te ontsluiten.
Na oplevering van de werken gaat het
consortium ook de eerste vijf jaar on-
derhoud aan Maasvlakte 2 verzorgen.
Met het contract is in totaal ongeveer
€ 1 miljard gemoeid. 
Meer informatie over Maasvlakte 2
kan worden gevonden op: 
www.maasvlakte2.com

O N S T R E A M

DISCOVERY PETRO-CANADA 

Mid January Petro-Canada announced it has discovered a substantial natural gas 
deposit on block 22, offshore Tobago and Trinidad. The drilling program has focused
on exploratory wells Cassra A and Cassra B. Two other future wells planned by Petro-
Canada in block 22 are located nearly 40 miles off the northwest coast of Tobago.

Petro-Canada declined to confirm that the discovery consisted of economic 
quantities. However, a statement issued by the company promises well tests will 
be conducted at Cassra A to confirm the commercial viability of the discovery.
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FUSIE MARITIEME BRANCHES EEN FEIT

De brancheorganisaties VNSI (scheepsbouw- en reparatiewerven) en Holland Marine
Equipment (maritieme toeleveringsindustrie) hebben hun activiteiten op het gebied
van belangenbehartiging per 1 januari 2008 samengevoegd. De nieuwe organisatie
heet Scheepsbouw Nederland. De nieuwe combinatie is gevestigd bij FME te
Zoetermeer. Door de fusie ontstaat een brancheorganisatie van ongeveer 400 leden
met een gezamenlijke omzet van € 6 miljard. Het exportdeel is € 3,5 miljard. 
De aangesloten leden hebben een directe werkgelegenheid van 25.000 personen.
Scheepsbouw Nederland behartigt de belangen van scheepswerven, reparatiewerven,
fabrikanten en installateurs van scheepsuitrusting, ingenieursbureaus, kennis-
leveranciers en technische dienstverleners aan de scheepvaart. 

Eén van de belangrijkste redenen voor de samenvoeging is dat bundeling leidt tot
meer kracht in de belangenbehartiging. Daarnaast leidt de combinatie tot synergie-
effecten. Hierdoor kan de serviceverlening voor de leden worden geoptimaliseerd 
op gebieden als arbeidsmarkt en opleidingen, innovatieondersteuning, arbo, milieu,
regelgeving, statistiek, juridische en overheidsgerelateerde zaken. 

In het nieuwe model blijven de beide brancheorganisaties bestaan, maar de activiteiten
zullen worden uitgevoerd door het gezamenlijke bureau. De voorzitter zal tweejaarlijks
rouleren. De eerste voorzitter zal Fred van der Wal zijn. Ruud Schouten (directeur VNSI)
blijft tot zijn vervroegde pensionering actief als bestuursadviseur. Martin Bloem 
(directeur HME) zal worden benoemd tot algemeen directeur van de nieuwe 
organisatie Scheepsbouw Nederland.

Op 17 januari is Scheepsbouw Nederland te Slot Loevestein officieel gepresenteerd. 

TORENHOGE TARIEVEN

De offshore-industrie op de Noordzee
boert goed. Dat blijkt onder meer uit
een recent rapport van het Engelse
Ocean Shipping Consultants over 
de torenhoge tarieven voor onder-
steuningsvaartuigen. OSC meldt 
dat de gemiddelde dagprijs voor een
ankerbehandelingsvaartuig op de
Noordzee in tien jaar is gestegen van
zo’n 12.000 naar meer dan 75.000
euro per dag. Voor een bevoorrader
wordt tegenwoordig bijna 40.000
euro per dag betaald. 

Het onderzoeksbureau heeft uit-
gerekend dat er momenteel wereld-
wijd meer dan 200 AHTS schepen in
aanbouw zijn en ongeveer 180 PSV’s.
Door die instroom van nieuwe schepen
verwacht OCS wel dat de tarieven in
de jaren tot 2015 weer licht zullen 
dalen, maar nog altijd tot meer dan
60.000 tot 70.000 euro per dag 
kunnen oplopen. 

O N S T R E A M

FIRST GAS FROM A12

Mid January 2008 Chevron Exploration and Production Netherlands together with 
its joint venture partners, Dyas, DSM Energie and EBN announced the successful 
production of first gas from the A12 field, part of its shallow gas development project
in the A&B Blocks of the Dutch part of the Continental Shelf. Gas production from
the field commenced on 20th December 2007; production is currently approximately
2.65  million/m3/day (98.5 million standard cubic feet (MMSCF)/day) and is expected
to ramp up to approximately 3 million m3/day (111 MMSCF/day) in early 2008. 
The A12 central processing platform has a design processing capacity of 3.35 million
m3/day (125 MMSCF/day). 

The A12 field is located in block A12 approximately 280 kilometers north of 
Den Helder and is the first stage of the multi-phase development of shallow gas
fields in the A&B Blocks of the Dutch part of the Continental Shelf.  The current 
development phase included installation of a central processing platform, an export
pipeline connecting this platform to the A6-F3 pipeline and drilling and completion
of seven development wells. The gas from the A12 field will be transported to 
Den Helder through the A6-F3 and NOGAT pipelines. 

Gerard Schut, managing director of Chevron said: “First gas from the A12 field is 
a significant accomplishment given the technically challenging environment of the
shallow gas fields in the A&B Blocks. The development of these fields underscores
Chevron’s commitment to making incremental investments in our North Sea 
assets and demonstrates our ability to execute projects with excellence even under 
challenging conditions. Bringing A12 to production safely and on schedule is a 
significant achievement for the project team and the many others who have 
supported their efforts.” Voor een bevoorrader wordt tegenwoordig 

bijna 40.000 euro per dag betaald.

NIEUWE TOPMAN 
SBM OFFSHORE

Topman Didier Keller van SBM
Offshore stapt op 15 mei van dit jaar
op. Keller gaat na 31 jaar dienst met
pensioen en wordt opgevolgd door de
56-jarige Tony Mace. Sinds augustus
vorig jaar heeft hij al zitting in de raad
van bestuur. Mace werkt al dertig kaar
bij SBM Offshore. Keller was vier jaar
topman bij het bedrijf. Mace voorziet
in zijn eerste jaar een nettowinst te
boeken van $ 280 miljoen.
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De doopplechtigheid vond plaats op de
kade Het Nieuwe Werk, pal voor de deur
van de vestiging van Vroon Offshore
Services in Den Helder. De doop werd
verricht door mevrouw Monique Green-
Sprengers, echtgenote van regional 
manager Rick Green van DeepOcean
subsea services. Dit bedrijf heeft de 
VOS Satisfaction voor een periode van
drie jaar gehuurd, met opties om dit 
contract te kunnen verlengen. Volgens
Rick Green zal DeepOcean het schip
voornamelijk voor route- en pipeline-
surveys gaan inzetten. Gemikt wordt 
op surveywerk in de Noordzee, Oostzee
en Middellandse Zee. Het vaartuig 
wordt hiervoor uitgerust met ROV’s en 
multibeam echosounders.
“De VOS Satisfaction is zeer geschikt
voor het uitvoeren van surveywerk. 
Wij noemen het daarom een offshore
support vessel. Het dient ter vervanging
van de Fugro Commander, waarmee 
we de afgelopen tijd veel hebben 
gewerkt.”

Investeringen
De voortstuwing van de VOS Satisfaction
bestaat uit twee 1760 kW Wärtsilä
hoofdmotoren, die elk een schroef 
aandrijven. Verder heeft het vaartuig een
boeg- en een hekschroef in een tunnel
en is het uitgerust met een klasse 1
Kongsberg dynamisch positionerings-
systeem en een vierpunts meersysteem
met ankers. Het nieuwe schip gaat 
varen onder commando van kapitein
Peter Franse. 
Volgens Vroon’s technisch directeur 
Eric Rikken investeert de rederij uit
Breskens momenteel voor in totaal 
1 miljard dollar in de bouw van nieuwe
schepen. Hiervoor wordt voor een 
bedrag van 350 miljoen dollar op diverse
werven in Europa en het Verre Oosten
nieuw gebouwd. Maar ook vorig jaar is
voor de offshoredivisie diep in de buidel
getast. “In 2007 hebben we voor deze
divisie flink geïnvesteerd in de overnames
van Viking Offshore Services uit
Aberdeen, SALM uit Ancona en Nomis

Shipping uit Aberdeen. Daarnaast zijn in
Italië nog diverse offshoreschepen aan-
gekocht. Mede dankzij deze overnames
hebben we thans vestigingen in Den
Helder, Aberdeen, Genua, Stokesley en
Singapore. In de Middellandse Zee willen
we onze activiteiten verder gaan uitbrei-
den en ook richten we ons vizier op het
Midden-Oosten en Zuidoost-Azië. Een
deel van de nieuwbouw zal voor vloot-
vernieuwing worden gebruikt en een 
ander deel dient voor vlootuitbreiding.”
Door de komst van de VOS Satisfaction
beschikt Vroon Offshore Services nu over
vier duikondersteuningsvaartuigen. 
Dit zijn de Oil Express, VOS Sympathy,
VOS Shelter en VOS Satisfaction, 
waarvan de VOS Sympathy met een 
klasse 2 dp-systeem is uitgerust. Volgens
VOS-directeur Marja Doedens worden de
andere twee uit de serie van duikonder-
steuningsvaartuigen die in India worden
gebouwd in 2009 en 2010 opgeleverd.
Deze schepen krijgen eveneens een 
klasse 2 dp-systeem. 

EERSTE VAN SERIE VAN DRIE DUIKONDERSTEUNINGSVAARTUIGEN

VOS Satisfaction in 
Den Helder gedoopt

D U I K VA A R T U I G

De op de ABG werf in India voor Vroon Offshore Services gebouwde dsv VOS Satisfaction is op vrijdagmiddag 18 januari

met veel wind en regen in Den Helder gedoopt. Het 61 meter lange en 16 meter brede vaartuig maakt deel uit van 

een indrukwekkend nieuwbouwprogramma van in totaal 22 schepen, waaronder drie duikondersteuningsvaartuigen. 

De operationele VOS-vloot telt op dit moment 97 schepen.

De gloednieuwe VOS Satisfaction afgemeerd voor de vestiging van 

Vroon Offshore Services in Den Helder (foto: PAS Publicaties).

Algemeen directeur Coco Vroon samen met doopster Monique Green-Sprengers

op de brug van de VOS Satisfaction (foto: PAS Publicaties).
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"Those projections ignore two funda-
mental forces that have, in recent years,
brought global production to a virtual
standstill," says Jeff Rubin, Chief
Strategist and Chief Economist at CIBC
World Markets, the wholesale and cor-
porate banking arm of CIBC (Canadian
Imperial Bank of Commerce). "The first
is depletion. You have to run faster to
stand still. Depletion from existing fields
has accelerated to over four per cent, 
a rate that currently cuts nearly four 
million barrels per day out of each year's
production. The second fundamental
force blowing up supply forecasts is the
huge project delays and massive cost
overruns associated with many of the
world's largest new oil mega-projects.
From Kazakhstan to Nigeria's Delta 
region, protracted delays in some of 
the world's largest energy mega-projects 
will have huge impacts on actual supply
growth over the next five years."

Vulnerable
As part of its research, CIBC World
Markets reviewed nearly 200 new oil
projects slated to start oil production 
over the next five years and found that 
scheduled production timelines are far too
optimistic, with project delays the norm,
not the exception, among the group.
It found that heavy reliance on increasingly
high cost and technically challenging
fields like the Kashagan project in
Kazakhstan, Russia's Sakhalin II and
Canadian and Venezuelan oil sands 
have left world supply growth vulnerable
to a seemingly never-ending series of
project delays.
Rubin notes that delays in the latter two
countries will shave over 700,000 barrels
a day from earlier 2012 production fore-
casts. In some nations, soaring develop-
ment costs have resulted in complex and
often tense re- negotiations of royalty
agreements with host countries. Some

have even led to either a temporary or
indefinite suspension of operating licenses.
"Of course, stagnant conventional 
world oil production underlies the recent
problems associated with harvesting 
unconventional supply. Virtually all of the
increases in global oil production have
occurred from deepwater fields or oil
sands, with conventional production
seemingly stuck at 2005 levels of 67 
million barrels per day."

Delays
These project delays are also happening
at a time of accelerated global depletion
in existing fields. The rate has climbed to
over four per cent, which cuts nearly
four million barrels per day out of each
year's production. The recent increases
are in part, related to the growing im-
portance of offshore, and, in particular,
deepwater fields, which have depletion
rates twice that of conventional fields. 

CIBC WORLD MARKETS REVIEWED NEARLY 200 NEW OIL PROJECTS 

P R O D U C T I O N

Consumers should brace for a 50 per cent jump in oil prices in the near future as global oil supply will increasingly 

have trouble keeping pace with demand, forecasts a new energy report from CIBC World Markets. The report predicts

that surging demand in developing economies combined with accelerated depletion of existing supply and widespread

delays in getting new oil fields up and running will see the global supply of oil fall as much as eight million barrels 

a day below International Energy Agency estimates by 2012.

Oil pump in Venezuela. Shell's 'Moliqpak' Platform.

Global oil supply
challenges drive crude
prices to US$ 150



J A N U A R I  /  F E B R U A R I  2 0 0 8  -  O F F S H O R E  V I S I E 17

Ir. J.M. Baars is sinds kort de nieuwe voorzitter van de brancheorganisatie NADO, 
de Nederlandse Associatie van Duikondernemingen. De heer Baars heeft zich 
ruim negen jaar geleden, toen nog als freelancer, als lid van de NADO aangemeld. 
Met aanvankelijk enigszins opgetrokken wenkbrauwen (wat doet een Delftse 
ingenieur als beroepsduiker?) werd hij destijds als nieuw lid onthaald en heeft 
sindsdien de kat flink uit de boom kunnen kijken. In 2005 begon binnen de NADO 
de behoefte aan een nieuwe opzet te ontstaan. De heer Baars is zelf, als voorzitter
van de Commissie Herstructurering, vanaf medio 2006 nauw betrokken bij de 
herstructurering. 

Na eerst jarenlang een externe voorzitter te hebben gehad, heeft de NADO nu, 
net als het interim-voorzitterschap van de heer Raijmakers, een voorzitter uit de 
eigen gelederen. Dit heeft als voordeel dat de nieuwe voorzitter uit eigen ervaring
weet wat de belangen van de overdrukbranche zijn en hoe deze moeten en 
kunnen worden behartigd. Een nadeel is dat zijn voorzitterschap gecombineerd
moet worden met het runnen van een eigen bedrijf. Vanwege dit tijdsaspect zal 
zijn voorzitterschap zich kenmerken door een procesmatige aanpak, waarbij ook
veel taken en verantwoordelijkheden bij de leden worden neergelegd. Bijkomend 
voordeel van deze aanpak is de verhoogde betrokkenheid en invloed van de leden. 
De herstructurering en de nieuwe opzet hebben overigens geleid tot een toename
van het aantal leden. Op dit moment zijn 27 duikbedrijven, die circa 95% van de
Nederlandse duikindustrie vertegenwoordigen, lid van de NADO.

De komende tijd zal de NADO betrokken zijn bij de ontwikkeling van de
Arbocatalogus Werken onder Overdruk. Verder is een convenant met de werk-
nemersorganisaties in de maak betreffende de invoering van verruiming van 
de hoofdnorm(en) Arbeidstijdenwet in de mijnbouw. 

"Cliff-like depletion rates have already
been in evidence in the North Sea and
now the huge Cantarell field in Mexico,"
Jeff Rubin says. "Since 2000, offshore
fields have been the single-largest source
of new supply growth. As their weight 
in total production increases, future 
depletion rates will continue to rise. Even
holding the current depletion rate con-
stant over the next five years, we must
produce nearly 20 million barrels per day
of new oil just to offset what will be lost
through depletion during this period."

Gasoline
Rubin notes that these major project 
delays and increasingly rapid depletion
will result in a supply increase of only
about three million barrels a day by 2012
- far below the 10 million barrels projected
by the International Energy Agency. With
oil demand soaring in places like China,
India, Russia and in the world's largest
oil-producing countries themselves, a
widening demand-supply gap will push
crude oil prices to as high as US$150 a
barrel by 2012.
"Soaring rates of car ownership in coun-
tries like Russia and China have boosted
fuel demand in both countries," says
Rubin. "For example, gasoline, a key driver
of rising oil use, is growing at over six per
cent in both countries. But an even more
important factor has been massive price
subsidization in OPEC countries which
has spurred extraordinary near-double-
digit growth in oil demand.
"Not only is there virtually no price 
elasticity between OPEC's own oil con-
sumption and world oil prices but para-
doxically, domestic consumption of oil 
in those countries may actually increase
with rising world oil prices because higher
crude prices boost incomes, which in
turn, further boosts demand for massively
subsidized domestic gasoline."
The result of this unchecked soaring 
demand in most oil-producing nations
means they will not be able to add any
additional exports to meet the surging
demand in developing countries. While
Russian production is expected to grow
very modestly over the next five years, all
of those production gains will be gobbled
up by domestic demand growth. Since
crude demand in countries like China
and India is far more income-elastic than
price-elastic, these countries are likely to
outbid OECD markets for increasingly
scarce global supply.
The OECD, the largest global oil market
today, is much more price sensitive and
oil consumption, which has already fallen
over the last two years, will decline by
nearly 10 per cent or almost four million
barrels per day over the next five years in
response to steadily rising prices.

D U I K E N

NADO heeft
nieuwe
voorzitter

WAT DOET EEN DELFTSE INGENIEUR 
ALS BEROEPSDUIKER?
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KEPPEL VEROLME SECURES 
EURO 75 MILLION CONTRACTS

Keppel Verolme has secured two contracts totaling Euro 75
million on the back of an upsurge of offshore activities in the
North Sea. Of the two new contracts, one is a repeat order for
the outfitting of a Floating Production Storage and Off-loading
(FPSO) facility, Sevan Voyageur, for Sevan Production AS. 
Work is expected to be completed in the summer of 2008. 
This is the third cylindrical FPSO facility that Keppel Verolme is
carrying for the same owner. The vessel has an oil storage 
capacity of 300,000 bbls, with an oil process capacity of 30,000
barrels/day and a water injection capacity of 20,000 barrels/day. 
The world’s first cylindrical FPSO facility, Sevan Piranema, was
completed in Keppel Verolme in January 2007. The second
unit, Sevan Hummingbird, also completed by Keppel Verolme,
was delivered recently. In all three projects, Keppel Verolme’s
scope of work entails the outfitting of marine and process
equipment and final completion of all works for the facility 
at its location, with the hulls built in China. 
The second contract that Keppel Verolme has secured is 
for the drydocking the semisubmersible crane and pipelaying
(J-lay) DP vessel Saipem 7000. On December 11 last year, the
Saipem 7000 was successfully drydocked in Keppel Verolme’s
mammoth dock for its first time in her 20-years lifespan. 
The yard will renew the hull coating system and carry out 
maintenance works to the underwater equipment, such as 
the thrusters, overboard valves, quick ballasting system and 
the impressed current system. Work on Saipem 7000 is 
expected to be delivered in first quarter 2008.  

PORTABLE MODULAR RIG

Halliburton has been awarded a one-year contract (with four
one-year extension options) by Shell U.K. for the provision of 
a portable modular rig. The initial work contract period is 
for one workover and three sidetracks on the Shell Gannet 
platform - operations which have the potential to increase 
the field's oil production. The project is due to commence in
the fourth quarter of 2008.
The design of the rack-and-pinion workover unit allows it to
be installed quickly on platforms that have limited crane-lift
and personnel-on-board capacities. It can also be used on 
installations with non-serviceable, or non-existing drilling 
derrick sets. The award represents a step change in the 
sustainable development of Shell's mature fields. 
The Gannet field, for example, has significant untapped 
oil volumes in its thin oil rim. 

DOOR DE KNIEËN

Een slepend geschil over een van de meest veelbelovende
olieprojecten in de wereld is medio januari van dit jaar 
beslecht met een voor westerse oliemaatschappijen 
ongunstig akkoord. Royal Dutch Shell en andere 
maatschappijen moesten accepteren dat het staatsolie-
bedrijf in Kazachstan zijn belang in het Kashaganveld ten
kosten van hen vergrootte. Ook hebben de betrokken partijen 
besloten dat het Italiaanse Eni niet langer de enige beheerder
van het project is. Die taak wordt vanaf 2011, als de eerste
olie wordt geproduceerd, gedeeld met Shell, Exxon Mobil 
en Total. Het olieveld in de Kaspische Zee bevat naar 
schatting 13 miljard vaten.
Aan het bedrag dat KazMunaiGaz op tafel legt om zijn 
aandeel uit te breiden, is goed te zien hoe zwak de onder-
handelings-positie van westerse oliemaatschappijen 
momenteel is ten opzichte van de olielanden die volop 
profiteren van de hoge olieprijzen en erop uit zijn om de 
controle over hun natuurlijke rijkdommen te versterken.

O N S T R E A M

LNG PROJECT EEMSHAVEN

De Nederlandse Gasunie en Vopak gaan met Essent samen-
werken aan de verdere ontwikkeling van het Eemshaven 
LNG-project. De bedrijven hebben daartoe onlangs een
Heads of Agreement getekend. Onderdeel van deze 
overeenkomst is de verwerving van 25% van de aandelen in 
het project door zowel Gasunie als Vopak. Essent heeft een
belang van 50%. Gasunie en Vopak zijn de initiatiefnemers
en partners in Gate terminal, de eerste Nederlandse LNG 
import-terminal, die in Rotterdam op de Maasvlakte 
gebouwd zal gaan worden. 
De Gate terminal heeft een initiële doorvoercapaciteit van 
9 miljard kubieke meter per jaar en kan uiteindelijk uitgebreid
worden naar een maximale capaciteit van 16 miljard kubieke
meter per jaar. De doorvoercapaciteit van de geplande 
terminal in de Eemshaven zal maximaal 12 miljard kubieke
meter per jaar bedragen. Essent neemt ook deel in 
Gate terminal, waarvoor Gasunie en Vopak de definitieve 
investerings-beslissing hebben genomen. 

Onstream 
Project Services B.V.

Oil & Gas Recruitment 

Onstream Project Services B.V.

Nijverheidsweg 9

1785 AA Den Helder The Netherlands

tel:  +31 (0)223-631324

fax: +31 (0)223-634844

www.onstreamgroup.com

Personnel
Drilling Crew

Offshore Crane Operators
Operators E / I

Operators Mechanic
Petroleum Engineers

Roustabouts
Welders / Fitters

All technical disciplines

Onstream Project Services B.V.
is one of the largest 
Dutch offshore contractors. 

Services
Equipment Rental
Onstream Group: World wide 
recruitment Oil & Gas, Shipping,
Petrochemical & Power generation

Den Helder • Fribourg • GabonDen Helder • Fribourg • Gabon



Bedrijven en overheid helpen te innoveren. Hoogwaardig onderzoek doen, gericht op praktische adviezen en 

toepassingen waar de opdrachtgever écht iets aan heeft. Dat vind ik fascinerend. Bij TNO werk ik aan 

opdrachten van nationale en internationale klanten. Ik werk projectmatig, zelfstandig én in teamverband. Ik 

krijg alle kansen om initiatieven te nemen, om mezelf te ontplooien en om door te groeien. TNO Bouw en 

Ondergrond is op zoek naar:

Mijn fascinatie

De Business Unit Constructies en 

Veiligheid ontwikkelt veilige en duurzame 

constructies in de gebouwde omgeving.

Het Centrum voor Mechanische en Maritieme 

Constructies (CMC), onderdeel van de 

Business Unit Constructies en Veiligheid,

voert onderzoek uit voor de werktuigkundige 

en maritieme markt. We zetten hoogwaardige 

kennis van mechanica en dynamica in voor 

onderzoek naar materialen, constructies 

en systemen (zie ook: www.tno.nl/cmc).

Jouw taken
Je voorspelt en beoordeelt het dynamisch 

gedrag en/of het bezwijkgedrag van uiteen-

lopende constructies;

je leidt kortlopende projecten met een 

praktisch karakter;je begeleidt regelmatig 

experimenten in het laboratorium;

je documenteert en presenteert (mondeling 

•

•

•

en schriftelijk) de resultaten van je werk-

zaamheden op een professionele wijze;

je onderhoudt (op termijn) contacten met 

buitenlandse collega’s en wisselt met hen 

resultaten uit.

Jouw kwaliteiten
Je hebt een afgeronde technische univer-

sitaire opleiding in Werktuigbouwkunde,

Maritieme Techniek, Civiele Techniek of 

Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek;

je hebt 0-5 jaar (werk-)ervaring met eindige 

elementenberekeningen;

je kunt diepgaande theoretische modellen 

ontwikkelen;

je hebt praktisch inzicht in het gedrag van 

constructies;

je hebt ervaring met experimenten en/of 

maritieme constructies;

je hebt een uitstekende schriftelijke en 

mondelinge beheersing van de Nederlandse 

•

•

•

•

•

•

•

en Engelse taal;

je bent een teamspeler en je kunt goed 

zelfstandig werken;

je bent inventief, gedreven, klantgericht,

initiatiefnemend en resultaatgericht.

Jouw fascinatie?
Ben je geïnteresseerd? Mail dan je CV naar 

instroom-beno@tno.nl, t.a.v. Miranda 

Grimbergen. Voor vragen kun je haar bellen op 

06-51266165. Meer informatie over TNO is 

te vinden op werkenbijtno.nl.

•

•

‘Vooraan staan bij de ontwikkeling van 
nieuwe, veilige constructies’

Onderzoeker Technische Mechanica



THE BLUESTREAM GROUP CHARTERT TOISA PALADIN VOOR VIJF JAAR

Een bijzondere doop op 
de Kleven werf

D U I K VA A R T U I G

Onder het toeziend oog van gasten uit de Verenigde

Staten, Griekenland, Engeland, Noorwegen en

Nederland is eind vorig jaar op de Kleven werf in

Ulsteinvik het duikondersteuningsvaartuig Toisa

Paladin gedoopt. Met name de traditionele en zeer

uitgebreide inzegening van het schip door de

Griekse bisschop Amvrosios werd door iedereen als

heel bijzonder ervaren. Direct na de oplevering zal

het schip voor een periode van vijf jaar voor The

Bluestream Group uit Den Helder aan de slag gaan.
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Bij de doop is het duikondersteuningsvaartuig ingezegend door de Griekse 

bisschop Amvrosios, links op de foto (foto: PAS Publicaties).

De tewaterlating van de Toisa Paladin in oktober 2007 

(foto: Kleven).

Ook de Northern River staat bij The Bluestream Group voor 

vijf jaar onder contract (foto: PAS Publicaties).



Siem Offshore heeft bijvoorbeeld maar
liefst vijftien offshoreschepen, waaronder
ankerbehandelings- annex sleep- en 
bevoorradingsvaartuigen, besteld.
Verder staan voor Rem Maritime vijf
schepen op stapel en voor Troms
Offshore één. Op de dag van de doop-
plechtigheid lag aan de afbouwkade,
naast de Toisa Paladin, de Skandi
Mongstad afgemeerd. Dit grote offshore-
vaartuig zou kort daarop aan District
Offshore (DOF) uit Storebø worden 
opgeleverd. “Naast Noorse opdracht-
gevers,” stelde Stäle Rasmussen, “willen
wij ook graag voor reders uit andere 
landen schepen bouwen. Wij zijn dan
ook zeer verheugd dat Toisa ons de
bouw van een geavanceerd duikonder-
steuningsvaartuig heeft toevertrouwd.
Het is per slot van rekening het eerste 
diving support vessel dat wij bouwen.” 

Diepwaterwerk
De komst van de Toisa Paladin naar 
Den Helder is een belangrijke stap in de
verdere ontwikkeling van The Bluestream
Group. De Helderse duikfirma heeft 
vorig jaar mei ook al de Northern River
van de Amerikaanse rederij Trico voor
een periode van vijf jaar gecharterd. De
ervaringen met dit schip zijn zo goed dat
The Bluestream Group graag met de
Northern River in de offshoresector aan
de slag wil blijven. Heel toevallig is dit
schip in 1998 ook bij de Kleven werf in
Ulsteinvik gebouwd. Terwijl de Northern
River voornamelijk wordt ingezet voor
airdiving- en subsea-installatiewerk, zal
de Toisa Paladin met name duikwerk in
heel diep water gaan uitvoeren. 
Directeur Kieran Pieters zegt hierover:
“De Toisa Paladin wordt uitgerust met
een 18-mans saturatieduiksysteem,
waarmee tot een maximale waterdiepte
van 300 meter duikwerk kan worden

De Toisa Paladin is het eerste duikonder-
steuningsvaartuig dat door de op het
Noorse eiland Hareidlandet gevestigde
Kleven werf wordt gebouwd.
Opdrachtgever is de op de Bermuda’s
gevestigde rederij Toisa Limited, 
eigendom van de Griekse reder Gregory
Callimanopulos, die het vaartuig onder
de vlag van Sealion Shipping in de vaart
zal brengen. Laatstgenoemde onderne-
ming heeft op haar beurt het schip weer
vercharterd aan The Bluestream Group,
die in maart 2008 over het schip kan 
beschikken. De Griekse reder sponsort
de activiteiten van bisschop Amvrosios,
die als tegenprestatie over de hele 
wereld werven afreist om de schepen 
die daar voor Toisa worden gebouwd in
te zegenen. Zo ook op de Kleven werf,
waar men nog niet eerder een dergelijke
plechtigheid had meegemaakt. Bisschop
Amvrosios nam ruimschoots de tijd om
alle rituelen uit te voeren, wat een 
boeiend schouwspel opleverde dat door
zowel de gasten als de werknemers van
de werf ademloos werd gadegeslagen.
Aansluitend werd de Toisa Paladin slag-
vaardig gedoopt door mevrouw Karin
Pieters, echtgenote van directeur Kieran
Pieters van The Bluestream Group.

Overvol orderboek
Werfdirecteur Stäle Rasmussen deelde
tijdens de plechtigheid dat de order-
portefeuille van de twee onder de vlag
van Kleven Maritime vallende werven 
in Ulsteinvik en Myklebust in totaal 31
schepen bevat. Hiervan zullen 22 
offshoreschepen op de werf in Ulsteinvik
worden gebouwd. “Deze opdrachten
vertegenwoordigen samen een waarde
van 12 miljard Noorse kronen. Tot eind
2010 is onze werf volledig volgeboekt
met bouwopdrachten van met name
Noorse reders.” 

verricht. Hierbij zorgt een type II dynamisch
positioneringssysteem ervoor dat het
schip nauwkeurig op haar plek wordt
gehouden. Op het grote dek komt een
kraan met een hefcapaciteit van 140 ton
te staan. Deze kraan is tevens voorzien
van een deiningcompensatiesysteem.
Verder wordt op het voorschip een groot
helikopterdek geïnstalleerd. De Toisa
Paladin biedt straks accommodatie aan
100 personen. We willen het schip na 
de oplevering eerst op de Noordzee 
inzetten om er de nodige ervaring mee
op te doen. Hierna gaat het wereldwijd
aan de slag. Feit is dat we met dit mooie,
nieuwe schip onze klanten nog meer
service kunnen verlenen.”

Specificaties
De Toisa Paladin heeft een lengte van
103,70 meter, een breedte van 19,70
meter en een diepgang van 6,20 meter.
De voortstuwing is dieselelektrisch. In 
de machinekamer staan vier Caterpillar
3516 TA hoofdmotoren met een 
gezamenlijk vermogen van 2230 kW.
Het hulpvermogen en de nooddiesel-
generator worden eveneens door
Caterpillars verzorgd. De voortstuwing
bestaat uit twee 2200 kW azipull units
van Rolls Royce, waarmee een vaar-
snelheid van maximaal 15,5 knopen 
kan worden gehaald. Om nauwkeurig 
te kunnen manoeuvreren beschikt de
Toisa Paladin over twee 1050 kW boeg-
schroeven in een tunnel en een 880 kW
intrekbare azimuth schroefunit, alle van
het fabrikaat Rolls Royce. Het werkdek
heeft een oppervlak van 900 vierkante
meter. In de duikhangar op het achterdek
is een moonpool van 4 bij 4,2 meter 
geconstrueerd, waardoor een 3-persoons
duikbell kan worden gelanceerd. 
Verder staat hier ook de decompressie-
tank opgesteld. 

D U I K VA A R T U I G
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GB Diving had de afgelopen jaren, met
name in de offshoresector, flink aan de
weg getimmerd. Hierbij was de duikfirma
uit Rotterdam vooral met de inzet van
geavanceerde onderwaterrobots heel
succesvol. Een goed voorbeeld was de
stationering van twee ROV’s, één van 
het type Seaeye Surveyor Plus en één 
van het type Seaeye Tiger, aan boord het
kraanschip Stanislav Yudin van Seaway
Heavy Lifting. Vanaf dit schip werden 
de ROV’s onder meer ingezet bij
offshore-installatieprojecten in Indiase
wateren, de Arabische Golf en de
Barentszee. De jongste aanwinst van 
de duikfirma betreft een Seaeye Cougar
XT onderwaterrobot, waarmee in water-
dieptes tot maximaal 1000 meter kan
worden gewerkt. De in de offshoresector
door GB Diving opgedane kennis en 
ervaring en de moderne ROV-vloot waren
dan ook een zeer welkome aanvulling op
het dienstenpakket dat Smit de olie- en
gasindustrie wil bieden. 

Eerder had Smit zelf al voor het uitvoeren
van duikwerk in Afrika en het Midden-
Oosten de divisies Smit Subsea Africa 
en Smit Subsea Middle East opgezet. 
Nu door de recente overname ook GB
Diving deel is gaan uitmaken van Smit,
zal deze als Smit Subsea Europe in
Noordwest-Europese wateren aan de
slag gaan. Bijzonder is dat Smit beschikt
over transportabele, modulaire saturatie-
duiksystemen en airdivingsystemen die
snel wereldwijd kunnen worden ingezet.

EDT Protea
Kort na de overname van GB Diving 
kon Smit de hand leggen op het diving
support/offshore construction vessel 
EDT Protea van de op Cyprus gevestigde
rederij EDT Offshore. Een 91 meter lang
en bijna 15 meter breed schip met een
dieselelektrische voortstuwing en een
type III dynamisch positioneringssysteem.
Het in 1991 op de Noorse Flekkefjord
werf gebouwde schip is in 2006 op een

Poolse werf volledig aangepast voor haar
taak als modern duikondersteunings-
vaartuig. Smit wil met dit vaartuig zowel
subsea inspectie-, reparatie-, onderhoud-
en constructiewerk gaan uitvoeren. 

Voor het constructie- en installatiewerk 
is de EDT Protea uitgerust met twee 
deininggecompenseerde kranen, die op
het ruime werkdek zijn geïnstalleerd. 
Aan boord is accommodatie voor 88
personen. De EDT Protea is verder 
nog uitgerust met een moonpool 
van 4,2 bij 4,8 meter, diverse ROV’s, 
waaronder een Seaeye Tiger, een LARS
met A-frame en een TMS. Het schip zal
vanaf maart 2008 volledig operationeel
zijn. Smit Subsea Europe wordt geleid
door Rob Zwaga, één van de twee 
voormalige eigenaren van GB Diving. 

De andere mede-eigenaar, Caspar
Domstorff, is per 1 januari 2008 bij 
Smit benoemd tot bergingsdirecteur.

MET EDT PROTEA OP DE NOORDZEE AAN DE SLAG

GB Diving verder 
als Smit Subsea Europe

D U I K E N

Vrijwel meteen nadat moedermaatschappij GB Diving Holding met Smit uit Rotterdam het contract had ondertekend

voor de overname van GB Diving, werd al een groot diving support vessel ingehuurd. Dit schip, de EDT Protea, zal 

onder de vlag van Smit Subsea Europe op de Noordzee duikwerk gaan uitvoeren. In Rotterdam wordt momenteel

hard gewerkt om het vaartuig te mobiliseren om er in maart 2008 mee aan de slag te kunnen gaan. 

Smit Subsea Europe gaat op de Noordzee met de EDT Protea aan de slag (foto: Smit).
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SERVICE CONTRACT FOR FABRICOM 

Mid December 2007 Total E&P Nederland and Fabricom Oil & Gas signed a new 
framework agreement for detail engineering and construction works on the 
21 offshore production platforms belonging to Total in the Dutch sector of the 
North Sea. The contract covers a period of five years, with an option for extending
the agreement by three years. The new contract confirms and strengthens 
Fabricom Oil & Gas’s position in the Dutch offshore market. 

Fabricom Oil & Gas will now become a partner for project management, detail 
engineering, work preparation, procurement, prefabrication, offshore installation
and pre-commissioning. Total E&P Nederland retains the responsibility for the studies
and basic engineering as well as the purchase of specific materials. The works to be
carried out under this framework agreement will be done on a lump-sum basis and
will be done according to the ‘construction driven engineering’ principle, in which 
the construction experience acts as a guideline for the engineering. 
Arno van Poppel, Managing Director of Fabricom Oil & Gas explained that this is a
new way of working for the sector. “Within the budget agreed, Total E&P Nederland
is giving us responsibility for the detail engineering, the execution and the planning
of the various projects and subprojects. This is a sign of confidence that we are well
able to work together in handling the total package of activities.” Indeed, Fabricom
Oil & Gas had already signed the maintenance contract for these platforms in July 2007.

A special contract and project management team is responsible for implementing
and monitoring the contract. This integrated project team will work from the head
office in IJmuiden and will monitor aspects such as budget, planning, quality and
documentation. In addition, Total E&P Nederland will supply two resident engineers
who will work in the Fabricom Oil & Gas office and provide the link between the 
basic and the detail engineering. Fabricom Oil & Gas has engaged the companies
DHV in Zaandam and IV Oil & Gas in Papendrecht as partners in detail engineering.
Practical experience shows that this way of working leads to higher quality, shorter
lead times and lower costs for the final product.

O N S T R E A M

REDEVELOPMENT OF SCHOONEBEEK OILFIELD

Mid December 2007 the Schoonebeek Redevelopment Team (SRT) announced 
that it has received a Letter of Intent from NAM to contract engineering, 
procurement, and construction services for redevelopment of the Schoonebeek 
oilfield in the Drenthe area.
SRT comprises of Jacobs Nederlands B.V., Stork Industry Services B.V., Yokogawa
Europe B.V., and Visser & Smit Hanab B.V. 
Using new and innovative technology, such as horizontal wells combined with 
low pressure steam injection, NAM expects to produce from 100 to 120 million 
barrels of oil in the coming 25 years from a portion of the Schoonebeek field. T
his represents an increase of some 50% in the total Dutch oil reserves. NAM is 
currently the largest gas producer in The Netherlands, with annual production of
over 50 billion cubic meters.

The redevelopment project involves the production and injection of steam; 
extraction and treatment of the crude oil; transport of the oil to a refinery in Lingen,
Germany; and injection of produced water in depleted gas fields in the nearby
Twente area. NAM expects to drill about 70 wells near Schoonebeek and to 
construct 18 new production sites. 

Jacobs will perform engineering and project management; Stork will construct 
the plant; Yokogawa will provide instrumentation and control systems; and 
Visser & Smith Hanab will design and construct the pipelines. Detailed design and
the development of permitting applications will begin in 2008. NAM plans to 
commence oil production in 2010 using modern high-efficiency pumps. 
Roelf Venhuizen, NAM’s managing director, commented: “This project is in line 
with NAM’s continuous efforts to supply the Dutch society with energy, using 
innovative technology.” 

OSELVAR DISCOVERY

Drilling on the appraisal well 1/3-10
on the Oselvar discovery in the
Norwegian Shelf of the North Sea is
complete, and testing shows flow 
rates at 530 standard cubic meters per
day (scm/d) of oil with 252,000 scm/d
of associated gas with no water.

Located in block 1/3, about 12 miles
(20 kilometers) from the Gyda field in
the Southern North Sea, Oselvar was
discovered in the 1990s. Down flank
from the discovery well, the 1/3-10
well was drilled by the Maersk
Guardian jackup rig in about 236 feet
(72 meters) of water. The total depth
for the well equals 10,784 feet 
(3,288 meters), reaching sediments 
in the Early Paleocene age. Data 
confirms the reservoir contains
oil/condensate with associated gas
with a reservoir thickness of about
164 feet (50 meters). The production
test proved better than expected 
reservoir flow in comparison to pre-
vious wells on the Oselvar discovery. 
With a flow rate of 530 scm/d of oil
and 252,000 scm/d of associated gas,
the reserve is equivalent to 3,333 
barrels of oil a day and 1,587 barrels
of oil equivalent gas a day.

AANWINST REDERIJ GROEN

De uit Noorwegen afkomstige
Supporter-G is de jongste aanwinst
van Rederij Groen uit Scheveningen.
De standby boot zal de komende drie
jaar worden ingezet op de Noordzee
met als doel om tegemoetkomend
scheepvaartverkeer te waarschuwen
dat ze in de buurt komen van twee
platforms. Het 44,40 meter lange
vaartuig biedt plaats aan 22 beman-
ningsleden en beschikt tevens over
een hospitaal.

Tekening The Oselvar discovery.



Op de vraag hoe het is gesteld met 
de olievoorraden geeft Luthi een gerust-
stellend antwoord: van opraken van de
olievoorraden is geen sprake. Wat wel
door hem wordt erkend is dat er een 
tekort zal zijn. De productie blijft achter
bij de vraag. Hij erkent dat er wel een
moment zal zijn dat de olievoorraden
opraken. “Maar voorlopig hebben 
we één biljoen vaten geconsumeerd.
Waarschijnlijk zit er nog twee tot drie 
biljoen vaten olie in de aarde. De voor-
raden ontginnen is een kwestie van 
technologie die ontwikkeld moet 
worden en ten tweede moet er een 
beter prijsniveau zijn.”

Luthi stelt verder dat hoe hoger het 
prijsniveau is, hoe ontwikkelder de 
technologie wordt om meer olie te 
winnen. Mede om die reden zal ook

nooit een vast getal worden gegeven 
als het over voorraden gaat. Hij zegt 
dat de geologen een behoorlijke goede
kijk hebben op  de voorraden, maar er
zijn veel onzekerheden. “Men weet van
sommige gebieden maar weinig. 
Zoals de Arctische oceaan. Daar wordt
heel veel over gespeculeerd, maar men
weet niet wat en hoeveel er in de grond
zit. Er zijn niet of nauwelijks proefboringen
gedaan. De bestaande seismiek-methoden
zijn daar ook heel moeilijk toe te passen.”

Paniekvoetbal
De hoogleraar erkent dat er in de 
media soms sprake is van paniekvoetbal.
“Mensen die zeggen dat de olie opraakt,
luisteren niet goed, lezen niet goed.
Niemand zegt dat de olievoorraden 
opraken. Wat wel gezegd kan worden is
dat de productie mogelijk bergafwaarts

gaat. Als we niet op de piek zitten, dan
wordt die binnenkort gehaald.” Maar
ook dan is geen sprake van opraken. 
“Er is alleen een groeiende vraag naar
aardolie. En de vraag kan momenteel
niet afdoende worden beantwoord.”

Luthi verwijst voor meer informatie 
naar de organisatie Aspo. Deze houdt
zich intensief bezig met publicaties 
op dit gebied. Rembrandt Koppelaar is 
voorzitter van de stichting, die officieel
Peak Oil Nederland heet. Dit is de 
Nederlandse tak van Aspo-nl. 
Koppelaar: “De organisatie doet 
onderzoek naar beschikbaarheid van
olie, gas en kolen. En we kijken ook 
naar Nederlands beleid om de afhanke-
lijkheid van olie af te bouwen.”Hij 
bevestigt dat momenteel niet aan 
de vraag kan worden voldaan. 

DELFTSE HOOGLERAAR WEERLEGT STELLING VAN ‘OPRAKEN’ OLIE

‘De aarde bevat nog 
drie biljoen vaten olie’

A A R D O L I E

“Tot nog toe heeft de wereldbevolking één biljoen vaten olie geconsumeerd, terwijl er naar schatting nog twee tot drie

biljoen in de grond zit. Van het opraken van de aardolie is dan ook geen sprake, wel is er een tekort aan productie.” 

Dat zegt Stefan Luthi, sinds 1999 hoogleraar petroleum geologie aan de TU Delft. Ook Rembrandt Koppelaar van 

Peak Oil Nederland bevestigt de stelling van Luthi, maar zoekt de oorzaak van het tekort aan bovengrondse factoren, 

zoals het gebrek aan boorplatforms. 
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Seismiek experiment boven de onderzoekte gesteentelagen. De vrachtwagen geeft met zijn metalen plaat een harde klap op de grond en de gereflecteerde akoetische

golven worden door langs de weg gelegde geofonen (een soort microfoon) opgenomen en door computers (in de groene Landrover) bewerkt zodat er een plaatje van

de ondergronde lagen onstaat. Dit is een simulatie van wat er bij het opsporen van olievelden offshore gebeurd (foto: Willem van der Merwe, Stellenbosch).



Ook aan Koppelaar de vraag of de 
aardolie zal opraken. “Wie spreekt over
‘opraken’ schetst een beeld dat aardolie
er ineens niet meer is”, zegt hij. “Dat is
niet het geval. Wel zitten we op een
punt dat er minder beschikbaar is. En ik
verwacht dat deze situatie de komende
vijf jaar blijft aanhouden. Het aanbod
kan de vraag niet bijhouden. Onze 
voorspelling is dat ergens tussen 2012
en 2017 de productie wereldwijd zal
gaan dalen. Er is dan sprake van een 
afnemende beschikbaarheid, maar 
opraken vind ik niet de goede term.”

Vraag is of dat valt om te buigen.
Koppelaar: “Dat is zeer lastig, vanwege
de lange aanlooptijden om nieuwe velden
in productie te brengen. Daarnaast is
het lastig vanwege de bovengrondse 
factoren. Je kunt niet in een periode van
vijf jaar enorme hoeveelheden mensen
opleiden of de politieke situatie in 
landen veranderen. Je zou kunnen 
zeggen: investeer meer, dan komt er 
automatisch meer productie, maar dat
gaat vanwege die genoemde boven-
grondse factoren niet.”

Onderzoek
Terug naar hoogleraar Luthi van de 
TU Delft. Hij doet momenteel onderzoek
in Zuid Afrika. “We kijken naar diep 
water afzettingen. We proberen grenzen
op te zoeken, afzettingen te vinden in
heel diep water, waar de ondergrond
olie bevat.” Wat betreft Zuid-Afrika zijn

“Maar ik ben het er niet mee eens dat
we aan een maximum van de productie
zitten. Die productie kan alleen niet 
voldoende stijgen om aan de groeiende
vraag te voldoen. Er zijn dan ook hoge
prijzen. Als er voldoende was, waren de
prijzen laag gebleven.”

Idee
Koppelaar heeft wel een idee hoe de 
situatie is ontstaan. “Er is een aantal 
factoren van invloed. Basis is dat er steeds
meer landen zijn waar de productie daalt.
In 2001 is de Noordzee over de top 
gegaan en in 2004 was dat het geval
met Mexico. Er zijn wel landen waar de
productie stijgt, bijvoorbeeld Brazilië,
Kazachstan en Qatar, maar veel van 
die landen hebben te kampen met 
beperkingen waardoor de productie 
niet snel verhoogd kan worden” 

Bovengrondse factoren die de 
productiestijging beperken. Koppelaar:
“Het betreft een tekort aan goed ge-
schoold personeel. Daarbij zijn er niet
voldoende platforms om diepzeeborin-
gen uit te voeren. En in sommige landen
is ook de politieke situatie ongunstig.
Neem bijvoorbeeld Koeweit. Daar zou 
de productie nog wel verhoogd kunnen
worden, maar men heeft zelf geen 
eigen techniek in huis om dit te kunnen
doen. Men moet buitenlandse olie-
maatschappijen toelaten om te helpen,
maar dit ligt in Koeweit buitengewoon
gevoelig.”

er grote ontsluitingen op land, die lijken
op diep water afzettingen. 
“Als ze aan de oppervlakte liggen, kunnen
we ze heel goed bestuderen.” 

Onlangs gaf de hoogleraar een rond-
leiding in Zuid Afrika aan vertegenwoor-
digers van onder meer Statoil.
Ook in Brazilië is de hoogleraar actief.
“Petrobras heeft daar net een groot 
oliereservoir ontdekt, op drie kilometer
waterdiepte en 7 km gesteente. Dat zijn
diepwater afzettingen die heel moeilijk
op te sporen zijn, evenals heel moeilijk 
te boren zijn.” Ook voor de kust van
Angola en in de Golf van Mexico worden
dit soort reservoirs aangeboord. 
“Hoe dieper je kunt boren, hoe meer er
in bereik ligt om het te kunnen winnen.
Dat is ook een van de grenzen die ver-
schuiven, net als de mogelijkheden om
te boren in de Arctische oceaan.”

Weer een ander onderzoeksgebied is
Noorwegen, in het Vøring-bekken. “We
bestuderen met hulp van de seismiek de
invulling van dit bekken. En daar maken
we numerieke en analoge modellen.
Computermodellen geven weer hoe de
invulling van het bekken zal zijn.” 
Er zijn al conclusies getrokken, voorlopige
resultaten. “We krijgen meer inzicht hoe
dit diepe bekken ingevuld is door zand-
steen en turbulieten. Als je genoeg diep
boort, wordt het zandsteen met olie 
gevuld. Kortom: wat betreft de toekomst
zijn er nog tal van mogelijkheden.”

A A R D O L I E
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Opeenvolging van gesteentelagen in ontsluitingen, gezien vanuit een helicopter. 

De steile wanden zijn zandsteenlagen die vergelijkbaar zijn met ondergrondse diepwater 

reservoirgesteenten die olie bevatten (foto: Stefan Luthi).

Rembrandt Koppelaar, 

voorzitter van de stichting 

Peak Oil Nederland.



Voor de tweede keer organiseert Navingo
het Maritime & Offshore Career Event.
De grootste Nederlandse carrièrebeurs in
de sector wordt op woensdag 16 april
2008 gehouden in het Beurs-WTC te
Rotterdam en is bedoeld om bedrijven
en professionals dichter bij elkaar te
brengen. “Dat is ook wel nodig, want
het aantal vacatures is groot, eigenlijk
zelfs te groot,” zegt eventmanager
Annemieke den Otter. “Vooral technici
zijn moeilijk te krijgen, maar ook de vraag
naar mensen met een specifiek nautische
opleiding is groot. Daarnaast groeit de
vraag naar personeel op andere gebieden:
HRM, financieel en zelfs medisch.” 

Positief
Dat was eind 2006 voor de twee 
directeuren, Arnout Damen en Coert van
Zijll Langhout, aanleiding om verder te
kijken dan hun core-business: websites
met maritiem nieuws, vacatures en 
opleidingen. Damen: “Bij de eerste beurs
in mei 2007 zijn we vrij instinctief te werk
gegaan. Veel bedrijven wilden sneller en
meer mensen binnenhalen en wij dachten
dat dit de beste manier was om dat doel
in korte tijd te bereiken.” Het event werd
bezocht door bijna 1400 professionals en
studenten met een technische, nautische
of logistieke achtergrond. Zij troffen een
beursvloer aan gevuld met bijna 100 
bedrijven uit alle maritieme sectoren.
Daarnaast was er een programma met
lezingen en workshops gegeven door
CEO’s van koplopers in de nautische 
sector, de olie- en gasindustrie en toe-
leveranciers. “Daar waren we behoorlijk
trots op,” zegt Damen, maar we hadden
niet verwacht dat we ook achteraf zo-
veel positieve reacties zouden krijgen van 
bezoekers én exposanten. Daarom hebben
we besloten er een jaarlijks evenement
van te maken.”

Makelaarsrol
Het afgelopen jaar heeft Navingo 
geïnvesteerd in het opbouwen van 

contacten met studenten en opleidingen,
zoals de Noordelijke Hogeschool
Leeuwarden (o.a. jachtbouw, petrochemie
& offshore, elektrotechniek) of de
Delftse studievereniging Leeghwater
(werktuigbouwkunde). Annemieke 
den Otter: “Dat willen we nog verder
uitbouwen. Het event vervult onder 
andere een makelaarsrol die we uiterst
serieus nemen. Daarom doen we er alles
aan om dit jaar nog meer bezoekers te
trekken. Uiteraard gebruiken we daar 
al onze eigen websites voor, maar ook
benaderen we professionals via een mix
van vakbladen. We zetten zelfs speciale
bussen in om het studenten van hoge-
scholen zo makkelijk mogelijk te maken.
Omdat we dit jaar ook de latent werk-
zoekende willen bereiken, hebben we de
openingstijden verruimd naar 21.00 uur
’s avonds. Samen met de beursvloer-
borrel vanaf 19.30 uur wordt het haast
onmogelijk om niet te komen.”

Bezoekersprofiel
Het Maritime & Offshore Career Event is
onder meer bedoeld om studenten en
professionals kennis te laten maken met
de carrière- en opleidingsmogelijkheden
van bedrijven uit de maritieme en
offshore sector. Om de juiste bezoekers
te trekken, heeft Navingo een bezoekers-
profiel opgesteld. Den Otter: “We richten
ons bewust op klantspecifieke arbeids-
markten. Daar hebben we het deelname-
formulier ook op toegesneden. 
Exposanten kunnen daarop invullen wat

en wie ze zoeken. Daarnaast hebben we
een vraag- en aanbodanalyse gemaakt
van vorig jaar én van de vacatures op
MaritiemeVacaturebank.nl. Die gegevens
worden nu verwerkt in een matrix waar-
in exposanten, gevraagde opleidingen,
aantal vacatures, functies en opleidings-
niveaus aan elkaar worden gerelateerd.
De matrix wordt samen met de beurs-
plattegrond opgenomen in de event 
catalogus die elke bezoeker krijgt uitge-
reikt. Als bedrijf ben je dus herkenbaar
en als bezoeker zie je meteen wie welke
mensen zoekt. Zo kun je temidden van
tientallen stands toch heel gericht kijken,
kennismaken en netwerken.”

Wat is er te doen?
De beursvloer biedt ruimte aan maximaal
150 exposanten en 2000 bezoekers.
Zoals gezegd, is er een beurscatalogus
met ‘zoekfunctie’. Daarnaast is er 
een ‘kopstukkenprogramma’ met top-
managers. Zij vertellen over hun eigen
carrière, maar geven ook hun toekomst-
visie op de sector waar hun bedrijf toe
behoort. Verder zijn er (commerciële) 
bedrijfspresentaties en worden er 
seminars gegeven over meer technisch-
inhoudelijke onderwerpen. Den Otter:
“Het event is een unieke gelegenheid
om persoonlijk kennis te maken met 
bedrijven uit de maritieme en offshore
sector. Dat klinkt misschien hoogdravend,
maar wanneer krijg je nu de kans om op
één dag een kijkje te nemen bij bedrijven
zoals EDS, Fugro, Gusto of Helix?
Bovendien heb je als bezoeker één op
één contact met HR-managers en dat
gebeurt niet vaak.”

Wie het Maritime & Offshore Career
Event wil bezoeken, kan zich gratis 
registreren via de website:
www.maritimeoffshorecareerevent.com. 
Op 16 april ligt dan een badge klaar 
met enkele kerngegevens. Den Otter:
“Je ziet meteen wat je aan elkaar hebt,
dat is de kracht van dit event.”

ARNOUT DAMEN VAN NAVINGO:

‘Voor serieuze werving meer
nodig dan foto booreiland’

A R B E I D S M A R K T

Het gaat goed met de Nederlandse maritieme industrie. De sector profiteert volop mee van de economische groei 

en veel orderportefeuilles zitten voor jaren vol. Het gaat dus ook goed met de maritieme arbeidsmarkt. Nautische en 

technische werknemers hebben het voor het uitkiezen. Voor werkgevers wordt de zoektocht naar kundig personeel 

echter steeds intenser. Maritiem internetbedrijf Navingo BV zocht een manier om in één klap honderden werkzoekenden

en studenten in contact te brengen met tientallen werkgevers. Resultaat: het Maritime & Offshore Career Event. 
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“Het event is een unieke

gelegenheid om persoon-

lijk kennis te maken met

bedrijven uit de maritieme

en offshore sector.”



Informatie
Bezoekers en bedrijven worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen 
van het Maritime & Offshore Career Event 2008 via de website. Hier vindt men de 
lijst met exposanten, maar ook bedrijfspresentaties van de deelnemers, een foto-
impressie van vorig jaar, mogelijkheden tot voorregistratie en de beursplattegrond. 

Wat
Maritime & Offshore Career Event 2008

Wanneer
woensdag 16 april 2008, 11:00-21:00 uur

Waar
Beurs-WTC, Rotterdam

Welke sectoren
zeescheepvaart, offshore, binnenvaart, scheeps- en jachtbouw, dredging, 
waterbouw, onderhoud en –reparatie, maritieme toeleveranciers en dienstverleners,
visserij, watersport en havens.

Website
www.maritiemevacaturebank.nl/careerevent

A R B E I D S M A R K T
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Onder de titel ‘De Verolme werf aan de
Nieuwe Waterweg - The Verolme yard
on the New Waterway’ heeft de Keppel
Verolme werf ter gelegenheid van haar
50-jarig bestaan een lijvig en prachtig
geïllustreerd jubileumboek uitgegeven.
Een werf die op initiatief van
Nederlands grootste scheepsbouwer,
Cornelis Verolme, in de tweede helft
van de jaren vijftig van de vorige eeuw
is aangelegd en sinds 2002 deel uit-
maakt van de Keppel Groep.

Het bijna 200 pagina’s tellende 
jubileumboek is verdeeld in acht hoofd-
stukken. Voordat aan de historie van 
de werf wordt begonnen, belicht 
auteur Paul Schaap in de eerste twee
hoofdstukken in het kort de levensloop
van Cornelis Verolme, wat deze bekende
scheeps-bouwer heeft betekend voor 
de Nederlandse industrie en wat zijn 
beweegredenen zijn geweest om vlak 
bij zee, aan de Nieuwe Waterweg, 
een grote scheepsbouw- en scheeps-
reparatiewerf op te zetten. 
In de volgende vijf hoofdstukken 
wordt steeds een periode van tien jaar
beschreven. 

Aan de orde komen de eigenaar-
structuur, de uitgevoerde projecten, 
de medewerkers en de faciliteiten van
de werf, alsmede de activiteiten van 
de bedrijfsschool, personeelsvereniging
en ondernemingsraad. Aandacht 
wordt onder andere besteed aan de 
indrukwekkende con-versies van 
bijvoorbeeld het halfafzinkbare boor-
en productieplatform Petrobras XXIII 
en het kraanschip Balder, de verlenging
van het luxe cruiseschip Enchantment
of the Seas, de ombouw van de bulker
Geeview tot geavanceerde pijpenlegger
en de afbouw van de Sevan FPSO’s. 

Dit alles wordt ondersteund door 
prachtig fotomateriaal. Het boek 
wordt afgesloten met een hoofdstuk
over de bijzondere projecten die de
werf in het jubileumjaar 2007 onder
handen had, waaronder in dok 7 
de bouw van het grote betonnen 
hefvaartuig MPU Heavy Lifter.

Het jubileumboek is binnenkort via
www.scheepvaartboekhandel.nl
te bestellen en bij de in de hal van het
Maritiem Museum Rotterdam gevestigde

Rotterdamse Scheepvaart Boekhandel.
Het boek is zowel in de Nederlandse 
als Engelse taal geschreven en bevat
een schat aan authentiek fotowerk. 

Nadere informatie 
Mevr. Luciënne de Jong,
ldejong@keppelverolme.nl

Bestelnummer
ISBN: 9789080542563

Jubileumboek Keppel Verolme

PRACHTIG JUBILEUMBOEK TER GELEGENHEID VAN 50-JARIG BESTAAN



Handelsmissie Saoedie-Arabië
geslaagd
Van 25 – 29 januari heeft IRO i.s.m. FME-CWM en de
Nederlandse ambassade in Riyadh een succesvolle olie- en
gasmissie naar Saoedi-Arabië georganiseerd. 

Saoedi-Arabië beschikt over een kwart van de wereld olie-
voorraden (260 miljard vaten) en neemt de vierde plaats in wat 
betreft gasreserves (224 TCF) in de wereld. In de komende 
5 jaar zal er op grote schaal worden geïnvesteerd in zowel de
upstream (50 miljard US$) onshore, offshore als in de down-
stream industrie (20 miljard US$). Naast de Kamers van
Koophandel zijn er verschillende bedrijven bezocht in Riyadh,
Dammam en Jubail waaronder Aramco, Sabic en de Royal
Commission for Jubail & Yanbu. 

IRO Nieuwjaarsreceptie 
groot succes!
Op woensdag 16 januari heeft de jaarlijkse IRO Nieuwjaars-
receptie plaatsgevonden in het Zalmhuis in Rotterdam. Ook dit
jaar werd de receptie met ruim 200 gasten druk bezocht. IRO
voorzitter Gert-Jan Kramer heette de gasten welkom en proostte
op het nieuwe jaar. Naast IRO leden was ook een aantal speciale
gasten aanwezig, waaronder vertegenwoordigers van oliemaat-
schappijen, ambassadeurs van prominente olielanden.

I R O  N I E U W S
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IRO KALENDER 2008

27-28 FEBRUARI CURSUS ‘OIL AND GAS WELL SOURCED’

ROTTERDAM

6 MAART LEDENBIJEENKOMST I.S.M. CEDA

N.T.B.

12-13 MAART CURSUS ‘OLIE EN GAS VANAF DE BRON’ 

ROTTERDAM

19-20 MAART CURSUS ‘OLIE EN GAS VANAF DE BRON’ 

ROTTERDAM

2-3 APRIL CURSUS ‘OLIE EN GAS VANAF DE BRON’ 

ROTTERDAM

9-10 APRIL CURSUS ‘OIL AND GAS WELL SOURCED’

ROTTERDAM

16 APRIL MARITIME & OFFSHORE CAREER EVENT

ROTTERDAM

17 APRIL WORKSHOP DEEP SEA I.S.M. ITF

N.T.B.

21-22 MEI CURSUS ‘OLIE EN GAS VANAF DE BRON’ 

ROTTERDAM



Nieuwe medewerker 
Project Opleidingen
Graag stel ik mijzelf aan u voor. Mijn naam is Paul Meester en ik
ben per 2008 aangesteld door  IRO en NOGEPA in de functie van
'Manager Employment & Education'. Het doel van deze functie is
om d.m.v. het ontwikkelen en deelnemen aan diverse activiteiten
de instroom van medewerkers in de 'upstream olie en gas 
industrie' te vergroten en het verloop te beperken. 
Het is een functie waarbij veel contacten gelegd en onderhouden
moeten worden met de leden van IRO / NOGEPA, maar ook met
scholen, overheden en reeds bestaande werkgroepen en het 
bedrijfsleven. Denk bijvoorbeeld aan het regelen van subsidies, 
stageplaatsen, gastdocenten en excursies. Zoals in zoveel bedrijfs-
takken is er een groot tekort aan competent personeel ontstaan,
dit tekort zal gezien de vergrijzing en ontgroening de komende 
jaren alleen nog groter worden. IRO en NOGEPA beseffen dit 
terdege en om deze bedreiging voor de 'upstream olie- en gas-
industrie' te bestrijden is deze nieuwe functie in het leven geroepen. 
Ik ben vanaf het begin van mijn loopbaan betrokken geweest bij
de olie- en gasindustrie maar heb ook een aantal jaren als p&o 
manager in de scheepsbouw gewerkt. De branche waar binnen
IRO en NOGEPA leden zich begeven spreekt mij bijzonder aan, 
met name de cultuur. Ik zie deze nieuwe functie dan ook als een
waardevolle aanvulling op mijn curriculum vitae en zal mijn uiterste
best doen om voor de leden van IRO en NOGEPA deze functie tot
een succes te maken. Ik hoop u spoedig een keer te ontmoeten 
en sta altijd open voor raad, daad en suggesties die mij kunnen 
helpen bij de uitoefening van mijn werk. 
U kunt mij bereiken via pmeester@iro.nl

Cursus ‘Olie en gas vanaf de bron’
Onder het motto ‘weet waar je werkt’ geeft deze niet-technische
cursus inzicht in hoe olie en gas zijn ontstaan, hoe zij worden
gevonden en gewonnen en hoe de sector in elkaar zit. 
Tevens wordt de nodige aandacht besteed aan veel gebruikte 
terminologie. Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor de cursus op:
• 9 & 10 april (Engelstalig)
• 21 & 22 mei
Voor meer informatie of een aanmeldformulier kunt u contact
opnemen met Marloes Kraaijeveld, kraaijeveld@iro.nl of via 
telefoonnummer 079 341 19 81.

Gulf Forecast Meeting 
Ook de jaarlijkse Gulf Forecast Meeting op dinsdag 5 februari in
Rotterdam werd druk bezocht. Ruim 150 deelnemers woonden
de presentaties bij van Gulf Publishing Company, waarbij Rusty
Meador, Crispian McCredie en Mark Peters hun voorspellingen
gaven voor de ontwikkelingen in de olie- en gasindustrie in 2008. 

OTC 2008
Deelname met eigen stand is niet meer mogelijk. Op dit 
moment zijn er nog wel beperkte deelname mogelijkheden 
in de IRO stand (alleen voor leden). 

WPC 2008 
IRO zal gaan deelnemen aan deze beurs met een collectieve
stand. De verkoop van ruimte binnen deze collectieve stand is
inmiddels begonnen. 

ONS 2008
Deelname met eigen stand is niet meer mogelijk. Deelname
in de IRO stand (alleen voor leden) is wel nog mogelijk. 

ADIPEC 2008 
IRO zal, in samenwerking met de EVD, een Holland paviljoen
organiseren op deze beurs. Inmiddels is er gestart met de 
verkoop van vierkante meters. 

DEELNAME AAN BEURZEN VIA IRO
Deelname in een Holland Paviljoen staat open voor IRO 
leden en niet-leden. Deelname zal alleen plaatsvinden bij 
voldoende belangstelling.
Heeft u interesse in deelname of vragen over de beurzen,
neem dan contact op met Judith de Groot via degroot@iro.nl
of telefoonnummer 079 341 19 81.

I R O  N I E U W SI R O  N I E U W S
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BEURSGENOTEERDBEURSGENOTEERD

Adres : Engelandlaan 330

2711 DZ Zoetermeer

Postadres : Postbus 7261

2701 AG Zoetermeer

Telefoon : 079 34 11 981  

Fax : 079 34 19 764

E-mail : info@iro.nl

Website : www.iro.nl

VOORLOPIG EXPORTPROGRAMMA 2008

22-24 APRIL MATCHMAKING FRANKRIJK (I.S.M. FME)

PARIJS, FRANKRIJK

5-8 MEI OFFSHORE TECHNOLOGY CONFERENCE 2008 

HOUSTON, VS

23-27 JUNI NEFTEGAZ

MOSKOU, RUSLAND

30 JUNI-3 JULI WORLD PETROLEUM CONGRESS

MADRID, SPANJE

26-29 AUGUSTUS OFFSHORE NORTHERN SEAS 2008

STAVANGER, NOORWEGEN

15-18 SEPTEMBER RIO OIL & GAS

RIO DE JANEIRO, BRAZILIË

22-29 SEPTEMBER HANDELSMISSIE ABERDEEN

ABERDEEN, SCHOTLAND

3-6 NOVEMBER ADIPEC 2008

ABU DHABI, VAE

Deze pagina’s bevatten nieuws van IRO, Branchevereniging voor de

Nederlandse Toeleveranciers in de Olie- en Gasindustrie en haar leden.



B U Y E R S  G U I D E

TESTAPPARATUUR TESTAPPARATUUR

Resato International is one of
the leading manufacturers in
the field of high pressure
technology. As a result of 20
years of experience Resato has
grown to become an intelligence
centre for the development, 
production and application of
high pressure systems, especially
for the oil and gas industry.

Oil- and gas field equipment
• Well head control panels
• BOP control units
• Chemical injection units 

Test & control equipment
• Mobile air driven pump units
• Mobile air driven gas booster units
• Workshop pressure test units

Pumps & gas boosters
• Air driven pumps
• Air driven gas boosters
• Hand pumps & spindle pumps

Rental equipment
• Air driven pump units
• Air driven gas boosters
• High pressure hoses

Resato International BV
1e Energieweg 13
9301 LK  RODEN
Tel.: +31 (0)50 5016 877
Fax: +31 (0)50 5012 402
E-mail: info@resato.com
www.resato.com

BARYTE-BENTONITE- OIL
WELL CEMENTS - FULL
RANGE OF MUDPRODUCTS

ELECTROTECHNIEK

Cebo Holland BV
Westerduinweg 1
1976 BV  IJMUIDEN
Tel.: +31 (0)255 546262
Fax: +31 (0)255 546202
www.cebo.com

Vageri Electrical & 
Instrumentation B.V.
Postbus 125
3360 AC  SLIEDRECHT
Tel.: +31 (0)184 433900  
Fax: +31 (0)184 433999
E-mail: vageri@vageri.nl
www.vageri.nl
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Ook op zoek naar 
personeel in de Offshore 

sector?

Reserveer nu een stand op het 

Navingo Maritime & Offshore Career 

Event 2008 op woensdag 16 april a.s.

11.00 - 21.00 uur Beurs-WTC 

Rotterdam

Heeft u vacatures in de Offshore sector?
Plaats uw vacatures op www.OilGasCareer.nl

   Voor meer informatie of voorregistratie kijk op: 

www.maritimeoffshorecareerevent.com

(OilGasCareer.nl wordt ondersteund door IRO)

Nu al meer dan 95 
deelnemende bedrijven!

MARITIME & OFFSHORE 

CAREER EVENT


