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IN DECEMBER 2005 WERD DOCKWISE GECONTRACTEERD VOOR HET TRANSPORT EN DE FLOAT-OVER INSTALLATIE VAN DE WOODSIDE
ANGEL TOPSIDE. MEDIO MAART VAN DIT JAAR WERD HET 7300 MT WEGENDE STALEN GEVAARTE IN DE WATEREN VAN MALEISIË GELADEN
OP DE BLACK MARLIN. EEN SPECTACULAIRE ONDERNEMING DIE SUCCESVOL IS VERLOPEN (FOTO: DOCKWISE).
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Vorig jaar hebben de Nederlandse platformbouwers
zich opnieuw staande weten te houden in een markt
waar de concurrentie, ondanks het wegvallen van
diverse Britse werven, nog steeds heel groot is. Naast
een reeks opleveringen zijn ook weer diverse nieuwe
orders binnengehaald voor de bouw van platformen
of platformdelen. Opmerkelijk hieronder zijn de orders
voor de bouw van twee transformatorplatformen
voor nieuwe windturbineparken in de Deense en
Duitse wateren. Onze verslaggever Paul Schaap
deed een rondje constructiewerven en noteerde
voor u dit overzicht.

Er is zeker ook sprake van een hausse in het marktsegment hefschepen. Nieuwe concepten worden
werkelijkheid. Heel veel nieuwe bouwprojecten
staan momenteel op stapel staan voor een hele
reeks innovatieve werkvaartuigen en een aantal
conventionele hefschepen. Gezien hun innovatieve
ontwerp trekken de nieuwbouwprojecten van
Allseas, MPU Offshore Lift en SeaMetric hierbij de
meeste aandacht. In dit artikel zijn de belangrijkste
nieuwbouwprojecten op een rijtje gezet, geïllustreerd
met een groot aantal artist impressions.
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De zwareladingmarkt is volop in beweging. Zowel in
het topsegment, waar Dockwise opereert, als in het
segment van de projectladingen waar zowel Jumbo
Shipping als BigLift Shipping de naam en faam van
Nederland hooghouden. In beide segmenten hebben
zich wereldwijd diverse nieuwe spelers gemeld,
terwijl alle partijen druk bezig zijn met het uitbreiden
van hun vloot. De ontwikkelingen in de zwareladingmarkt zijn zo’n twee jaar geleden in een stroomversnelling geraakt. Met name op het gebied van grote
zelfaangedreven zwareladingvaartuigen hebben zich
nieuwe spelers gemeld die de markt willen veroveren.
Paul Schaap heeft een overzicht gemaakt.

In verband met het 10-jarig bestaan bezocht Han Heilig
onlangs voor de tweede keer het staalconstructiebedrijf
WaBuCon uit Middenmeer. Hij was eigenlijk wel
benieuwd of de offshore-industrie de afgelopen
twee jaar veelvuldig de weg naar West-Friesland
had gevonden. Directeur Jack Wagenaar reageerde
niet echt opgetogen. Wat nieuwbouw betreft valt
het aantal opdrachten uit de offshore tegen. Maar
dat heeft ook te maken met het feit dat WaBuCon
geen complete modules maakt. Wel is er op het
gebied van reparatie een toename van opdrachten.
En dan met name op het gebied van kranen, hefen hijsmaterieel. Een interview.
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OOK OPDRACHTEN UIT WINDENERGIESECTOR

Reeks nieuwbouworders voor

De door de Heerema werf in Vlissingen gebouwde jackets voor de G14-B en
K12-K platformen op weg naar zee (foto: PAS Publicaties/maritimephoto.com).

De K12-K topsides voor Gaz de France zijn op de NAMI werf
in Ridderkerk gerenoveerd (foto: Flying Focus).

Vorig jaar hebben de Nederlandse platformbouwers zich opnieuw staande weten te houden in een markt waar de
concurrentie, ondanks het wegvallen van diverse Britse werven, nog steeds heel groot is. Naast een reeks opleveringen
zijn ook weer diverse nieuwe orders binnengehaald voor de bouw van platformen of platformdelen. Opmerkelijk
hieronder zijn de orders voor de bouw van twee transformatorplatformen voor nieuwe windturbineparken in de
Deense en Duitse wateren.

De grootste drukte heerste vorig jaar op de Heerema werven
in Zwijndrecht en Vlissingen, die beide deel uitmaken van de
Heerema Fabricage Groep. Op eerstgenoemde werf is in de eerste
helft van 2007 de fabricage afgerond van de 850 ton wegende
D15-A gascompressor module en 900 ton wegende G14-B
topside module voor Gaz de France en van de 3.200 ton
wegende A12-CCP topsidemodule voor Chevron. In dezelfde
periode is op de werf in Vlissingen een drietal jackets
geconstrueerd, waaronder een 1.150 ton wegende jacket voor
Chevron’s A12-CCP centrale gasproductieplatform en een 650tons en een 800-tons jacket voor respectievelijk het K12-K en
G14-B puttenplatform van Gaz de France. Verder heeft in
Vlissingen de bouw plaatsgevonden van een 280 ton wegende
gasontvangst module die later is geïnstalleerd op het K12-BP
platform van Gaz de France. Gedurende de zomerperiode zijn
alle voornoemde jackets, modules en topsides met behulp van
het kraanvaartuig Hermod van Heerema Marine Contractors in
de Nederlandse sector van de Noordzee geplaatst. Bijzonder aan
de D15-A gascompressor module is dat deze naast compressiefaciliteiten ook faciliteiten omvat voor het ontvangen en meten
van gas uit het Britse Minke veld. Dit veld ligt in de Britse sector,
op een korte afstand van het D15-A gasproductieplatform.
Reuzentemplate
Op 26 november 2007 heeft bij Heerema Vlissingen de loadout
4
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plaatsgevonden van het gigantische onderstel (template) voor
het Tombua Landana platform. De werf was al in juni 2006
gestart met de fabricage van dit 3.000 ton wegende onderstel
en de twaalf bijbehorende fundatiepalen, met elk een lengte
van 190 meter. De opdracht hiervoor was verleend door Daewoo
uit Zuid-Korea, die op haar beurt door Chevron weer was
gecontracteerd om het complete Tombua Landana platform te
bouwen. Dit platform wordt gefabriceerd in de vorm van een
zogeheten compliant tower. Vanaf de zeebodem bedraagt de
hoogte van dit platform in totaal 474 meter en de gehele constructie gaat ongeveer 76.000 ton wegen. Het platform wordt
zo’n 80 kilometer uit de kust van Angola in 369 meter diep
water geïnstalleerd. Operator wordt Cabinda Gulf Oil Company,
een onderdeel van Chevron. De fabricage van het onderstel en
de fundatiepalen heeft 240.000 manuren werk gevergd.
Volgens algemeen directeur Wim Matthijsen van Heerema
Vlissingen had Chevron bewust voor zijn werf gekozen vanwege
de enorme precisie waarmee het onderstel moest worden
gebouwd. Slechts een tolerantie van drie millimeter was toegestaan, met name bij de twaalf cilinders op de hoeken van het
onderstel waar de funderingspalen doorheen moeten worden
geslagen. “Chevron en Daewoo hebben inmiddels laten weten
onder de indruk te zijn van de zeer grote nauwkeurigheid waarmee
hier wordt gebouwd,” aldus een trotse werfdirecteur tijdens de
loadout-operatie van het gigantische onderstel.
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Nederlandse platformbouwers

Voor de sail-away staan op de transportponton H 302 de topsides van de
K12-K en G14-B platformen van Gaz de France (foto: PAS Publicaties).

Supermodule
Vlak na de eerdergenoemde loadout-operaties in Zwijndrecht
is op deze werf voor BP Norway de fabricage van de maar liefst
11.000 ton wegende main deck module van start gegaan. Deze
supermodule gaat deel uitmaken van een groot geïntegreerd
olie- en gasproductieplatform dat BP in het Noorse Valhall veld
wil installeren. Tevens bouwt Heerema Zwijndrecht een 350 ton
wegende affakkeltoren voor dit platform. De opdracht vertegenwoordigt in totaal een waarde van 118 miljoen euro en levert
1,3 miljoen manuren werk op. De supermodule dient volgend
jaar oktober te worden opgeleverd en krijgt een productiecapaciteit van 120.000 vaten olie per dag. De fabricage van de
7.500 ton wegende jacket en de twaalf bijbehorende fundatiepalen, met een gezamenlijk gewicht van 4100 ton, heeft BP
uitbesteed bij Aker Verdal in Noorwegen, terwijl SLP Engineering
in Lowestoft voor dit platform de 3.200 ton wegende
accommodatiemodule voor 180 offshorewerkers, de 900 ton
wegende powermodule en drie kleinere modules bouwt.
BP hoopt in 2010 olie te kunnen produceren via het nieuwe
Valhall platform. Later in 2007 heeft BP de werf in Zwijndrecht
nog een vervolgopdracht gegund voor het Valhall project.
Deze order omvat de fabricage van negen bruggen en drie
torenconstructies. De bruggen variëren in gewicht van 139 tot
450 ton en de torens van 29 tot 41 ton.
Monotowers
Op de HSM werf in Schiedam is vorig jaar eveneens een hele serie
platformen gefabriceerd. In het kader van de raamovereenkomst
die in 2006 met NAM en Shell is ondertekend, zijn in 2007 achter
elkaar vier monotowerplatformen van het Trident type gebouwd.
In wezen betreft het minigasproductieplatformen die zijn uitgerust
met zonnepanelen en windturbines. Hierdoor kunnen deze
geheel onbemand werkende platformen volledig in hun eigen
energiebehoefte voorzien. De platformen bestaan uit een 250

De jacket voor Chevron’s A12-CCP platform op weg naar zee
(foto: PAS Publicaties/maritimephoto.com).

ton wegende monopile die als fundatiepaal in de zeebodem
wordt geheid. Hierop wordt een 260 ton wegende monotower
geïnstalleerd, die als draagconstructie fungeert voor de 200 ton
wegende topside. Zowel de monopile als de monotower zijn
40 meter lang en hebben een diameter van 4 meter. De topsides
zijn 14 meter lang, 14 meter breed en 10 meter hoog. Voor de
NAM heeft HSM de monotowers L9-FA-1 en L9-FB-1 gebouwd.
Deze zijn na de load out in juli door het kraanvaartuig Hermod
in het L9 blok geplaatst. Verder heeft de werf voor Shell UK twee
monotowers gebouwd. Deze zijn vorig jaar augustus door de
Hermod geïnstalleerd in de gasvelden Shamrock en Caravel die
respectievelijk in de blokken 49/20b en 49/20a in het zuidelijke
deel van de Britse sector van de Noordzee liggen. Om het
bestaande L9-FF gasproductieplatform aan de passen voor de

Dé specialist op het gebied van stalen buizen
voor on- en offshore constructies
N Buizen volgens API 5L X52 Modified
N Zowel naadloos als langsnaadgelast (SAW)
N Eigen specificatie, gebaseerd op Norsok
Fax
E-mail
Website

078-6991998
info@bumaco.com
www.bumaco.com
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ontvangst van gas dat via de twee nieuwe monotowers in het
L9 blok zou worden geproduceerd, heeft HSM ook nog een
260 ton wegende procesmodule geleverd. Verder zijn voor Expro
North Sea Ltd een 550 ton wegende procesmodule en een 35 ton
wegende utility module voor de Siri FPSO gebouwd.
Renovatie
De NAMI werf in Ridderkerk heeft vorig jaar juni de complete
renovatie van de topsides voor het K12-K satellietplatform met
succes afgerond. Een jaar eerder was hiervoor de oude K12-A
topsides uit zee verwijderd en naar de werf overgebracht, waar
deze eerst volledig gestript en vervolgens weer opnieuw ingericht
werd om in het K12 blok voor operator Gaz de France aan een
tweede leven te kunnen beginnen. De nieuwe jacket voor het
K12-K platform is op de Heerema werf in Vlissingen gebouwd.
Op de Hollandia werf in Krimpen aan den IJssel is na de constructie
van de 1.000 ton wegende haspel (pipereel) voor de pijpenlegger
Seven Oceans van Subsea 7 een grote module gebouwd voor
de South Hook Jetty die in Milford Haven wordt aangelegd.
Verder zijn veel staalconstructiebedrijven, waaronder Hertel/CKT,
betrokken geweest bij de afbouw van de drie grote cilindervormige
FPSO’s die in opdracht van de Noorse onderneming Sevan Marine
op de Keppel Verolme werf zijn afgebouwd. Dit zijn de Sevan
Piranema, waarvan de afbouw begin 2007 is afgerond, de
Sevan Hummingbird die eind 2007 is opgeleverd en de Sevan
Voyageur die binnenkort zal zijn afgebouwd. Verder is op de
Keppel Verolme werf door Nederlandse toeleveranciers veel
constructiewerk verricht aan boord van de pijpenlegger Audacia
van Allseas Marine Contractors en het booreiland Blackford
Dolphin. Zo heeft bijvoorbeeld Hertel Marine, in combinatie met
de Offshore Accommodation Contractors Group, de 2.600 ton
wegende accommodatiemodule voor de Audacia gebouwd.
Overigens heeft Hertel/CKT ook nog twee kleine accommodatiemodules gebouwd voor de puttenplatformen K12-K en G14-B
van Gaz de France.
Buitenland
Ook op buitenlandse werven zijn vorig jaar diverse platformbouwprojecten uitgevoerd. Eén van de opmerkelijkste was de
bouw van een 2.000 ton wegende Sean compressormodule

De topsides van Chevron’s A12-CCCP gasproductieplatform is op de
Heerema werf in Zwijndrecht gebouwd (foto: PAS Publicaties).
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voor Shell UK. De fabricage hiervan werd uitbesteed bij Heerema
Hartlepool, onderdeel van de Heerema Fabricage Groep. De load
out van deze 28 meter lange, 30 meter brede en 22 meter
hoge module vond plaats op 2 augustus 2007. De fabricage van
deze module nam precies twaalf maanden in beslag, terwijl de
installatie aan boord van het bestaande Sean PD platform werd
uitgevoerd door de Hermod.
Druk was het ook bij SLP Engineering in Lowestoft, waar voor
ConocoPhillips het Kelvin gasproductieplatform werd gebouwd.
Een nieuw platform van het SeaPony type, bestaande uit een
325 ton wegende jacket en een 300 ton wegend deck. Dit
platform, dat ombemand gaat werken, is ondertussen in het
blok 44/23b in de Britse sector van de Noordzee geïnstalleerd.
Een andere grote bouwopdracht is verleend door Maersk,
die zes accommodatiemodules nodig heeft voor platformen
die offshore Qatar in het Al Shaheen veld worden geplaatst.
Het gaat hierbij om een 1.700 ton wegende module met 119
bedden, een 1.400 ton wegende module met 89 bedden en
vier 850 ton wegende modules met 36 bedden. De jackets
voor deze accommodatieplatformen worden in Doha gebouwd.
SLP Engineering heeft ondertussen de twee grootste modules al
opgeleverd. Daarnaast bouwt de werf, zoals eerder al gemeld,
nog modules voor BP’s Valhall project.
Burntisland Fabricators in Fife heeft op haar beurt vorig jaar
een 500 ton wegende control module en 1.700 ton aan pijpconstructies opgeleverd ten behoeve van het South Hook Jetty
project in Milford Haven en aan AIOC een subsea manifold ten
behoeve van het East Chirag project in de Kaspische Zee.
In juni 2007 heeft McNulty Offshore een 600 ton wegende
subsea manifold opgeleverd aan Nexen. Deze constructie is op
een later tijdstip in het Ettrick veld in de Britse sector van de
Noordzee geïnstalleerd.
De Noorse Tonsberg werf van de Grenland Group heeft in
augustus 2007 een 1.250 ton wegende subsea-separatiemodule
opgeleverd. Deze is hierna in het Noorse Tordis veld geïnstalleerd.
Het is de eerste separatiemodule ter wereld die op de zeebodem
water en zand van de opgepompte olie scheidt en weer terugpompt in het reservoir.

Load-out van het 3.000 ton wegende Tombua Landana
onderstel bij Heerema Vlissingen (foto: HFG).
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Verder heeft Leirvik Module Technology uit het Noorse Stord
aan Statoil een 455 ton wegende accommodatiemodule voor
het Snorre A platform opgeleverd. Verder heeft de werf
opdracht gekregen om zeven modules te bouwen voor de
modernisering van het grote Troll A platform.
De Zweedse Emtunga Offshore werf, die is gespecialiseerd in
het ontwerp en de bouw van accommodatiemodules, heeft
vorig jaar een speciaal exportproject uitgevoerd. Voor het Arthit
platform dat voor de kust van Thailand in de Golf van Siam wordt
gebouwd, is een 1.390 ton wegende accommodatiemodule
met helikopterdek geleverd. Deze is in 55 kleine modules
verscheept en ter plaatse geassembleerd. Eerder is voor het
Azeri West platform, dat voor de kust van Azerbeidzjan in de
Kaspische Zee is geïnstalleerd, een soortgelijk project uitgevoerd.
Hierbij ging het om een 1.150 ton wegende accommodatiemodule met helikopterdek die in 48 kleine modules is verscheept.
En in mei van dit jaar levert Emtunga aan de Spaanse Dragados
werf nog een accommodatiemodule, die huisvesting biedt aan
240 personen. In aanbouw zijn verder een accommodatiemodule
die is bestemd voor installatie op een platform in het B11 veld
voor de kust van Borneo. Deze accommodatie zal uit 33 modules
worden opgebouwd.
Nieuwe orders
Zowel vlak voor als na de afgelopen jaarwisseling heeft
Heerema Vlissingen drie nieuwe fabricageopdrachten weten
binnen te halen. Vorig jaar november is een contract met BG
Tunesia en Entreprise Tunesienne d’Activités Pétrolières (ETAP)
gesloten voor het volledig bedrijfsklaar opleveren van het
Hasdrubal A platform. Een platform, dat wordt opgebouwd uit
een 1.000 ton wegende jacket en een 1.500 ton wegend deck,
en is bestemd voor de ontwikkeling van het Hasdrubal veld in
de Golf van Gabes, voor de oostkust van Tunesië. De topside
wordt uit vijf dekken opgebouwd. Het constructiewerk moet
in juli 2008 zijn afgerond, terwijl de bedrijfsklare oplevering
voor eind dit jaar is gepland.
De begin dit jaar geboekte opdracht omvat het ontwerp, de
inkoop van benodigde materialen en de fabricage van een 400
MW transformatorplatform dat voor de kust van Duitsland in de
Noordzee komt te staan. Het platform wordt onderdeel van het

De twee door de HSM werf voor de NAM gebouwde Trident type monotowers
gereed voor transport naar het L9 blok (foto: PAS Publicaties).

grootste offshorewindturbinepark ter wereld dat op 130 kilometer
voor de Duitse kust wordt gerealiseerd. Opdrachtgever is ABB
uit Zweden. De jacket wordt 60 meter hoog en gaat 1.500 ton
wegen. De topsides met transformatoren krijgen een lengte
van 55 meter, een breedte van 35 meter en een gewicht van
2.500 ton. In maart van dit jaar is op de werf in Vlissingen de
fabricage van start gegaan. Als in april 2009 alle werkzaamheden
zijn afgerond, volgt de installatie offshore van dit zogeheten
Nord E.On 1 transformatorplatform. Het park zal straks bestaan
uit tachtig windturbines die samen 400 MW aan energie gaan
leveren.
De meeste recente order voor de werf in Vlissingen is afkomstig
van Nexen Petroleum. Deze omvat het ontwerp en de fabricage
van de jacket en de fundatiepalen voor een nieuw platform dat
Nexen in het Buzzard olieveld wil gaan installeren. Deze jacket
krijgt een gewicht van 3.500 ton, wordt 42 meter lang, 42 meter
breed en 124 meter hoog. De acht fundatiepalen krijgen een
diameter van 96 inch. De bouwwerkzaamheden gaan in augustus
van dit jaar van start en de sail-away staat gepland voor het
derde kwartaal van 2009.
De HSM werf in Schiedam gaat eveneens een platform bouwen
voor een windturbinepark. Opdrachtgever is de Deense maatschappij Energinet, die een transformatorplatform nodig heeft
voor het Horns Rev B windturbinepark. Het platform wordt
opgebouwd uit een 1.000 ton wegende en 30 meter hoge jacket
met cellar deck en een 1.300 ton wegende transformatormodule
met een lengte van 32 meter, een breedte van 25 meter en
een hoogte van 13 meter. De werf is vorig jaar september al aan
de fabricage begonnen en naar verwachting kan het platform
in juli van dit jaar worden opgeleverd. Hierna wordt het offshore
geïnstalleerd. Verder heeft de werf begin dit jaar van Ithaca
Energy opdracht gekregen voor de bouw van een puttenplatform, bestemd voor installatie in het in blok 12/12c gelegen
Britse olieveld Jacky. Dit platform moet nog dit jaar worden
opgeleverd.
De NAMI werf in Ridderkerk is ondertussen gestart met de bouw
van een 50-persoons accommodatiemodule die is bestemd voor
installatie op de MPU Heavy Lifter die bij Keppel Verolme in dok
7 wordt gebouwd.

De load-out van de 2.000 ton wegende Sean compressormodule
bij Heerema Hartlepool (foto: HFG).
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Overige orders
De Britse en Noorse werven hebben ook kans gezien om een
aantal nieuwbouworders in de wacht te slepen. Zo bouwt
Burntisland Fabricators een subsea manifold voor het Sage
project van Exxon Mobil en een 400 ton wegende separatiemodule voor het Armada project van BG. Verder is de Noorse
Grenland Group door FMC Technologies een opdracht gegund
voor de fabricage van een subsea structure van 1.400 ton voor
het Ormen Lange project van StatoilHydro. Voor dezelfde
opdrachtgever bouwt de Grenland Group ook nog een subsea
structure met een gewicht van 700 ton voor het Pluto LNG
project van Woodside. Aker Kvaerner gaat op haar beurt voor
StatoilHydro een aantal modules bouwen voor het halfafzinkbare
Gjøa productieplatform. De bouw van de accommodatiemodule
is uitbesteed bij Leirvik Module Technology in Noorwegen en die
van de 14.000 ton wegende romp bij Samsung Heavy Industries
in Zuid-Korea. Het Gjøa platform moet volgend jaar worden
opgeleverd. Overigens bouwt Samsung voor BP ook nog de
romp, 16.000 ton aan modules en de affakkeltoren voor de
grote FPSO waarmee BP olie wil gaan winnen uit de velden
Skarr en Indun.
Tot slot heeft de Semco Maritime werf in het Deense Esbjerg
van Maersk Oil opdracht gekregen voor de bouw van een 544
ton wegende wellhead control module die binnenkort wordt
opgeleverd en op het bestaande Halfdan B platform wordt
geïnstalleerd.
Nieuwe projecten
De wateren in Noordwest-Europa blijven voor oliemaatschappijen
voldoende interessant om hun intensieve zoektocht naar nieuwe
olie- en gasvelden voort te zetten. Dit heeft ertoe geleid dat,
met name in Britse wateren, weer aanzienlijke olievondsten zijn
gedaan door ConocoPhillips in het Jasmine veld en BG in het
Mallory veld. Verder heeft Nexen Petroleum olie aangeboord
in het Golden Eagle veld, vlakbij het grote Buzzard olieveld dat
vorig jaar in productie is gebracht en op dit moment goed is
voor een productie van 220.000 vaten olie per dag. Oilexco
heeft op haar beurt raak geprikt in het Huntington veld, dat
ook aanzienlijke reserves bevat. Plan is om voornoemde velden
snel in productie te brengen. Daarnaast wil StatoilHydro het
Mariner olieveld in de Britse sector van de Noordzee gaan
ontwikkelen met een puttenplatform en een FPSO en gaat
ATP in het Cheviot veld met een gecombineerd drijvend booren productieplatform aan de slag. In de Noorse sector wil

Laatste Nieuws

Heerema bouwt ook Buzzard dekmodule
Nexen Petroleum heeft de fabricage van het 6.000 ton
wegende Production Sweetening (PS) deck gegund aan
Heerema Hartlepool, onderdeel van de Heerema Fabricage
Groep. Het deck is bestemd voor het vierde platform dat
Nexen in het Buzzard veld in de Britse sector van de
Noordzee gaat installeren.
Het PS deck krijgt drie verdiepingen, wordt 60 meter lang,
36 meter breed en 42 meter hoog. Tevens bouwt de werf
een 80 meter lange en 500 ton wegende brug, die het
nieuwe platform moet gaan verbinden met het reeds
bestaande productiecomplex in het Buzzard veld.
In juni start de werf met de fabricage, die in maart 2010
moet zijn afgerond. Eerder dit jaar heeft Nexen Petroleum
al de opdracht voor de fabricage van de 3.500 ton wegende
jacket en de acht fundatiepalen voor het PS platform
gegund aan Heerema Vlissingen. De jacket dient in het
derde kwartaal van 2009 te worden opgeleverd.

StatoilHydro ook nog het Yoda olieveld in productie brengen,
terwijl in de Deense sector het Gita olieveld op ontwikkeling
ligt te wachten.
In de Nederlandse sector zullen eveneens nieuwe velden worden
ontwikkeld. Zo gaat bijvoorbeeld Wintershall het eerder in het
E18 blok gevonden gasveld ontwikkelen. Hiervoor wordt een
nieuwe jacket gebouwd en de bovenbouw van een bestaand
platform gerenoveerd. Verder gaat ook Gaz de France weer
een nieuw gasveld in productie brengen. Nog niet bekend is
of de NAM nog verder gaat om met behulp van Trident type
monotowers kleine gasvelden tot ontwikkeling te brengen.
De eerder aangekondigde plannen van Cirrus Energy, Island Oil
& Gas en Grove Energy om olievelden in de Nederlandse sector
te gaan exploiteren, hebben tot nu toe voor de Nederlandse
platformbouwers weinig opgeleverd. Maar wat in het vat zit,
verzuurt niet.

A PARTNERSHIP
FOR THE FUTURE

Allard-Europe nv
Veedijk 51 I BE-2300 Turnhout
Tel. +32 14 42 11 11 I Fax +32 14 42 52 00
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DIVERSE ORDERS VOOR IMTECH

OPLEIDINGSSCHEPEN

Imtech Analyser Systems en Imtech Vonk, onderdeel van Imtech international
Oil & Gas group, hebben internationaal aanzienlijke orders ontvangen met een
totale contractwaarde van circa 40 miljoen euro. Voor een revolutionair nieuw type
raffinaderij in Qatar waarbij aardgas omgezet gaat worden in synthetische vloeibare
brandstoffen gaat Imtech Analyser Systems alle proces-analysesystemen ontwikkelen
en leveren, inclusief de bijbehorende analyse-managementsystemen en een in eigen huis ontwikkeld - software pakket. De totale waarde van deze opdracht
bedraagt circa € 20 miljoen.
Ook in Egypte werkt Imtech Analyser Systems op dit moment aan diverse opdrachten
voor meteringsystemen. Met deze hightech systemen wordt zowel het geleverde
volume als de samenstelling en de kwaliteit van het gewonnen gas en de olie
gemeten. De metingen vinden volledig geautomatiseerd plaats met behulp van de
nieuwe Imtech FX flowcomputer waarvoor Imtech zelf de hard- en de sofware
ontwikkelde. Deze behoort tot de hoogste professionele standaarden ter wereld.
Deze opdrachten hebben een totale waarde van circa 8 miljoen euro.
Voor de ontwikkeling van het Gbaran Ubie-veld door Shell Nigeria verwierf Imtech
Vonk de opdracht voor de levering van 13 elektrische substations. De substations
zorgen voor een gegarandeerde energievoorziening van de verschillende winningen flowstations in dit gebied. Imtech Vonk verzorgt alle elektriciteitsvoorzieningen,
die in geprefabriceerde gebouwen worden gezet. De vier grootste gebouwen,
waaronder één van 26 meter lang en negen meter breed, worden in de haven in
Haren (Ems) geassembleerd. Op die manier kunnen deze gevaartes in één keer op
een schip gezet worden. De overige gebouwen worden begin volgend jaar op het
eigen Imtech-terrein in Coevorden geassembleerd. De opdracht heeft een totale
waarde van circa 4 miljoen euro.
Voor de raffinaderij van Shell Malaysia in Bintulu heeft Imtech Vonk een opdrachten
verworven voor het leveren van twee besturingssystemen. Deze worden in Coevorden
in geprefabriceerde gebouwen geplaatst. Het gaat om een besturingsinstallatie voor
een nieuwe te realiseren pilot plant en om een nieuw besturingssysteem voor de
uitbreiding van de huidige productiecapaciteit. Naar verwachting zullen beide systemen
in de loop van 2008 worden opgeleverd en in bedrijf genomen. Deze opdrachten
vertegenwoordigen een waarde van 5 miljoen euro.

De Maritieme Academie (vmbo, mbo,
hbo), met vestigingen in IJmuiden,
Amsterdam, Den Helder en Harlingen
start met een nieuw onderwijsconcept
voor de zeevaartopleidingen in
Nederland. Op initiatief van Rederij
Spliethoff uit Amsterdam worden
acht schepen, uit een nieuwbouwprogramma van 24 vrachtschepen,
voorzien van onderwijsruimte.
Doel is het rendement van de
opleidingen te verbeteren en de
opleiding en het toekomstig beroep
beter op elkaar af te stemmen.
Het ROC Nova College / Maritieme
Academie in IJmuiden verzorgt het
onderwijs op de schepen.

TANKER CONVERSION
The former Sealift/Frontline Suezmax tanker Front Granite, now owned by Granite, a
wholly owned subsidiairy of Dockwsise, has been delivered to Cosco Zhoushan Shipyard
on March 20, 2008 and the conversion into a heavy lift vessel will start.
The conversion from a tanker into a heavy lift vessel embodies the complete renewal of
the entire midship section after removing the original cargo section. Construction of the
new midship section started already mid September 2007 and is at present ongoing,
whilst erection of double bottom has started beginning of this year. The new midship
section of 130 x 44.5 x 14 mtr., which will replace the old midbody of 174 x 44.5 x 24
mtr., will be joined to the original bow and stern section. The conversion of the
remaining Sealift/Frontline single hull Suezmax tankers to semi- submersible heavy lift
vessels is in full progress and the last three (3) vessels will join the fleet during 2008.

GASVONDST BLOK G16
GDF Production Nederland heeft bekend gemaakt dat testresultaten van de G16-7
boring in het G16a winningsvergunninggebied op het NCP een nieuwe hoeveelheid
gas hebben aangetoond. Een hoeveelheid van meer dan 2.000.000 kubieke meter gas
per dag werd van een diepte van ongeveer 3.500 meter geproduceerd. Deze vondst
betekent een uitbreiding van de reserves in blokdeel G16a. De precieze hoeveelheid
additionele reserves kunnen pas na nader onderzoek worden vastgesteld.
De boorwerkzaamheden werden verricht door de boorinstallatie Noble Piet van Ede en
uitgevoerd vanaf het G16a-A platform ongeveer 80 kilometer ten noorden van Terschelling.
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GASUNIE JOINS
NORD STREAM
Gasunie and Gazprom have reached
an agreement regarding the basic
conditions under which Gasunie can
become part of the Nord Stream
consortium. Accordingly, Gasunie is
soon to acquire a nine per cent stake
in the joint venture. Gazprom will
continue to hold 51 per cent of the
shares. The German companies E.ON
Ruhrgas and BASF/Wintershall will
each reduce their stake to 20 per cent
and cede 4.5 per cent of their shares
to Gasunie. Having Gasunie as a new
partner will make it easier to transport
Nord Stream natural gas to the
Netherlands and countries such as
Great Britain.

FOUR TRANSPORTS
Early April Dockwise was awarded
four contracts for transport of drilling
and production equipment. Dockwise
Shipping will transport jack-up drilling
rigs Transocean Nordic, Murmanskaya
and Atwoord Aurora within 2008.
The PetroProd CJ 70 production rig is
currently under construction at Jurong
Shipyard in Singapore and is scheduled
for delivery in the 3rd quarter of 2010.
The PetroProd unit is one of the
world's largest production jack-up
rigs, with legs of more than 200 m
height and with a weight of approx.
33,000 tonnes.

O N S T R E AM

STRATEGISCHE OPDRACHT

ONDERHOUD WINDPARK Q7

Fabricom Oil & Gas heeft een strategisch zeer belangrijke opdracht verworven voor
de bouw van een compleet platform voor Cirrus Energy Nederland. Als relatief
nieuwe speler op de Nederlandse offshore markt speelt Cirrus in op de behoefte om
kleinere gas- of olievelden in de Noordzee rendabel te exploiteren. Fabricom Oil &
Gas maakt deze exploitatie mogelijk door zowel de fabricage als de installatie en
het onderhoud integraal te verzorgen. De plaatsing en de in gebruik name van het
platform ten noorden van Ameland staat voor de tweede helft van 2008 gepland.
De offshore installatie wordt met de JB 110 uitgevoerd.

Eneco heeft Croon Elektrotechniek
geselecteerd als onderhoudspartij voor
een deel van de Offshore Windpark
Q7. Dit windmolenpark in zee levert
duurzame en schone energie voor
125.000 huishoudens. De uitstoot van
225.0000 ton CO2 wordt met dit park
per jaar vermeden. De Q7 Windfarm
ligt op 23 kilometer uit de kust van
IJmuiden. De contractperiode voor
Croon is vooralsnog voor een jaar,
met een duidelijke intentie van beide
partijen om dit met meerdere jaren te
verlengen.

Het Minimal Facilities Platform is een energie efficiënt platform dat door eigen windmolens en zonne-energiepanelen volledig in haar eigen energiebehoefte voorziet.
Het platform is bovendien duurzaam ontwikkeld. Het kan in zijn geheel worden
hergebruikt en op een andere locatie weer modulair worden opgebouwd. Zeker
bij de exploitatie van marginale velden is dit een groot voordeel. Het platform gaat
volledig onbemand draaien.

IT-OUTSOURCING CONTRACT
EDS heeft een IT Master Service Agreement (MSA) getekend met Shell. Het contract
heeft een waarde van 1 miljard dollar en een looptijd van vijf jaar. De MSA wordt
uitgebreid met supportcontracten die afgesloten worden met de vier IT-centra van
Shell in Nederland, de UK, Maleisië en Verenigde Staten.
Als onderdeel van het contract wordt EDS verantwoordelijk voor het beheer van de
eindgebruikers-IT van Shell. Hieronder vallen desktops, on-site diensten, service
desk, back-up en herstel na calamiteiten, bescherming van mobile informatie en
managed messaging-diensten. EDS verzorgt wereldwijd het beheer voor 150.000
gebruikers in 100 landen. Om de complexiteit voor Shell te verlagen, is EDS tevens
aangesteld als operationeel integrator. In deze rol zal EDS nauw contact onderhouden
met de andere IT-leveranciers van Shell.

Q7 bestaat uit 60 windturbines en ligt
verder uit de kust (23 kilometer) en
staat dieper in zee (19 tot 24 meter)
dan ieder ander offshore windpark.
Croon - reeds decennia een veteraan
in offshore werkzaamheden voor de
petrochemische industrie - gaat onder
meer preventieve en correctieve maintenance-diensten verlenen aan het
centrale Offshore High Voltage Station
(OHVS). Dit offshore transformatorstation van Q7 levert tot 150 kV aan
het gridstation aan land. Voor de
werkzaamheden zal Croon Offshore
actief zijn.

In totaal zullen ongeveer 1.500 IT-professionals, die voor Shell in 65 landen wereldwijd
actief zijn, overgaan naar EDS. Diensten geleverd door joint ventures maken geen
onderdeel uit van de overeenkomst.

INTEC ENGINEERING VERKOCHT

Windpark Q7.

Begin april is Heerema’s divisie Intec Engineering overgenomen door WorleyParsons.
Intec is internationaal één van de toonaangevende bedrijven op het gebied van
engineering voor de olie- en gasindustrie, met name voor projecten in diepwater
en in Arctische gebieden. De overeenkomst voorziet tevens in een voortgaande
samenwerking, waardoor WorleyParsons en Intec diensten kunnen blijven verrichten
voor Heerema.
Met de overname zal WorleyParsons de groeistrategie van Intec een extra impuls
kunnen geven, terwijl Heerema ook in de toekomst toegang blijft houden tot
hoogwaardige engineering en projectmanagement. De overname versterkt
WorleyParsons positie in de markt van diepwater olie- en gaswinning. Met deze
aanvulling op haar dienstenpakket kan WorleyParsons nu diensten leveren over
het gehele spectrum van onderwater olie- en gaswinning tot de bijbehorende
exportfaciliteiten.
“Deze overeenkomst is uitermate gunstig voor beide bedrijven,” zegt Nico Pronk,
CFO van de Heerema Group. “Intec heeft in de afgelopen jaren een belangrijke
bijdrage geleverd aan Heerema’s diensten in de EPC-markt (Engineering, Procurement
en Construction), vooral in het diepwatersegment. WorleyParsons is, met zijn wereldwijde activiteiten, de beste partij voor de verdere groei- en ontwikkeling van Intec.”

STEENSTORTEN
Van Oord gaat in Noorwegen werken
aan het Ormen Lange II project.
Het betreft het storten van steen om
pijleidingen en installaties op een
diepte van meer dan 800 meter. In
totaal moet 650.000 ton steen worden
gestort. Het contract met StatoilHydro
heeft een waarde van 25 miljoen euro
en zal worden uitgevoerd door het
flexible fallpipe schip Nordnes.
In Denemarken gaat de HAM 601
85.000 ton steen storten ter
bescherming van de fundaties van
92 windturbines. Deze worden
geplaatst in het kader van het Horns
Rev 2 Windfarm project.
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MAAK JE BORST MAAR NAT!

JUMBO, THE HEAVY LIFT SHIPPING COMPANY
Al bijna 40 jaar is Jumbo Shipping dé specialist op het gebied van
zware lading (zee)transport. Met 12 (14 in 2008) eigen state-of-the-art zware
lading schepen, met hijs-capaciteit tot 1.800 ton, worden enorme klussen
geklaard.
In de offshore wereld heeft ook Jumbo Offshore inmiddels een solide
reputatie opgebouwd. De afgelopen jaren werden diverse onderzee
installaties uitgevoerd.

2QVVXFFHVLVGDQRRNJHHQWRHYDO(ONHMREZRUGWWRWLQGHNOHLQVWH
details doorgerekend en niets wordt aan het toeval overgelaten.
Dus ook niet jouw carrière!
WIJ BIEDEN ONZE MEDEWERKERS:
HHQXLWGDJHQGHHQG\QDPLVFKHIXQFWLH
goede arbeidsvoorwaarden en salaris,
informele doch professionele werkomgeving met
mogelijkheden om te leren en te groeien.

(OFFSHORE) ENIGINEERS
MET DE JUMBO-FACTOR
Momenteel wordt onze vloot uitgebreid met nieuwe schepen en zijn wij op zoek
naar enthousiaste (offshore) engineers die hun carrière niet aan het toeval over
willen laten. Voor ons hoofdkantoor in Rotterdam Centrum zoeken wij diverse
engineers voor de afdelingen Shipping en Offshore.
VERANTWOORDELIJKHEDEN:
MHEHQWYHUDQWZRRUGHOLMNYRRUGLYHUVHKHDY\OLIWHQRIIVKRUHSURMHFWHQ
OPLEIDING & ERVARING:
MHKHEWHHQDIJHURQGHRSOHLGLQJDDQGH+76 %6F RI78 06F QLYHDX
je hebt werkervaring met AutoCAD, Microsoft Project en andere
Microsoft Office programma’s,
MHEHVFKLNWRYHUJRHGHFRPPXQLFDWLHYHYDDUGLJKHGHQ
MHEHKHHUVWGH1HGHUODQGVHHQ(QJHOVHWDDOYORHLHQG
in woord en geschrift.

SPREEKT DEZE FUNCTIE JOU AAN?
REAGEER DAN SNEL EN STUUR JE CV MET MOTIVATIE NAAR:

WWW.JUMBOSHIPPING.NL
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REMOVAL OF EKOFISK PLATFORMS

ONDERGRONDSE OPSLAG CO2

Heerema Marine Contractors (HMC) has been awarded a
contract by ConocoPhillips for the engineering, offshore
preparation, removal and onshore recycling of nine platforms
in the greater Ekofisk area in the Norwegian and UK sector
of the North Sea. HMC will be the main contractor for this
work which will also involve Norwegian demolition and
recycling company AF Decom Offshore. The Ekofisk topsides
and jackets will be removed and taken to a yard in Vats,
Norway, for recycling and disposal. An estimated 96-98%
of the material recovered will be recycled by 2014. The
award includes several options for removal of further
platforms and other installations.

De Nederlandse overheid moet haast maken met wet- en
regelgeving die de ondergrondse opslag van CO2 mogelijk
maakt. Bovendien moet ook het voor bedrijven ook financieel
aantrekkelijk worden om op die manier de emissie van het
broeikasgas te voorkomen. Daarvoor hielden Shell topman
Jeroen van der Veer en zijn collega Peter de Wit op 8 april
een warm pleidooi. Van der Veer hield zijn betoog in Brussel
voor de landen van de Europese Unie: Peter de Wit,
president-directeur van Shell Nederland, sprak over hetzelfde
onderwerp in Amsterdam. De boodschap van beide Shell
topmannen is duidelijk: het bedrijf wil vaart maken met de
grootschalige afvang en opslag van CO2. Volgens De Wit is
men in Den Haag onvoldoende doordrongen van de urgentie
ervan. Ondergrondse opslag van CO2 kan wereldwijd een
belangrijk wapen worden in de strijd tegen klimaatverandering.

Commenting on the award, HMC's Executive Vice President
Commercial Steve Preston says: "This award strengthens
the excellent relationship between our companies. We are
looking forward to a continuation of the successful execution
of Ekofisk CAT 1. For Heerema Marine Contractors and our
key suppliers, it is a further step in demonstrating our ability
to deliver the complete service required for such a
decommissioning project."
Offshore removal is expected to be completed by the end of
2013. The work will be carried out by the Semi-Submersible
Crane Vessels 'Hermod' and 'Thialf'.

Met name in Nederland, waar lege gasvelden zich uitstekend
lenen voor het injecteren van het broeikasgas, valt er op die
manier veel te winnen. Volgens sommige berekeningen
kan tot wel 11 miljard ton CO2 worden opgeslagen. Dat zou
Nederland een eind op weg helpen de doelstelling, om in
2020 een reductie van de CO2 uitstoot met 30% ten opzichte
van 1990 te realiseren.

Onstream
Project Services B.V.

Oil & Gas Recruitment
Onstream Project Services B.V.
is one of the largest
Dutch offshore contractors.

Personnel

The Ekofisk-complex (photo: ConocoPhillips).

PETERSON NEEMT SBS OVER
De Peterson Offshore Group uit Den Helder heeft onlangs
alle aandelen overgenomen van het Schotse SBS Logistics.
Peterson had reeds een belang van twintig procent in het in
Aberdeen gevestigde bedrijf. SBS Logistics heeft zowel in
Schotland als in Engeland een vooraanstaande positie als
logistiek dienstverlener. Het bedrijf biedt aan 400 mensen
werk en beschikt over eigen bevoorradingsbases. Bijzonder is
de Greenhead base nabij Lerwick. Deze is speciaal ingericht
voor het ontmantelen van oude offshore platforms.

Drilling Crew
Offshore Crane Operators
Operators E / I
Operators Mechanic
Petroleum Engineers
Roustabouts
Welders / Fitters
All technical disciplines

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

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

Den Helder • Fribourg • Gabon
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KRAANSCHEPEN
NIEUWE CONCEPTEN WORDEN WERKELIJKHEID

Ook hausse in marktsegment hefschepen
Het wordt straks dringen in
het marktsegment van het
installeren van nieuwe en
ontmantelen van oude
platformen offshore.
De reden hiervoor is
dat er nieuwe bouwprojecten op stapel staan voor
een hele reeks innovatieve
werkvaartuigen en een aantal
conventionele hefschepen.
Gezien hun innovatieve
ontwerp trekken de nieuwbouwprojecten van Allseas,
MPU Offshore Lift en SeaMetric
hierbij de meeste aandacht. In
dit artikel zijn de belangrijkste
nieuwbouwprojecten op een
rijtje gezet.

De Pieter Schelte wordt het allergrootste offshore constructievaartuig
ter wereld (afbeelding: Allseas).
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Artist’s impression van de MPU Heavy Lifter
die bij Keppel Verolme wordt gebouwd
(afbeelding: MPU Offshore Lift).

In dok 7 wordt volop beton gestort voor de bouw van de MPU Heavy Lifter
(foto: Keppel Verolme/Ruud van Leeuwen).

KRAANSCHEPEN

Het meest omvangrijk is het zogeheten
Pieter Schelte project van Allseas. Dit
project omvat de bouw van het allergrootste offshoreconstructievaartuig ter
wereld, waarmee topsidemodules tot
48.000 ton en jackets tot 25.000 ton
verwijderd of geïnstalleerd kunnen worden.
Voor het installeren of verwijderen van
de bovenbouwconstructies van offshoreplatformen zullen op het voorschip van
de Pieter Schelte acht grote hefbalken
worden geplaatst. Deze worden voorzien
van klemmen waarmee het module
support frame kan worden vastgegrepen.
Door het catamaranontwerp heeft het
schip aan de voorzijde een grote open
ruimte van 112,5 bij 52 meter, waardoor
het rondom het platform kan worden
gepositioneerd. Voor het installeren of
verwijderen van jackets komen op het
achterschip een speciaal hijssysteem en
een kantelbalkenconstructie te staan.
De Pieter Schelte wordt 360 meter lang
en 118 meter breed. Het bouwproject
vergt een investering van 1,3 miljard
euro. Is er geen werk in de installatieof ontmantelingmarkt dan kan Allseas
de catamaran ook als pijpenlegger
inzetten. In het slot in het voorschip
wordt dan een grote stinger gehangen.
In deze hoedanigheid wordt de Pieter
Schelte ook meteen het grootste
pijpenlegvaartuig ter wereld. Nog niet
bekend is waar het vaartuig wordt
gebouwd. Wel is Allseas gestart met de
aanschaf van de motoren en is opdracht
gegeven om de automatisering en
aanleg van de technische infrastructuur
aan boord te verzorgen. Kongsberg
Maritime mag een uniek geïntegreerd
dynamisch positioneringssysteem

leveren. Allseas verwacht dat de Pieter
Schelte vanaf 2011 operationeel zal zijn.
Beton
Een ander bijzonder ontwerp, waarvan
de bouw ondertussen al flink is gevorderd,
betreft de MPU Heavy Lifter van de
Noorse onderneming MPU Offshore Lift.
Dit multifunctionele hef- en transportvaartuig wordt bijna geheel uit beton
vervaardigd. Vorig jaar augustus is in
het voorste deel van het mammoetdok
van de Keppel Verolme werf bij
Rotterdam de bouw van start gegaan.
Het vaartuig wordt opgebouwd uit een
U-vormige betonnen ponton waarop vier
grote betonnen kolommen worden
geconstrueerd. Parallel aan het 48 meter
lange en 63 meter brede slot worden
grote hefframes aan de kolommen
bevestigd. Voor het installeren c.q.
verwijderen van de topsides en jackets
zal gebruik worden gemaakt van een
innovatief ballastsysteem. De MPU
Heavy Lifter wordt in totaal 87 meter
lang, 110 meter breed, 40 meter hoog
en zal topsides van maximaal 15.000
ton en jackets van maximaal 28.000 ton
kunnen transporteren en verwijderen.

Catamaranbouw
Een ander Noors project dat al aardig
vorm begin te krijgen is de Twin Marine
Lifter. Hiervan worden er twee voor
SeaMetric International uit Stavanger
gebouwd. Deze speciale werkvaartuigen
kunnen eveneens topsides en jackets
van offshore platformen installeren of
verwijderen. Het eerste ontwerp bestaat
uit twee 25.000 dwt zwarelading
vaartuigen van elk 140 meter lang en
40 meter breed, die samen als een soort
reuzencatamaran worden ingezet. Elk
schip wordt voorzien van vier 75 meter
lange hefframes waarmee lasten met
gewichten tot 20.000 ton kunnen worden
getild. SeaMetric heeft de bouw van de
twee Twin Marine Lifters uitbesteed bij
een werf in Shanghai en hoopt nog dit
jaar met de eerste aan de slag te kunnen
gaan. De bouw van de tweede Twin
Marine Lifter is ondertussen aanbesteed
en deze krijgt een hefcapaciteit van
30.000 ton. Hiervoor worden momenteel op de werf in China twee 35.000
dwt zwarelading schepen gebouwd die
180 meter lang en 40 meter breed worden.
SeaMetric hoopt in 2010 over deze
nieuwbouw te kunnen beschikken.

Speciaal voor dit bouwproject is de
Kombinatie Heavy Lifter opgericht, een
samenwerkingsverband van de aannemers
Van Hattem & Blankevoort en BAM
Civiel. De bouwwerkzaamheden in het
dok van Keppel Verolme zijn ondertussen
al flink gevorderd. MPU Offshore Lift
verwacht medio volgend jaar met het
vaartuig aan de slag te kunnen. De bouw
van de MPU Heavy Lifter vergt een
investering van 140 miljoen euro.

Zusje Thialf
Heerema Marine Contractors heeft op haar
beurt aangekondigd een vierde kraanschip
te laten bouwen en wil hierin ruim 1 miljard
dollar investeren. Gekozen is voor een
conventioneel ontwerp, alhoewel HMC
zelf over een nieuwe generatie installatievaartuig voor diep water spreekt. Het
nieuwe schip wordt een iets grotere
versie van Thialf die een hefcapaciteit
heeft van 14.200 ton.

Artist’s impression van de Twin Marine Lifter, een catamaran met twee
zwarelading vaartuigen (afbeelding: SeaMetric).

Heerema wil een nieuwe generatie installatievaartuig voor
diep water bouwen (afbeelding: HMC).
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Samen technische
grenzen verleggen

)(# /FFSHORE 3YSTEMS "6 MAAKT DEEL UIT VAN
DE )(# -ERWEDE 'ROEP )(# -ERWEDE "6 IS

Voor de afdeling Operations zoeken wij:

EEN .EDERLANDSE ORGANISATIE DIE ZICH RICHT OP

-ECHANICAL %NGINEERS
3ENIOR,EAD %NGINEERS
%STIMATION %NGINEER
4ACTISCH )NKOPER
0RODUCTCOÍRDINATOR

DE VOORTDURENDE ONTWIKKELING VAN HAAR
ONTWERP EN BOUWACTIVITEITEN VOOR DE
GESPECIALISEERDE SCHEEPSBOUW MET NAME VOOR
DE BAGGER EN OFFSHORE INDUSTRIE )(#
-ERWEDE IS WERELDMARKTLEIDER IN DE BOUW VAN
GESPECIALISEERD BAGGERMATERIEEL EN COMPLEXE
CUSTOM BUILT OFFSHORESCHEPEN $E ORGANISATIE
TELT INMIDDELS RUIM  MEDEWERKERS
)(# /FFSHORE 3YSTEMS TE 3LIEDRECHT HEEFT DE
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Voor nadere informatie over de functies Structural Engineer en Concept/Basic Design Engineer kun
je contact opnemen met Erwin van Liere, technical manager, e-mail: e.vanliere@ihcmerwede.com
Voor informatie over de overige functies kun je contact opnemen met Norbert Zandbergen,
operations manager, e-mail: n.zandbergen@ihcmerwede.com
Schriftelijke sollicitaties kun je richten aan Barbara van der Toorn, IHC Merwede B.V., Postbus 50,
2960 AB Kinderdijk of per e-mail: b.vandertoorn@ihcmerwede.com
!CQUISITIE NAAR AANLEIDING VAN DEZE ADVERTENTIE WORDT NIET OP PRIJS GESTELD

Kijk voor uitgebreide omschrijvingen en overige actuele vacatures op

www.ihcjobs.nl

KRAANSCHEPEN

Volgens een woordvoerder van HMC
wordt dit het grootste diepwater
constructievaartuig ter wereld, met kranen
die samen maximaal een gewicht van
ruim 15.000 ton kunnen tillen.
In vergelijking met het ontwerp van de
Thialf wijkt alleen de vorm van de romp
af en gaat de vaarsnelheid ongeveer 20
knopen bedragen. Het schip, dat naast
zwaar hefwerk ook als pijpenlegger zal
kunnen worden ingezet, krijgt een dp III
positioneringssysteem en kan straks ook
onder arctische omstandigheden werken.
Aan boord komt accommodatie voor
550 personen. Nog niet bekend is waar
de nieuwe kraangigant zal worden
gebouwd.
Naast de Thialf (bj 1985) beschikt
Heerema Marine Contractors ook over
de Hermod (bj 1978) en Balder (bj 1978),
met respectievelijk een hefcapaciteit van
8.100 en 6.300 ton. Ondertussen heeft
HMC momenteel al een groot platformontmantelingsproject in portefeuille. Dit
omvat het verwijderen uit zee van in
totaal negen platformen van het Noorse
Ekofisk complex dat in blok 2/4 in de
Noorse sector van de Noordzee staat.
Hiervoor zullen de kraanschepen Thialf
en Hermod worden ingeschakeld.
Offshore-aannemer Saipem, die in
hetzelfde segment als Heerema met het
kraanschip Saipem 7000 opereert, heeft
dit vaartuig voor het eerst in 22 jaar
gedokt. Deze dokbeurt heeft de eerste
drie maanden van dit jaar plaatsgevonden
op de Keppel Verolme werf, waar het
vaartuig flink onder handen is genomen.
Dit vaartuig kan lasten tot maximaal
14.000 ton tillen.

Nieuwe monohulls
De nieuwbouwhausse van grote hefschepen is hiermee nog niet ten einde,
want ook Seaway Heavy Lifting (SHL) uit
Zoetermeer gaat een tweede monohull
hefschip in de markt zetten. SHL laat
namelijk bij scheepswerf De Merwede in
Hardinxveld een hefschip bouwen dat
zowel voor installatiewerk als voor het
ontmantelen van platformen kan worden
ingezet. Het vaartuig krijgt op het achterschip een kraan met een hefcapaciteit
van 5.000 ton. Dit is het dubbele van de
hefcapaciteit van ket kraanschip Stanislav
Yudin, waarmee SHL al vanaf 1991
opereert. Een naam voor het nieuwe
hefschip is ook al bedacht. Die wordt
Oleg Strashnov. Het 183 meter lange en
47 meter brede schip wordt uitgerust
met een dp III dynamisch positioneringssysteem en de maximale vaarsnelheid
gaat 14 knopen bedragen. De werf zal
het schip begin 2010 opleveren.
Het op Cyprus gevestigde Avonway,
een dochter van Nordic Heavy Lift, laat
eveneens een groot monohull hefschip
bouwen. Deze opdracht is uitbesteed bij
de Sembawang werf in Singapore. Het
ontwerp is afkomstig van Sea of Solutions
uit Vlaardingen. Het schip, dat Borealis
gaat heten, krijgt een lengte van 181
meter, een breedte van 46 meter en een
hefcapaciteit van 5.000 ton en komt
begin 2010 in de vaart.
Nog een nieuwe speler die zich heeft
gemeld, is GSP Drilling uit Roemenië. Dit
bedrijf wil, naar een ontwerp van Sea of
Solutions, een multipurpose offshore
constructievaartuig laten bouwen, dat

Artist’s impression van de Oleg Strashnov van Seaway Heavy Lifting
die in Nederland wordt gebouwd (afbeelding: SHL).

naast pijpenleggen ook installatie- en
ontmantelingswerk kan uitvoeren. Het
schip wordt uitgerust met een 1.800tons kraan.
Daarnaast is begin dit jaar door de
Sembawang werf in Singapore de Sapura
3000 opgeleverd en loopt volgend jaar
bij de ASL werf een iets kleiner zusje, dat
Sapura 2500, van stapel. Beide vaartuigen
kunnen naast pijpenleggen ook hefwerk
uitvoeren met kranen met een hefcapaciteit van 2700 en 2250 ton. Naar
verwachting zal dit tweetal voornamelijk
worden ingezet in het Midden- en Verre
Oosten.
Verder laat de Sea Truck Group uit Nigeria
in het Verre Oosten de Jascon 18 bouwen.
Dit is een 150 meter en 39 meter breed
kraanschip annex pijpenlegger die wordt
uitgerust met een Huisman-Itrec
mastkraan met een hefcapaciteit van
1.600 ton. Dit dp III vaartuig wordt in
de tweede helft van 2009 opgeleverd.
Tot slot staat bij Keppel Singmarine nog
een vaartuig op stapel dat Global 1200
zal worden gedoopt en een hefcapaciteit
krijgt van 1.200 ton.
Tot zover de opsomming van de
belangrijkste nieuwbouwprojecten van
grote werk- en hefschepen. Of al deze
vaartuigen aan het werk kunnen blijven,
zal de toekomst leren. Verwacht wordt
wel dat de oliemaatschappijen de
komende tijd echt werk gaan maken van
het opruimen van niet meer in bedrijf
zijnde offshore-installaties. Voordeel is
wel dat de meeste nieuwe schepen voor
meerdere functies inzetbaar zijn.

De Borealis van Avonway/Nordic Heavy Lift wordt in Singapore
gebouwd. (afbeelding: Sea of Solutions).
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ZWAAR TRANSPORT
VLOOTUITBREIDING IN ALLE SECTOREN

Nieuwe spelers op
zwareladingmarkt

De Transshelf bij de float-over operatie van het 11.500 ton GN-dek offshore Nigeria (foto: Dockwise).

De zwareladingmarkt is volop in beweging. Zowel in het topsegment, waar Dockwise opereert, als in het segment
van de projectladingen waar zowel Jumbo Shipping als BigLift Shipping de naam en faam van Nederland hooghouden.
In beide segmenten hebben zich wereldwijd diverse nieuwe spelers gemeld, terwijl alle partijen druk bezig zijn met
het uitbreiden van hun vloot.
De ontwikkelingen in de zwareladingmarkt zijn zo’n twee jaar geleden in een
stroomversnelling geraakt. Met name in
het topsegment hebben zich diverse
nieuwe spelers gemeld die met grote
zelfaangedreven zwareladingvaartuigen
de markt willen veroveren. Onder hen
John Fredriksen, eigenaar van de bekende
tankerrederij Frontline, die onder meer
aankondigde een serieuze aanval te willen
doen op de toppositie van marktleider
Dockwise. Zijn nieuwe rederij moest
Sealift gaan heten en zijn vloot zou uit ten
minste zes grote zwareladingvaartuigen
gaan bestaan. Hiervoor kwamen inderdaad
zes grote, enkelwandige suezmaxtankers
beschikbaar die op de Cosco Nantong
werf bij Shanghai zouden worden
omgebouwd tot heavy lifters met een
laadcapaciteit van 35.000 ton. Als eerste
ging de tanker Front Sunda naar deze
18

werf, waar het vaartuig werd voorzien
van een compleet nieuw middenschip
van 140 bij 44,5 meter. Plan was het schip
Sealift Transporter te dopen en het operationele management vanuit Nederland
te gaan aansturen. Maar wat een geduchte
concurrentiestrijd had moeten worden,
eindigde in een fusie tussen Dockwise
en Sealift. Beide partijen gingen samen
verder onder de vlag van Dockwise en
hieronder zou ook de conversie van de
zes tankers verder vorm krijgen.
Nieuwe eigenaar
In 2006 werd tevens duidelijk dat beide
eigenaren van Dockwise, de Heerema
Groep uit Leiden met een 76-procents
belang en de Wilh. Wilhelmsen Group
uit Oslo met een 24-procents belang,
wel van Dockwise afwilden.
Maandenlang werd gespeculeerd wie
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mogelijk de nieuwe eigenaar zou worden
en algemeen werd verwacht dat Dockwise
in handen van Noorse investeerders zou
vallen. Eind 2006 werd echter bekend
dat de rederij eigendom was geworden
van de Britse particuliere investeringsmaatschappij Investors in Industry (3i),
die er 700 miljoen dollar voor had
neergeteld. Vlak voordat de overname
rond was, kreeg Dockwise nog een fikse
tegenslag te verwerken toen de Mighty
Servant 3 bij Luanda in Angola zonk
tijdens de float-off operatie van het half
afzinkbare booreiland GSF Aleutian Key.
Een aantal maanden later slaagde Smit
Salvage erin het schip weer te bergen.
Op dit moment ligt de Mighty Servant 3
in dok bij Grand Bahama Shipyard in
Freeport en later dit jaar zal het zwareladingvaartuig weer in dienst worden
gesteld.

ZWAAR TRANSPORT

Vlootuitbreiding
De vloot van vijftien schepen die
Dockwise voor de fusie bezat, nam door
de bundeling van krachten toe tot 21
eenheden. Van het door Sealift ingezette
tanker conversieprogramma werd in mei
2007 de eerste heavy lifter, genaamd
Transporter, in gebruik genomen. In januari van dit jaar volgde nummer twee,
die Target was gedoopt. De overige vier
krijgen de namen Treasure, Talisman,
Trustee en Triumph. Bijna gelijk met de
oplevering van de Transporter vond de
overdracht plaats van de grootste,
snelste en modernste jachtcarrier aan
Dockwise Yacht Transport (DYT). Deze
vanuit Fort Lauderdale in de Verenigde
Staten opererende Dockwise-dochter
beschikte al over een vloot van vier
voormalige heavy lifters, waarmee de
afgelopen twintig jaar al meer dan 8.000
jachten naar alle delen van de wereld
waren vervoerd. De nieuwe jachtcarrier,
genaamd Yacht Express, is gebouwd
op de Yantai Raffles werf in China.
Andere spelers
De Noor John Fredriksen was in 2006
niet de enige nieuwe speler die zich op
de zwareladingmarkt wilde begeven.
Andere partijen waren Ocean HeavyLift
(OHL) uit Oslo en Fairmount Heavy
Transport uit Rotterdam. Eerstgenoemde
was voortgekomen uit een fusie tussen
Awilco Heavy Transport en Songa
Ancora. Beide partners besloten elk twee
tankers te laten ombouwen tot zwareladingvaartuigen die samen de vloot van
OHT moesten gaan vormen. Awilco had
hiervoor haar oog laten vallen op twee
aframaxtankers en liet deze bij de Poolse

Remontowa werf ombouwen. Deze in
Willift Eagle en Willift Falcon gedoopte
schepen, met elk een laadvermogen van
32.500 ton, konden respectievelijk in
november 2006 en mei 2007 in de vaart
worden gebracht. In april van dit jaar
zijn deze schepen in HeavyLift Eagle en
HeavyLift Falcon herdoopt.

Wereldwijd meldden
zich diverse nieuwe
spelers aan op de
zwareladingmarkt.

De twee schepen voor Songa Ancora
worden momenteel verbouwd op de
Chinese Huarun Dadong werf. Beide
hebben een laadvermogen van 30.000
ton en komen nog dit jaar als HeavyLift
Ancora en HeavyLift Hawk in de vaart.
Fairmount Heavy Transport trok op haar
beurt de aandacht met de ombouw van
twee afzinkbare Boa-pontons tot zelfvarende zwareladingvaartuigen. Deze
operatie, die plaatsvond bij Malta
Shipyards, nam echter veel meer tijd in
beslag dan oorspronkelijk was gedacht.
Dit leidde niet alleen tot een conflict
met de werf, maar ook met Fairmount
Marine waarmee een managementovereenkomst was gesloten.

De Mighty Servant 3 zonk bij Luana tijdens de float-off operatie
van het booreiland GSF Aleutian Key.

Dit alles had tot gevolg dat Fairmount
Heavy Transport zelfstandig verder ging
als Fairstar Heavy Transport en dat voornoemde schepen niet Fairmount Fjord en
Fairmount Fjell maar Fjord en Fjell gingen
heten. Door de opgelopen vertraging
was de Fjord in 2007 niet op tijd klaar
om tijdens haar maidentrip het booreiland Ensco 100 van Nigeria naar
Rotterdam te kunnen vervoeren. Als
alternatief hiervoor werd een zeesleper
van Fairmount Marine ingezet. Vorig jaar
december was de werf op Malta toch
zo ver dat er met de Fjord kon worden
proefgevaren. Deze proeftochten zijn
begin dit jaar voortgezet en ondertussen
is de heavylifter volledig operationeel.
Het schip heeft een laadvermogen van
24.800 ton en gaat nu op haar eerste
reis offshorematerieel ophalen in de
Golf van Mexico en dit vervolgens naar
de Noordzee overbrengen. In juli wordt
de Fjord in Newcastle verwacht om bij
Swan Hunter een droogdok te laden.
Dit dok moet via het Suezkanaal naar
Bharati Shipyard in Dabhol, India,
worden vervoerd. Hierna staat een reis
met een supportframe op het programma
van Zuid-Korea naar offshore Angola,
waar het Tombua Landana project wordt
uitgevoerd. Malta Shipyards verwacht
ook de Fjell nog dit jaar te kunnen
opleveren. Deze heavy lifter krijgt een
laadvermogen 19.300 ton.
Chinese rederijen
Ander nieuws uit het topsegment is
het besluit van de Chinese rederij Cosco
Shipping Company om opnieuw bij de
Guangzhou werf twee zwareladingvaartuigen te laten bouwen. Deze schepen

Eind maart werd in Rotterdam de Rowan Gorilla 7 geladen op de Mighty
Servant 1. De rig zal worden gelost in Luanda, Angola (foto: Dockwise).
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De Willift Eagle van Ocean HeavyLift afgemeerd in het Calandkanaal in de
Europoort (foto: PAS Publicaties).

krijgen een draagvermogen van 50.000
ton dwt en worden hiermee de grootste
in hun soort ter wereld. Cosco is al vanaf
2002 en 2003 met de Tai An Kou en Kang
Sheng Kou actief in de zwareladingsector.
Beide heavy lifters hebben een draagvermogen van 18.000 ton dwt. Voor
september 2010 en maart 2011 staat de
oplevering van de twee nieuwe schepen
gepland. Cosco heeft het operationele
management van haar zwareladingschepen
uitbesteed bij NMA Maritime in Rotterdam.
Een andere Chinese rederij, Shanghai
Zhenhua Shipping Company, is druk
bezig om negen bulkers en tankers om
te bouwen tot zwareladingvaartuigen
voor het vervoer van volledig geassembleerde containerkranen. De huidige
vloot van de rederij telt zeventien heavy
lifters. Eén van deze schepen, de Zhen
Hua 10, verdaagde onlangs nog vlakbij
Hoek van Holland op de Nederlandse
kust en moest door slepers worden
lotgetrokken.
Geen overcapaciteit
Ondanks de aanzienlijke toename van
de vlootomvang in het topsegment van
de markt, met eind dit jaar zeker twaalf
nieuwe schepen, wordt niet direct voor
overcapaciteit gevreesd. Reden hiervoor
is het grote aantal nieuwe zelfheffende
en half afzinkbare booreilanden dat
tussen nu en 2010 van stapel zal lopen.
Gemiddeld gaat het per jaar om
ongeveer vijftig nieuwe booreilanden,
die naar alle uithoeken van de wereld
moeten worden verscheept. De bouw
van deze boorunits is voornamelijk
geconcentreerd in en rond Singapore,
China en Zuid-Korea. Uit die hoek valt
20

Het testen van de opgewaardeerde kranen van de Fairpartner bij Huisman-Itrec
met behulp van met water geballaste ponton (foto: PAS Publicaties).

dus veel transportwerk te verwachten.
Grote heavy lifters worden echter niet
alleen gebruikt voor het transport van
booreilanden, baggermaterieel en andere
drijvende en omvangrijke ladingen.
Ook steeds meer in zwang komt de
inzet van dit type schip bij de installatie
via de zogeheten float-over methode
van grote topside modules van offshore
platformen op reeds in zee staande
jackets. Zo heeft Dockwise met de
Transshelf vorig jaar oktober het 11.500
ton wegende GX-dek naar Nigeria
getransporteerd en daar via deze methode
offshore geïnstalleerd.
Voor ditzelfde East Area Gas Project was
eerder al met de Black Marlin van
Dockwise het 18.000 ton wegende
GN-dek geplaatst. En in april van dit jaar
zal de Black Marlin voor Woodside de
topsides van het Angel platform offshore
installeren. Voor 2009 en 2010 staan
voor de Transshelf en de Black Marlin
offhore Nigeria en offshore Thailand ook
al float-over operaties met topsides met
gewichten van 18.000 en 14.000 ton
gepland.
Projectladingen
Vanuit het segment van de projectladingen valt ook het nodige nieuws te
melden. In de sector zijn in Nederland
met name de Spliethoff-dochter BigLift
Shipping uit Amsterdam en Jumbo
Shipping uit Rotterdam actief.
Eerstgenoemde rederij besloot in de
tweede helft van 2006 de hefcapaciteit
van de zware mastkranen van haar
vlaggenschip Happy Buccaneer op te
waarderen van 550 naar 700 ton. In
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tandem kunnen hierdoor voortaan lasten
van maximaal 1.400 ton worden getild.
Het opwaarderen vond plaats bij de
Huisman-Itrec werf, die in 1984 tijdens
de bouw van de 13.740 dwt Happy
Buccaneer ook deze beide kranen had
geleverd. Een soortgelijke opwaarderingsactie werd door Huisman-Itrec uitgevoerd
aan de beide mastkranen van de super
heavy lifters Fairpartner en Jumbo
Javelin. Deze 13.000 dwt schepen van
de J1800-klasse van Jumbo Shipping
hebben elk twee kranen, waarvan de
hefcapaciteit is opgewaardeerd van
800 naar 900 ton. Hierdoor kunnen
zij nu in tandem 1.800 ton tillen.
Nieuwbouwprojecten
Naast het opwaarderen van de mastkranen
van hun vlaggenschepen besloten zowel
BigLift Shipping als Jumbo Shipping ook
tot nieuwbouw over te gaan. Hiermee
inspelend op de toenemende vraag,
onder meer vanuit de olie- en gassector,
naar transportcapaciteit. De rederij uit
Amsterdam ging met de Indiase werf
Larsen & Toubro uit Hazira in zee. Hier
worden momenteel twee 18.680 dwt
schepen gebouwd, die elk twee door
Huisman-Itrec gefabriceerde zware
mastkranen van 900 ton krijgen. De
oplevering van dit tweetal, dat Happy
Sky en Happy Star gaat heten, staat
gepland voor eind 2009 en begin 2010.
De vloot van BigLift Shipping bestaat op
dit moment uit dertien schepen. Verder
heeft de rederij nog twee opties om het
nieuwbouwprogramma verder uit te
breiden.
De nieuwbouw van Jumbo Shipping
vindt plaats op de Damen-werf in het

ZWAAR TRANSPORT

Bij Huisman-Itrec zijn de mastkranen van de Happy Buccaneer opgewaardeerd
van 550 naar 700 ton (foto: PAS Publicaties).

Roemeense Galatz. Hier wordt hard
gewerkt aan de bouw van twee zusjes
van de Fairpartner en Jumbo Javelin. Deze
J1800-klasse schepen worden eveneens
voorzien van twee door Huisman-Itrec
gefabriceerde 900-tons zware mastkranen.
De eerste van de twee nieuwbouwers,
die Fairplayer wordt gedoopt, is vorig jaar
augustus te water gelaten en wordt
binnenkort al in Nederland verwacht. De
tweede gaat Jumbo Jubilee heten. Dit schip
wordt net als de Jumbo Javelin voorzien
van een type 2 dynamisch positioneringssysteem voor het uitvoeren van offshoreinstallatiewerk. De operationele vloot van
Jumbo Shipping bestaat op dit moment
uit twaalf schepen.
Onverwachte nieuwkomer
Een onverwachte nieuwkomer was vorig
jaar november Frans van Seumeren, die
samen met Wout van der Zwan en Gerrit
van Wingerden de nieuwe zware lading
rederij RollDock presenteerde. Gestart
werd met de bestaande schepen Ostara
(4.400 dwt), Nordica (4.200 dwt),
Norlandia (4.200 dwt) en Askania (3l500
dwt) die voorheen door Zadeko werden
gemanaged. Tegelijkertijd werd bekend
gemaakt dat RollDock bij de Indiase werf
Larsen & Toubro vier nieuwe 8.000 dwt
half afzinkbare zwareladingvaartuigen
(doktype) had besteld, met mastkranen
die in tandem lasten tot 700 ton kunnen
tillen. Het eerste schip van deze serie
moet medio dit jaar worden opgeleverd
en de overige drie volgen steeds met
tussenpozen van vier maanden. In
september 2007 oefende RollDock bij de
werf ook twee opties uit, waarmee de
nieuwbouwserie werd vergroot tot zes

Dockwise Yacht Transport heeft in 2007 de beschikking gekregen over de
gloednieuwe jachtcarrier Yacht Express (foto: PAS Publicaties).

nieuwe dokschepen. Ondertussen is dit
nog een keer gebeurd, zodat het totale
nieuwbouwprogramma nu op acht
dokschepen staat. Hiermee kan zowel
via de float-in/float-out, lift-on/lift-off en
roll-on/roll-off methodes geladen en
gelost worden. Volbeladen halen deze
schepen een maximumsnelheid van 18
knopen en dankzij hun geringe diepgang
kunnen ze bijna alle havens aandoen.
Het laatste schip van de serie wordt in
2011 opgeleverd.

RollDock was eind vorig
jaar een onverwachte
nieuwkomer met zes
nieuwe dokschepen.

In dezelfde periode zat ook de concurrentie van de Nederlandse zwareladingrederijen niet stil. Met name Schiffahrtskontor Altes Land (SAL) uit het Duitse
Steinkirchen begon in 2007 aan een ambitieus nieuwbouwprogramma.
Dit telt ondertussen acht eenheden die
allemaal worden gebouwd bij de J.J. Sietas
werf in Hamburg. Hieronder bevinden
zich vier 12.000 dwt zwareladingschepen
van het type 176. Deze vaartuigen worden
elk voorzien van drie kranen, waarvan
twee met een hefcapaciteit van 700 ton

en één van 350 ton. De andere vier
schepen worden nog een slagje groter.
Deze gaan 12.500 dwt meten, zijn van
het type 179 en worden voorzien van
twee kranen van 1.000 ton. De eerste vier
worden dit jaar opgeleverd, de andere
vier in 2009. Afgelopen januari heeft
SAL al het eerste nieuwe schip, genaamd
Frauke, in gebruik genomen. Omdat de
vier schepen van het type 179 worden
uitgerust met een type 2 dynamisch
positioneringssysteem, kan er ook
offshore-installatiewerk mee worden
uitgevoerd. De nieuwbouw dient volgens
SAL deels voor vlootvernieuwing en
deels voor vlootuitbreiding. De rederij
heeft ondertussen wel haar vier oudste
schepen van het type 132 verkocht aan
Atlantska Plovidba uit Dubrovnik in
Kroatië. Dit zijn de 7.400 dwt Frauke,
Trina, Svenja en Regina die alle medio
jaren negentig zijn gebouwd. De
Kroatische rederij doet hiermede opnieuw
haar intrede in de zwareladingmarkt.
SAL heeft echter zoveel werk dat de
Atlant Frauke en Atlant Trina ondertussen
tijdelijk weer zijn teruggehuurd.
Tot slot werd vorig jaar april bekend
gemaakt dat de Japanse rederij Kawasaki
Kisen Kasiha (K Line) uit Tokio een 50procents belang had verworven in SAL.
De operationele vloot van SAL bestaat
op dit moment uit dertien schepen.
Samen sterk
Interessant zijn ook de ontwikkelingen
van de Deense zwareladingrederij Combi
Lift Shipping, een in 2000 opgericht
samenwerkingsverband van J. Poulsen
Shipping uit het Deense Korsor en
Harren & Partner Schiffahrts uit Bremen.
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De Fjord van Fairstar Heavy Transport is sinds
eind maart volledig operationeel (foto: FHT).

De Chinese heavylifter Tai An Kou arriveert met de FPSO Sevan Hummingbird in Rotterdam
(foto: PAS Publicaties/maritimephoto.com).

Deze joint venture is eveneens met een
flink nieuwbouwprogramma bezig.
Momenteel zijn er bij de Lloyd Werft in
Bremerhaven vier 11.000 dwt dokschepen
in aanbouw. De eerste van dit viertal, de
Combi Dock I, is in januari van dit jaar
opgeleverd. Het schip is uitgerust met
twee kranen met een hefcapaciteit van
350 ton en één kraan van 200 ton. De
oplevering van de Combi Dock II staat
gepland voor juli van dit jaar en de
Combi Dock III en Combi Dock IV volgen
respectievelijk in januari en juli 2009.
Ook dit viertal kan via de float-in/float-out,
lift-on/lift-off en roll-on/roll-off methodes
worden geladen en gelost.
Afgelopen januari maakten Combi Lift
Shipping en Condock BefrachtungsGesellschaft uit Hamburg bekend samen
een strategische alliantie te hebben
opgezet. Dit houdt in dat de dokschepen
Condock IV en Condock V in een
gezamenlijke pool met de schepen van
Combi Lift gaan opereren.
Een andere speler in dit marktsegment
is de Amerikaanse rederij Intermarine,
die de vloot van Industrial Maritime
Contractors beredert. Deze vloot werd
in eerste instantie samengesteld uit
zeven Century-klasse heavy lifters van
8.000 dwt, die in de periode 2000-2002
op een Portugese werf waren gebouwd.
Begin vorig jaar viel het besluit om
nog eens zes van deze schepen te laten
bouwen. Deze moeten allemaal eind dit
jaar operationeel zijn. Elk schip wordt
uitgerust met twee 250-tons kranen.
Door hun vrachtschepen uit te rusten
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met zwaremastkranen manifesteren ook
rederijen als Rickmers-Linie uit Hamburg
en Beluga Shipping uit Bremen zich steeds
sterker in de markt van projectladingen.
Rickmers-Linie liet in de periode 20022004 negen 30.000 dwt schepen bouwen,
elk met twee kranen van 320 ton. Vorig
jaar werd een volgend nieuwbouwprogramma opgestart voor vier zogeheten
multi purpose heavy lifters van 24.000
dwt, die elk twee kranen van 350 ton
krijgen. Plan is verder om in de periode
2009-2010 nog tien 18.000 dwt schepen
met elk twee 800-tons kranen te laten
bouwen.
Beluga Shipping vaart eveneens met
zogeheten multi purpose heavy lift
carriers die tevens conventionele lading
en containers kunnen meenemen. De
rederij uit Bremen wil tussen nu en 2011
maar liefst 35 nieuwe schepen laten
bouwen, zodat men straks over een
vloot van 75 schepen kan beschikken.
Van dit nieuwbouwprogramma zijn de
P-klasse (19.100 dwt) en de P2-klasse
(20.000 dwt) het meest geschikt om ook
projectlading te vervoeren. Deze schepen
krijgen elk twee kranen van 400 of 700
ton en een derde kraan van 120 ton.
Goede vooruitzichten
Werk in het segment van de projectladingen is er al twee jaar volop en de
vooruitzichten lijken nog altijd goed.
Niet alleen de olie- en gasindustrie doet
veelvuldig een beroep op voornoemde
reders om projectladingen te vervoeren.
Ook bouwers van raffinaderijen,
chemische en petrochemische complexen,
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In mei 2007 is de Transporter als eerste van een
serie van zes nieuwe heavylifters de Dockwise-vloot
komen versterken (foto: Dockwise).

energiecentrales, hoogovens en andere
industriële complexen kloppen zeer
regelmatig bij hen aan. Een goed voorbeeld hiervan is het transportwerk dat
BigLift Shipping vorig jaar heeft mogen
uitvoeren voor de Inco Goro nikkelmijn
die in New Caledonia in Australië wordt
aangelegd. Daarnaast zijn haar ook
actief met het transport van grote reels
met flexibele pijpleidingen die vanuit
West-Europa naar offshore locaties in
West-Afrika, Australië en Zuidoost-Azië
worden getransporteerd.
Tot slot nog een bijzonder project
dat door Jumbo Offshore en APL is
uitgevoerd met de Jumbo Javelin van
Jumbo Shipping. Met deze heavylifter
zijn vorig jaar, op zo’n 18 mijl voor de
kust van Boston, zestien zuigankers,
waaronder de grootste ter wereld, plus
twee 156 ton wegende submerged
turret loading boeien en acht kilometer
aan ankerketting in zee geïnstalleerd.
Dit specialistische werk is uitgevoerd in
het kader van het Boston Northeast
Gateway Project, dat de aanleg van een
diepwater loslocatie voor LNG-tankers
omvat. Het installatiewerk is in veertig
dagen tijd uitgevoerd, waarmee het
bewijs is geleverd dat dit soort heavy
lifters, mits voorzien van een goed werkend
dynamisch positioneringssysteem, ook
geschikt is voor het uitvoeren van
offshore-installatiewerk.

OFFSHORE SUPPORT
ITC HEEMSTEDE

Further expansion
in offshore market

The successful operation of the anchor-handling tugs,
Tempest and Typhoon (former Wijsmuller), has initiated
the decision to strengthen ITC’s position in offshore support by the recent purchase of two anchor-handling tugsupply vessels of 12,000 bhp. The 140-tonne bollard-pull
vessels were built in the Netherlands in 1987 and 1988.
The vessels, named Blizzard and Boulder, joined the ITC
fleet early last year.

The vessels are suited for rig moves, anchor handling, support
of lay barges and rigs and for deep-seas towage. Excellent manoeuvring and sea-keeping capabilities guarantee maximum
continuation of the operations. Staffed by Dutch masters and
officers, all four offshore vessels fly the Dutch flag.
The new AHTSs are 69.90 metres on length, 15.90 beam with
deadweight of 2,499 tonnes. They are fitted out with two bow
and one stern thrusters. The fuel capacity of 1100 cubic metres,
which can be enlarged by another 1000 cubic-metre capacity,
also means that the vessels are suitable for the ocean towage
market. The present layout of the vessels for the offshore supply
market includes both dry bulk and liquid bulk capacities of close
to 2000 cubic metres. A thousand tonnes of deck cargo can be
carried on the 390 m2 free deck.
Deck equipment includes a waterfall-type, four drum towing
and anchor handling winch of 250 tonnes, 300-tonne triplex
shark jaws and a 400-tonne stern roller, measuring 5.50 x 2.50
metres.
24

OFFSHORE VISIE - MAART / APRIL 2008

The first job of the new ITC anchor handlers was assisting submersible lay barge Castoro Sei during a 90-day North Sea campaign, involving pipelaying activities in the Norwegian, Danish
and UK sectors of the continental shelf. After this project, both
Blizzard and Boulder were employed by Saipem for the decommissioning of the central complex at Frigg field, 230 km northwest of Stavanger. The 8,800-tonne steel support frame of the
main platform deck, resting on top of each of the three concrete columns, was lifted off by the huge crane vessel Saipem
7000, and placed on board barge S600. Escorted by Boulder,
the barge was towed by Blizzard to Lerwick at the Shetlands.

O N S T R E AM

P-57 FPSO

NAM VERKOOPT BELANG

SBM Offshore announced that the formal contract has been signed with Petrobras for
the turnkey supply of the P-57 FPSO to be installed on Jubarte field offshore Brazil.
This contract represents a portfolio value of US$ 1.25 billion inclusive of three years of
operating services. It represents a major step in SBM's business growth as this unit is
one size up from previously supplied or leased FPSOs. The facility will have the capacity
to produce 180,000 barrels per day of oil with total gas compression of 71 MMscfd.
The FPSO is likely to be converted in Singapore using one of the SBM VLCC tankers
from its inventory - the 'Accord'. Integration of the topsides is planned to be
performed in Brazil in accordance with new local content requirements. The delivery
of the unit in Brazil, ready for installation, is planned for end of 2010.

De NAM heeft recent haar belangen
in de blokken F3 en B18a verkocht
aan Venture Production. De nieuwe
eigenaar heeft nu een belang van
zestig procent in het gascondensaatveld F3-FA en een belang van 50
procent in het B18a veld.
Venture is momenteel bezig met het
maken van een ontwikkelingsplan
voor F3-Fa en hoopt in 2011 het veld
in productie te hebben.

OIL DISCOVERY
PRIJS VOOR NOGEPA
StatoilHydro, along with its JV partners Petroro and ExxonMobil, has discovered
20-30 million recoverable barrels of oil (3-5 million Sm3 of oil) at the 25/11-25-S
well in production license 169 in the North Sea.
Drilled to a depth of 1,804 meters below the sea level in 125 meters of water by the
semisub Transocean Winner, the well is being permanently plugged and abandoned.
The purpose of the well was to prove hydrocarbons in Paleogene reservoir rocks.
Located southwest of the Grane field, production license 169 is named M prospect
and was awarded in the 13th concessionary round in 1991. Well 25/11-25-S is the
13th exploration well on the production license.

ORDER VOSTA LMG
Vosta LMG has been awarded a contract for a cutter suction dredge CSD750 by
International Seaport Dredging, a joint venture company of the Belgian dredging
major Dredging International (member of the DEME group) and the Indian
construction giant Larsen & Toubro. The dredge will be used for dredging projects
throughout India due to the growing demand from the Indian market for dredging
operations.
The mono hull cutter suction dredge design and characteristics has been defined in
close co-operation with the client and can be operated in shallow waters. It will be
equipped with a Vosta LMG underwater dredge pump and inboard pump both type
VL750, a hydraulically driven Vosta T2 cutter head and a wire system spud carrier.
Unique for the Indian cutter suction fleet is that the main power is generated by SKL
diesel engines, which can run on HFO for a better economic efficiency.

Eind vorig jaar heft NOGEPA een
internationale prijs gekregen voor het
ontwikkelen van een uniform werkvergunningsysteem. Dit systeem
draagt bij aan de verhoging van de
veiligheid van werknemers in de
offshore-industrie omdat het door
alle operators op dezelfde wijze wordt
toegepast. Voorheen gebruikte elke
oliemaatschappij zijn eigen werkvergunningsysteem. Het systeem dat
reeds in 2004 werd ingevoerd, is
mede ontwikkeld op verzoek van
SodM. Vanwege de bijdrage die dit
uniforme systeem levert aan de
verhoging van de veiligheid van
werknemers heeft SodM in de persoon
van Jan de Jong het NOGEPA/Deltalinqs
systeem voorgedragen voor de
Carolita Kaullar Award van het
International Regulators Forum. De
uireiking vond plaats op 4 december
vorig jaar in Miami. Hier ontving
Theo Bergers namens NOGEPA de
prijs uit handen van de Noorse
Secretaris-generaal mw. Ellen Seip.
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ONDERHOUD
WERKEN MET ÉÉN TOTAALLEVERANCIER:

Goede voorbereiding logistie

Het Total-platform staat in de steigers. De beplating kan worden vervangen.

In weer en wind voorzien de mannen van BIS Industrial Services productieplatformen van NAM en TOTAL op volle zee van
gevelbeplating en worden meters lange geïsoleerde leidingen bekleedt met afdekmateriaal. Het vastzetten van al dit plaatwerk geschiedt met NEN 3140-gekeurde machines, gereedschappen en speciaal bewerkte schroeven van Würth Nederland.

Niet alleen voor de gevelbeplating en
het afdekken van leidingen wordt BIS
Industrial Services (IS) ingeschakeld, ook
voor nieuwbouw, preventief en correctief onderhoud. Jaarlijks nemen ze zo’n
15 tot 20 productieplatformen onder
handen. Marinus Kruijer, uitvoerder bij
BIS Industrial Services Nederland Isolatie/
Steigerbouw Onshore: Afhankelijk van
de uit te voeren werkzaamheden ter
plaatse zijn onze mensen soms dagen en
soms ook maanden op zo’n platform
actief. In alle gevallen geldt wel maximaal
14 dagen op en 14 dagen af.”
26

Bevoorrading
BIS Industrial Service is gespecialiseerd in
het leveren van ondersteunende diensten.
Diensten uiteenlopend van asbestverwijdering, industriële isolatie, lawaaibeheersing, rope access, steigerbouw,
tracing en vuurbescherming tot het
aanbrengen van gevelbeplating bij
gebouwen en offshoreplatformen.
“Door zowel NAM als TOTAL worden
we regelmatig gevraagd om werkzaamheden off- en onshore uit te voeren,”
vertelt Ben Meijer, assistent uitvoerder bij
BIS Industrial Services Isolatie Offshore.
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“De grootste uitdaging bij het werken
op productieplatformen is om te zorgen
dat alle logistieke zaken tot in detail zijn
voorbereid. We zitten immers midden op
zee. Omdat de productieplatformen met
een reguliere boot slechts één keer in de
veertien dagen worden bevoorraad, is
het zaak dat alle benodigde materialen
in één keer meegenomen worden.
Ontbreken er materialen dan kan dat
vergaande consequenties hebben voor
de uit te voeren werkzaamheden en
natuurlijk voor onze planning. Tussentijds
naleveren gebeurt in principe alleen bij

ONDERHOUD

ke zaken noodzakelijk
behandeling kunnen zoutsproeitesten hun
240 uur doorstaan zonder te roesten.
Opvallend aan deze laatstgenoemde
schroeven is verder dat ze geen hardmetalen boorpunt hebben, waardoor ze
onder meer geschikt zijn om beplating
op 3 mm dikke DIN-constructiebalken
te bevestigen.”

Met behulp van gereedschappen wordt gevelbeplating aangebracht op het NAM-platform.

hoge uitzondering, omdat het lastig is en
bovendien erg kostbaar. Hiervoor moet
immers een helikopter worden ingezet.”
Weer
Kruijer: “De weersomstandigheden ter
plaatse zijn op een productieplatform
sterk van invloed op ons werk. Bij het
uitvoeren van uitpandige werkzaamheden moeten onze mensen daarom
altijd goed letten op hun persoonlijke
veiligheid. Bij hoge windsnelheden
bijvoorbeeld is de hoek van het productieplatform waar we aan het werk zijn
bepalend of het nog toelaatbaar is of
niet. Zeker als we gevelbeplating aan
het aanbrengen zijn en we dus werken
met meters lange platen die door de
wind kunnen worden geschept. Zijn de
weersomstandigheden te ruw om buiten
actief te zijn dan gaan onze mensen
naar binnen. Bij elke klus zijn er ook
altijd inpandig diverse werkzaamheden
die moeten worden uitgevoerd. Hierbij
dient wel te worden aangetekend dat
‘inpandig’ een relatief begrip is, daar
sommige inpandige ruimtes op een
productieplatform namelijk vloeren
hebben die zijn gemaakt van stalen
roosters. Dus bij hoge golfslag voelen we
ook binnen wel degelijk het opspattende
water, ondanks het feit dat een productieplatform met de onderkant gemiddeld
zo’n 10 tot 15 meter boven de zeespiegel staat.”

Bevestigingsmaterialen
Omdat gevelbeplating in de regel voor
een periode van 15 tot 20 jaar wordt
aangebracht, is het noodzakelijk de juiste
bevestigingsmaterialen te selecteren.
Bevestigingsmaterialen die niet vroegtijdig
oxideren of afbreken als gevolg van de
enorme krachten die voortdurend hierop
worden uitgeoefend. Vanuit inkoopoogpunt is het belangrijk te kiezen voor
1 soort schroef die alle te verbinden
materialen goed aantrekt.
Manfred Kruijer, sales manager bij Würth
Nederland: “Bij de boorplatformen van
de NAM werkt BIS Industrial Services
voor het bevestigen van het plaatwerk
met onze pias-schroeven. Bij deze
schroeven met zeskant is de hardmetalen
boorpunt op een speciale wijze op een
RVS A2 of A4 schroefdraad gelast,
conform DIN 7504-N. De eerste twee
draadgangen van dit type schroefdraad
zijn dus gemaakt van gehard metaal.
TOTAL daarentegen kiest voor het
bevestigen van de beplating op haar
boorplatformen voor stalen FABAschroeven in een zeskant-uitvoering.
Dit type schroef wordt standaard voorzien van een zink-aluminium legering,
waardoor deze schroeven een hoge
mate van corrossiebestendigheid hebben.
Deze speciale oppervlaktebehandeling
wordt ook wel een Ruspert-behandeling
genoemd. Schroeven met een dergelijke

Gereedschappen
Kruijer: “Het aanbrengen van ‘sheeting’ is
op locatie een behoorlijk arbeidsintensieve
klus. Zo moet vaak voor het aanbrengen
van nieuwe beplating, eerst de oude
‘sheeting’ worden verwijderd met behulp
van haakse slijpers. Als dat gereed is,
moeten op locatie uitsparingen worden
gemaakt in de nieuwe beplating, alvorens
deze kan worden aangebracht.
Werkzaamheden die we meestal niet
van tevoren kunnen uitvoeren omdat
rekening dient te worden gehouden met
onderconstructies of balken ter plaatse.
En niet alleen het aanbrengen van uitsparingen in de beplating, ook het voorboren van de beplating geschiedt voor
het grootste deel op het boorplatform
zelf. Voor een dergelijke activiteit maken
we gebruik van kleine, compacte boormachines. We hebben hierbij bewust
gekozen voor korte plaatwerkboren van
kobalt. Hoewel kobaltboren in aanschaf
duurder zijn dan normale HSS-boren, gaan
ze zeker bij dit soort zware constructies en
wisselende materiaalsoorten aanmerkelijk
langer mee en bovendien kan er sneller
mee worden geboord.”
Kruijer vervolgt: “Een ander voordeel van
een kobaltboor in vergelijking met een
HSS-boor is dat de spiraalgang kleiner is,
dus dat het afvalmateriaal sneller wordt
afgevoerd.” Omdat BIS IS en haar mensen
VCA-gecertificeerd zijn, eist zij dat Würth
Nederland alle te leveren machines en
apparaten met een elektriciteitssnoer,
een stekker of een accu, zoals haakse
slijpers en boormachines, keurt conform
de NEN 3140. Dit geschiedt bij hun
vestiging in Tiel. Blijkt dat voldaan is aan
de keuringseisen dan wordt eenmalig een
certificaat verstrekt en krijgt het apparaat
een uniek nummer toegekend. Voor onze
organisatie is dit een extra ingebouwde
veiligheidsmaatregel. We weten op deze
manier namelijk altijd dat gewerkt wordt
met gekeurd materiaal. Mocht zich
onverhoeds dan toch een probleem voor
doen, dan zijn alle gebruikte apparaten
en machines volledig traceerbaar
conform VCA.”
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IHC MERWEDE ACQUIRES THE ENGINEERING BUSINESS

NEW-BUILD GEOPHYSIC
AL SURVEY VESSEL

IHC Merwede acquired specialist design, engineering and construction company
The Engineering Business (EB) on 7 March 2008. The company is based in Riding
Mill, Northumberland, UK, and is dubbed the fastest growing company in the north
east of England. The deal is clear recognition of EB’s world class and innovative
engineering skills, and will bring significant benefits for IHC Merwede, EB and the
north east of England. EB will now trade as IHC’s Engineering Business. EB is a team
of 150 people and has a current order book exceeding £60 million to be delivered
to the offshore industry over the course of the next three years. EB specialises in
designing, building and supplying, elegant engineering solutions for the offshore
oil and gas, submarine telecom, defence and offshore renewables industries.
“This is a great deal on so many fronts,” says Govert Hamers, President IHC Merwede.
“EB delivers high quality bespoke vessel equipment. IHC Merwede produces world
class specialist vessels. Bringing the two companies together is a perfect match
strategically and culturally and means that we can provide fully integrated vessels
with state of the art technology from a single supplier. This dramatically widens the
market potential for IHC Merwede”.
Two weeks after the acquisition a major contract to provide a fully integrated pipelay
system for Technip’s newbuild 194m pipelay vessel (NPV) was awarded to IHC’s
Engineering Business (EB). “This multi-million pound contract is amongst our most
extensive ever and is a huge boost for the EB team and our supply chain in North East
England,” explains managing director, Dr Tony Trapp. “From design, incorporation of
Technip equipment, through build, installation on the NPV, commissioning and sea
trials we are providing an integrated solution. EB will develop the Technip concept to
provide an innovative pipelay system which, married with other vessel characteristics,
will give Technip a competitive advantage. We are looking forward to delivering the
system in 2010.
The vessel will be built by STX Heavy Industries (Korea) and will transit to Tyneside,
England to be fitted with the specialist pipelay equipment. The vessel is designed
to carry 5600 tonnes of reeled pipe and to lay it in 3000m water depth, with
450 tonnes top tension.

Fugro has signed an agreement
with ship designers and builders,
Fr. Fassmer GMBH & Co. KG of Bremen,
for the design and construction of a
new geophysical survey vessel. It will
be named the MV Fugro Searcher. The
suite of survey equipment will include
EA600 single beam echo sounder,
EM302 and EM3002 multibeam echo
sounders, Edgetech dual frequency
4200 digital sidescan sonar, chirp
sub-bottom profiler, Hydroscience
SeeMUX digital system, with a seismic
source of up to 970 cu in firing into a
3000 solid digital streamer, and a
HiPAP 500 USBL system. The vessel
will be fully networked to provide full
plug-and-play interconnectivity and
have Fugro’s dual DGPS high precision
Navigation systems.
At 65 metres LOA and accommodation
for 43 in en suite single and double
cabins it will be a comfortable and
spacious vessel on which to work.
The design of the vessel will permit
simultaneous analogue/digital survey
operations and AUV operations.
Geotechnical and ROVSV duties can
also be undertaken.

MAJOR REFIT

GANGWAYS

Alewijnse Marine Systems has signed a contract to refit the multi purpose vessel
Seamec II after a big explosion at the Curacao Dry Dock Company (CDM). The order
consists of refitting the bow thruster room, the accommodation and part of the
front deck. With this project, Alewijnse will not only operate as a system integrator in
a major refit, but will also supply materials and take care of supervision on site.

Op verzoek van haar klant
Aardolieopslag Groningen (AOG)
heeft Mennens uit Groningen een
gangway ontwikkeld die mechanisch
op en neer kan gaan en verrijdbaar is.
De gangway voldoet tevens aan de
regels van de IVM (Inspectie Verkeer
en Waterstaat). De gangway wordt
in verschillende varianten gebouwd,
zowel hydraulisch als pneumatisch.
AOG werkt inmiddels al weer enige
maanden naar volle tevredenheid
met twee exemplaren van de
Mennens gangway en ook andere
overslagbedrijven hebben inmiddels
orders geplaatst.

IHC MERWEDE ACQUIRES THE ENGINEERING BUSINESS
IHC Merwede acquired specialist design, engineering and construction company
The Engineering Business (EB) on 7 March 2008. The company is based in Riding
Mill, Northumberland, UK, and is dubbed the fastest growing company in the north
east of England. The deal is clear recognition of EB’s world class and innovative
engineering skills, and will bring significant benefits for IHC Merwede, EB and the
north east of England. EB will now trade as IHC’s Engineering Business. EB is a team
of 150 people and has a current order book exceeding £60 million to be delivered
to the offshore industry over the course of the next three years. EB specialises in
designing, building and supplying, elegant engineering solutions for the offshore
oil and gas, submarine telecom, defence and offshore renewables industries.
“This is a great deal on so many fronts,” says Govert Hamers, President IHC Merwede.
“EB delivers high quality bespoke vessel equipment. IHC Merwede produces world
class specialist vessels. Bringing the two companies together is a perfect match
strategically and culturally and means that we can provide fully integrated vessels
with state of the art technology from a single supplier. This dramatically widens the
market potential for IHC Merwede”.

De nieuwe Mennens gangway.

28

OFFSHORE VISIE - MAART / APRIL 2008

LASSEN
JACK WAGENAAR VAN WABUCON UIT MIDDENMEER:

‘Hoogwaardig staal
op voorraad bespoedigt
kraanreparatie’
‘WaBuCon steeds actiever in offshore industrie’ luidde de kop boven een artikel in 2005. In verband met het 10-jarig
bestaan bezocht OV het staalconstructiebedrijf uit Middenmeer onlangs wederom. Wij waren eigenlijk wel benieuwd
of de vaderlandse offshore-industrie daadwerkelijk veelvuldig de weg naar West-Friesland had gevonden de afgelopen
twee jaar. Directeur Jack Wagenaar reageerde niet echt opgetogen toen wij hem de vraag voorlegden. In verhouding
tot de totale omzet van het bedrijf bleek het aandeel vanuit de offshore-industrie niet noemenswaardig gestegen.
“Wat nieuwbouw betreft valt het aantal opdrachten uit de offshore tegen. Maar dat heeft ook te maken met het feit
dat wij hier geen complete modules maken. Ik constateer wel dat er op het gebied van reparatie een toename is van
opdrachten. En dan met name op het gebied van kranen, hef- en hijsmaterieel.”

Praten met Jack Wagenaar over
WAgenaar BUis CONstructies is voor
een journalist op zich al een bijzondere
ervaring. Levensmotto van de nuchtere
Westfries is: doe maar gewoon, dan doe
je al gek genoeg. Hij portretteert zichzelf
in de eerste plaats als techneut, maar voegt
eraan toe dat een vleugje commercie hem
niet ontbeert. Al die kenmerken leiden
ertoe dat borstklopperij hem volkomen
vreemd is. Voor de 47-jarige Wagenaar
is nieuws niet automatisch nieuws. Voor
hem is het produceren van staalconstructies in welke vorm dan ook de normaalste
zaak ter wereld. Geen opdracht is voor
hem opzienbarend, het behoort gewoon
tot de dagelijkse werkzaamheden. “Wij
zijn een constructiebedrijf dat presteert op
topniveau. Dat is voor mij heel belangrijk,
want 90% van ons werk is keurwerk.
We werken volgens ISO 9002 en al het
personeel is VCA gecertificeerd. Daarnaast
zijn de meeste lassers geclassificeerd om
staalsoorten met een hoge treksterkte,
zoals StE690, StE770, StE890 en zelfs StE
960, te verwerken en te lassen. Hiermee
onderscheiden wij ons van andere
staalconstructiebedrijven.”
Hoe het dan toch komt dat WaBuCon
niet echt is doorgebroken op de offshore
nieuwbouwmarkt, is de directeur/
eigenaar niet geheel duidelijk. “Wij zijn
aangesloten bij FPAL (First Point
Assessment), de database die faciliteert
in het supply chain management binnen
de offshore-industrie, hebben grote
ervaring en know-how op gebied van
kraanreparaties, buis- en staalconstructies,
maar om de een of andere reden is de
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breinpositie van het bedrijf aan de
Havenkade in Middenmeer nog niet
optimaal.”
Jack Wagenaar heeft genoeg zelfkennis
om aan te geven dat hij het effect van
PR als management tool enigszins heeft
onderschat. WaBuCon heeft weloverwogen
nooit hoog van de toren geblazen. Deze
visie zal moeten worden aangepast.
“Het beeld dat de buitenwacht van ons
heeft, komt niet geheel overeen met de
realiteit. We gaan daar de komende
periode aan werken. Gestructureerd,
dat wel, want we blijven met beide
benen op de grond staan.”
Kwaliteit
Zoals reeds aangegeven kan WaBuCon
bogen op een behoorlijke staat van
dienst. Na tien jaar heeft het bedrijf al
vele staaltjes op haar naam staan. De
Arena te Amsterdam, achtbanen in
bekende pretparken, De Water En Strand
Profiler (WESP) van Rijkswaterstaat, gieken
en kranen voor Mammoet en Kenz,
maar ook een jet-sled voor Allseas en
platformonderdelen voor Heerema,
Mercom en Hollandia. Vooral keurlasconstructies waar complexiteit, kwaliteit
en maatvastheid een rol spelen, zijn
voor Wagenaar en zijn team van zestig
medewerkers projecten waar ze graag
de vonken vanaf laten spatten. In de
goede zin van het woord, natuurlijk.
6-GR-positie, SAW, FCAW en GMAW
hebben voor de lassers uit WestFriesland geen enkel geheim. Daarnaast
draagt uiteraard ook het geavanceerde
machinepark van WaBuCon bij aan het
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leveren van topkwaliteit. Sandra van der
Zee van de afdeling Verkoop licht toe:
“Wij zijn één van de weinige bedrijven
in Nederland die hoofdzakelijk met
hoogrendementslasmachines werken,
de TIME 5000 Digital. Lassen met deze
machine zorgt voor een uitstekende
inbranding met als gevolg een buitengewoon fraai lasresultaat en nauwelijks
afwerkingskosten. Vanzelfsprekend kunnen
opdrachtgevers bij ons ook terecht voor
het gangbare CO2-lassen. Ook de meetmethodes die wij tijdens de fabricage
toepassen kwalificeren wij als zeer
hoogwaardig. Met behulp van moderne
laser- en theodoliettoestellen zijn wij in
staat om een optimale maatnauwkeurigheid te garanderen.” WaBuCon maakt
verder gebruik van geavanceerde
bewerkingsapparatuur zoals een pons/
knipmachine, een plaatsnijmachine, een
CNC-boorunit, en lintzaagsysteem en
een 35 meter lange half-automatische
langsnaad- en rondnaad lasmachine.
Voorraad
“Wij richten ons voornamelijk op de
bovenkant van de markt,” legt de
gedreven Wagenaar uit. “Met name in
de kranenbouw worden steeds vaker
meer speciale staalsoorten toegepast
met hoge treksterktes, zoals StE 690 of
hoger. Wij hebben alle kwalificaties in
huis om hieraan las- en reparatiewerk te
mogen verrichten. Als organisatie zijn
wij heel strak opgelijnd. Wij kunnen snel
schakelen en dus snel leveren. Bij ons is
afspraak altijd afspraak. Ik verkoop ook
niet echt een product, maar veel meer
de organisatie. Dit is ook één van de

LASSEN

Constructie voor warmtewisselaar van Bronswerk.

“Wij richten ons voornamelijk op de bovenkant van de markt,”
legt de gedreven Jack Wagenaar uit.

Constructie voor warmtewisselaar van Bronswerk.

Artist impression van het nieuwe WaBuCon pand.

redenen dat wij ons de afgelopen jaren
zijn gaan specialiseren in het werken met
staalsoorten met hoge treksterktes.
Daarin zijn we ín Nederland onderscheidend geworden. Niet alleen hebben
we heel veel geïnvesteerd in apparatuur
noodzakelijk voor de extra warmtebehandeling die deze hoogwaardige
staalsoorten voor, tijdens en na het
lassen nodig hebben, ook geven wij op
jaarbasis enkele tienduizenden Euro’s uit
voor het certificeren van onze mensen.
Wij doen dat hier intern. Het zijn onze
eigen procedures waarmee we onze
mensen op een hoger lasniveau brengen.
Ik denk dat er maar weinig partijen in
ons land zijn die kunnen zeggen
gecertificeerd met de staalsoorten 770
en 960 te mogen werken. Tevens zijn

Reparatie aan kraangiek.

wij bekend met normen en keurmerken
als ASME, AWS, Euronorm, Stoomwezen,
DIN, TUV, Lloyd’s, ABS, DNC en Veritas.”
Eind februari van dit jaar voegde
Wagenaar hier nog een dimensie aan toe
door ruim 30 ton buismateriaal StE 770
van diverse afmetingen zelf in voorraad
te nemen. “Momenteel is StE 770
nauwelijks nog te krijgen op de markt.
Handelaren hebben buismateriaal van
770 gewoon niet in huis. Wij hebben
daarom besloten zelf een partij te laten
walsen. StE 770 is een staalsoort die
hoofdzakelijk gebruikt wordt in gieken
van kranen. Met grote regelmaat krijgen
wij gieken ter reparatie aangeboden,
maar dan lopen we steeds weer tegen
het probleem aan dat de vereiste staalsoort heel moeizaam verkrijgbaar is.

Vanaf juni dit jaar hebben wij StE 770,
waarmee we ook StE 690 afdekken,
hier in Middenmeer op voorraad. Vooral
voor onze dienstverlening binnen de
kranenmarkt is dit een groot pluspunt.
In een kraangiek zit gemiddeld zo’n
7,5 ton aan staal van de soort StE 770.
Wij kunnen dus even voort en zullen
uiteraard alles in het werk stellen onze
voorraad doorlopend aan te vullen.”
Projecten
Als Jack Wagenaar wordt gevraagd aan
welke nieuwbouw- of reparatieprojecten
WaBuCon de afgelopen twee jaar zoal
gewerkt heeft of nog onderhanden
heeft, antwoord hij: “Vorig jaar zomer
hebben we de kraan van het werkeiland
Jumping Jack, inmiddels omgedoopt in
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Seajack, hersteld en gerepareerd. De
tientallen meters hoge kraan was door
een kabelbreuk naar beneden gevallen.
Het werkeiland lag op dat moment in de
IJmondhaven te IJmuiden. Voor Workfox
maken we allerlei benodigde ondersteuningsconstructies en bordessen
voor de TLQ’s. Daar hebben we het best
druk mee. In opdracht van het Engelse
ALE Heavy Lift maken we momenteel
segmenten voor de giek van een ringkraan met een hijscapaciteit van 5000
ton. Dit is de grootste kraan waaraan
we hier in Middenmeer ooit gewerkt
hebben. In opdracht van Huisman Itrec
hebben we diverse onderdelen gemaakt
voor de pulling device en het reel lay system
van de pijpenleggers voor Subsea 7.
In onderaanneming van Kenz hebben
we een 25 jaar oude kraan van Gaz de
France geheel ge-upgrade. Het complete
motorhuis is gereviseerd alsmede de
giek. We hebben hier alles uit elkaar
gehaald, gestraald, onderzocht en
opnieuw in elkaar gezet. Een opdracht
waar we ook best trots op zijn, is de
constructie van de housing en brackets
voor winches van Bodewes Winches uit
Nieuwerkerk aan de IJssel. Daarnaast
hebben we in opdracht van Fabricom
onderdelen gemaakt voor een monopod

en het eerste Offshore Access System.
Voor Bronswerk Heat Transfer hebben
we in 2006 een constructie vervaardigd
voor een warmtewisselaar en voor
Hunting uit Beverwijk en onze buurman
DeepDrill hebben wij allerlei laswerkzaamheden verricht aan boorpijpen en
boorequipment. Last but not least hebben
we de laatste tijd voor Manitowac
Cranes op locatie in Rotterdam laswerkzaamheden verricht aan verschillende
offshorekranen. Voor deze activiteit
hebben we onlangs een nieuwe servicebus aangeschaft met lasapparatuur voor
las- en montagewerk. Manitowac kiest
voor onze specialisten omdat zij gekwalificeerd zijn om te werken met staalsoorten
met een hoge treksterkte.”
Nieuwbouw
Dat Jack Wagenaar nog moet groeien
in zijn rol van pr-ambassadeur werd
duidelijk aan het eind van het interview.
Gevraagd naar de status van de
nieuwbouwplannen op het regionaal
bedrijventerrein Robbenplaat te
Wieringenwerf, verscheen er een glimlach op zijn gezicht. Helemaal vergeten
te vertellen. Goed dat de vraag gesteld
wordt. Eigenlijk wilde hij het nieuws pas
echt wereldkundig maken bij het slaan

van de eerste paal vlak na de zomer
van 2008. “Het werd hier te klein en pal
achter onze constructiehal begint een
nieuwbouwwijk die veel te dicht op
ons pand is gebouwd. Nu is het allemaal
wat hokkerig en om te kunnen blijven
voldoen aan de steeds strenger wordende
kwaliteitseisen van onze klanten, is
besloten nieuwbouw te plegen. Vandaar
dat we eind november 2006 reeds
10.000 m2 grond hebben gekocht op
de Robbenplaat. Inmiddels zijn alle
bouwplannen gereed en goedgekeurd.
Er zal een moderne productieruimte
worden gebouwd van 3300 m2, zodat
er straks zeker op logistiek gebied nog
efficiënter kan worden gewerkt. Ook zal
de nieuwe hal hoger zijn dan de huidige
productieruimte, waardoor we grotere
objecten kunnen construeren.”
Jack Wagenaar mag van nature
bescheiden zijn, als ondernemer weet
hij exact welke koers er gevaren moet
worden met zijn bedrijf. Zijn ultieme
streven is en blijft het tevreden stellen
van zijn klanten. Niet alleen door het
hanteren van een acceptabel prijsniveau
en het nakomen van afspraken, maar
vooral door het afleveren van een
topproduct.

adv. schmolz
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Arctic Offshore Oil and Gas
Seminar op 14 mei 2008

Bezoeken fabriek
Westfalia Separator

Geschat wordt dat 25% van ‘s werelds nog niet ontdekte
olie- en gasreserves zich in het arctische gebied bevindt. De
verwachting is dat uit oogpunt van de energievoorzieningszekerheid de ontwikkeling van arctische olie en gas in een snel
tempo zal toenemen. Echter, het arctische gebied is een van de
moeilijkste gebieden in de wereld voor olie- en gasexploratie
en -productie doordat het afgelegen is, door de extreme kou,
gevaarlijk zeeijs, het fragiele milieu en de weerstand van
volkeren die in het gebied wonen die zich bedreigd voelen
in hun nomadische levensstijl.
Het seminar zal met name aandacht besteden aan de mogelijkheden in Rusland, het land dat de langste grenzen heeft met
het arctische gebied en waar belangrijke arctische olie- en gasontwikkelingen plaatsvinden of op stapel staan zoals Sakhalin,
Stockman en Yamal.
Verder zullen op het seminar sprekers ingaan op Nederlandse
technologie en ervaring op het gebied van arctische olie- en
gasexploratie en productie. Hebben de Nederlandse bedrijven
en kennisinstituten voldoende technologieën ontwikkeld en
ervaring opgedaan om in te spelen op de arctische olie- en
gasontwikkelingen? Het Maritieme Innovatie Programma biedt
mogelijkheden om innovatie op het gebied van arctische olie- en
gasexploratie en -winning te financieren. Tenslotte zal aandacht
worden besteed aan de HME/IRO/EVD offshore missie naar
Rusland van 22 – 28 juni 2008 waarbij tevens de mogelijkheid
bestaat om aan de olie- en gas beurs Neftegaz deel te nemen.
Deze vindt plaats van 23 –27 juni 2008 in Moskou.

Op dinsdag 8 april is een groep van 30 man vanuit het kantoor
van Westfalia Separator in Cuijk vertrokken naar het hoofdkantoor en productielocatie van Westfalia Separator in Oelde,
Duitsland. Na een interessante presentatie van de heer Thomas
Perschke (Head of Business Unit Oilfield) over de toepassingen
van separatoren en centrifuges in de olie- en gasindustrie volgde
een uitgebreide lunch met daarna een rondleiding door de
fabriek. De groep werd enthousiast begeleid door de heer Bretz,
gepensioneerd Westfalia medewerker die ruim 40 jaar in het vak
heeft gezeten.

Voor meer informatie over dit seminar kunt u contact opnemen
met Ruud Liem, liem@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:
28 & 29 mei
11 & 12 juni (Engelstalig)
Voor meer informatie of een aanmeldformulier kunt u contact
opnemen met Marloes Kraaijeveld, kraaijeveld@iro.nl of via
telefoonnummer 079-3411981.

IRO KALENDER 2008
14 MEI

ARCTIC OFFSHORE SEMINAR I.S.M. HME
BUNNIK

21-22 MEI

CURSUS ‘OLIE EN GAS VANAF DE BRON’
ROTTERDAM

28-29 MEI

CURSUS ‘OLIE EN GAS VANAF DE BRON’
ROTTERDAM

5 JUNI

LOL BIJEENKOMST
ZWOLLE

11-12 JUNI

CURSUS ‘OIL AND GAS WELL SOURCED’
ROTTERDAM
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Tijdens de rondleiding werden de verschillende productieprocessen en onderdelen van de centrifuges gedemonstreerd.
Toepassingen in de upstream olie- en gasindustrie zijn
bijvoorbeeld het reinigen van crude; olie uit (produced) water
halen; drilling mud cleaning; slopwater cleaning en; fuel/oil
behandeling (inclusief crude burning). Na de twee uur durende
rondleiding volgde een kijkje in het museum waar centrifuges
uit oude tijden opgepoetst stonden opgesteld. IRO bedankt
Hans van den End (Sr. Sales Engineer Oilfield, Energy and
Industry) en Maurice van de Weijer (Sales-coordinator) van
Westfalia Separator voor de perfecte organisatie van deze dag.
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IRO sponsort Vlettenproject

BEURSGENOTEERD

Het Vlettenproject is een initiatief van Nederland Maritiem Land.
Een aantal VMBO scholen krijgt een stalen bouwpakket van een
lelievlet dat zij zelf in elkaar moeten zetten. Op deze wijze
komen de VMBO leerlingen op een plezierige manier in contact
met het boeiende metaalbewerkervak, dat onderdeel is van de
VMBO-opleiding ‘Techniek Breed’, bestaande uit metaalbewerking, elektrotechniek en voertuigentechniek.

OTC 2008

Merewade College Gorinchem
Woensdagochtend 19 maart bracht een aantal medewerkers
van IRO een bezoek aan Mercon Steel Structures te Gorinchem
waar de leerlingen van het Merewade College in de gelegenheid
worden gesteld de vlet in elkaar te zetten. IRO is voor het
Merewade College sponsor van het vlettenproject. Onder
begeleiding van docent Toenders van het Merewade College en
de heer H. van der Heijden van Mercon Steel Strucures hebben
de leerlingen Edu van Peer, Davey van Masbergen en Tom
Wellink een knap stuk werk afgeleverd. De vlet is op vakkundige
wijze in elkaar gezet en wordt momenteel verder afgelast door
Leendert van Tilborg, die recentelijk tijdens de landelijke
Vakkanjerwedstrijden is uitgeroepen tot Nederlands Kampioen
Lassen 2008. Nadat de lelievlet in de straalloods is geweest en
in de grondverf is gezet wordt het op transport gezet naar het
Merewade College waar het verder in de definitieve kleuren
wordt geverfd en het houtwerk wordt aangebracht.
Dordt in Stoom
Op vrijdag 16 mei tussen 20.00 uur en 21.30, tijdens
‘Dordt in Stoom’, wordt bij de vlootschouw op het Groothoofd /
Merwekade een vlettenrace gehouden tussen de deelnemende
scholen, waarna de prijsuitreiking zal plaats vinden voor de
snelste, kwalitatief beste en de mooiste vlet. Na afloop worden
de vletten overgedragen aan een aantal Scouting- en
Zeeverkennersorganisaties. ‘Onze’ vlet is bestemd voor de
Zeeverkenners uit Sleeuwijk. Zij zullen ongetwijfeld nog vele
jaren plezier hebben van de onverwoestbare lelievlet.

Deelname met eigen stand en in de IRO stand is niet
meer mogelijk.

OTC RECEPTIE
Op maandagavond 5 mei vindt de jaarlijkse receptie plaats
georganiseerd door de Nederlandse Consul in Houston.
De uitnodigingen worden binnenkort verstuurd aan de
deelnemende bedrijven. Nederlandse bezoekers aan de
beurs zijn ook welkom op de receptie en kunnen een
uitnodiging opvragen bij Judith de Groot, degroot@iro.nl.

BREAKFAST MEETING MET PEMEX
VOOR NEDERLANDSE BEDRIJVEN
TIJDENS OTC
Op 6 mei a.s, zal Cora Minderhoud, Nederlands
ambassadeur in Mexico, een breakfast meeting hosten voor
Nederlandse bedrijven met als gastbedrijf PEMEX. Bedrijven
die bij de breakfast meeting aanwezig willen zijn dienen dit
te bevestigen bij de ambassade in Mexico,
patricia.simpson@minbuza.nl or at mex-ea@minbuza.nl.

WPC 2008
Er zijn nog steeds diverse deelname mogelijkheden.
Mocht u geïnteresseerd zijn in deelname of heeft u vragen
over deze beurs, neemt u dan contact op met IRO.

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

RIO 2008
IRO zal dit jaar niet met een Holland Paviljoen participeren
op deze beurs in Rio de Janeiro dit jaar. (15 – 18 september
2008). Wel kunt u participeren binnen het Nederlandse
paviljoen, dat wordt georganiseerd door het Nederlandse
Consulaat.

ADIPEC 2008
IRO organiseert, in samenwerking met de EVD, een
Holland paviljoen op deze, sterk groeiende, beurs.
Deelname met eigen stand is nog mogelijk, maar reageert
u snel. Ook kan er nog deelgenomen worden in de IRO
stand. Naast het beursprogramma organiseert IRO een
Matchmaking programma. Wanneer u aan de beurs
deelneemt, is deelnemen aan het Matchmaking
programma gratis.

Deze pagina’s bevatten nieuws van IRO, Branchevereniging voor de
Nederlandse Toeleveranciers in de Olie- en Gasindustrie en haar leden.

Adres
Postadres

: Engelandlaan 330
2711 DZ Zoetermeer
: Postbus 7261
2701 AG Zoetermeer

Telefoon
Fax
E-mail
Website

: 079 34 11 981
: 079 34 19 764
: info@iro.nl
: www.iro.nl
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SAMSON
brengt rust in
uw installatie
Milieuverontreiniging door lekkages of
te hoog geluidsnivo, processtilstand door
falende of onverwacht in storing geraakte
regelapparatuur: deze verschijnselen wilt
u beslist voorkomen, want u wilt rust in uw
installatie.

A01030NL/FC

SAMSON biedt de oplossing:
Hightech SAMSON regelventielen, met
zorg afgestemd op uw applicatie en
standaard voorzien van state of the art
diagnosesysteem, bieden u zekerheid voor
storingvrije en efﬁciënte procesvoering.

SAMSON REGELTECHNIEK B.V.
Signaalrood 10 · 2718 SH Zoetermeer
Tel. (079) 3 61 05 01 · Fax (079) 3 61 59 30
E-Mail: info@samson-regeltechniek.nl
Internet: www.samson-regeltechniek.nl

Samen kunnen we de kwaliteit
van olie en gas controleren.
En het hele proces tot en met
het eindproduct beheersen.

Parker heeft de meest complete productenlijn
voor de olie- en gasindustrie. Met onze fittingen,
manifolds, dubbel ‘block and bleed’ ventielen,
filtratie, tubing en slang, solenoids en analytische
systemen kunnen we de kwaliteit gedurende
het hele proces controleren en beheersen.
Maar ook in tientallen andere markten maakt
Parker haar opwachting met het meest complete
productenprogramma in de aandrijftechniek.
Met onze hydrauliek, pneumatiek, filtratie,
slangen, koppelingen en complete systemen
zorgt Parker dat alles in beweging komt en blijft.

www.parker.nl
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VOORLOPIG EXPORTPROGRAMMA 2008
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

22-26 SEPTEMBER

HANDELSMISSIE ABERDEEN
ABERDEEN, SCHOTLAND

3-6 NOVEMBER

ADIPEC 2008
ABU DHABI, VAE

IRO zoekt per direct
Medewerker Beursorganisatie
IRO organiseert voor haar leden jaarlijks een aantal groepsinzendingen op internationale olie- en gas vakbeurzen.
Wij zoeken hiertoe een enthousiaste collega die in staat is
om op zelfstandige wijze binnen ons kleine team onder meer
de volgende taken te verrichten:
- Planning en marketing van beursdeelnames
- Planning en voorbereiding van de diverse beurzen
- Opstellen van budgetten per beurs en jaarbudget
- Onderhouden van contacten met beursorganisaties,
standbouwers en toeleveranciers
- Onderhouden van contacten met sponsors en beursdeelnemers
- Organisatie van de uitvoering ter plaatse op beurzen
- Afhandeling, evaluatie en rapportage van beurzen
Voor meer informatie over deze functie en sollicitaties kunt u
contact opnemen met Marjo Hakkenbrak op telefoonnummer
079-341 19 081.

IRO leden volop aanwezig op Maritime & Offshore Career Event
Op woensdag 16 april jl. heeft in het WTC in Rotterdam het
tweede door Navingo georganiseerde Maritime & Offshore
Career Event plaatsgevonden. Met ruim 150 maritieme en
offshore werkgevers én opleidingen en meer dan 2000 bezoekers
is deze tweede carrièrebeurs wederom een succes geworden.
Ruim de helft van de exposanten bestond uit IRO leden. Naast
de vele opleidingsinstituten en brancheverenigingen was IRO
natuurlijk zelf ook aanwezig om geïnteresseerden te informeren

over de uitdagende mogelijkheden in de boeiende offshore
industrie. Daarnaast verzorgden George Lagers (docent IRO
cursus ‘Olie en Gas vanaf de Bron’ en oud TU docent Offshore
Techniek) en Willem Schoonmade (bestuurslid KIVI NIRIA Offshore
Techniek) een mini-seminar ‘Olie en Gas’ om geïnteresseerden
in vogelvlucht inzicht te geven in de industrie. Ook de bedrijfspresentaties en keynote speakers werden goed bezocht evenals
de afsluitende netwerkborrel.

Technische Specialisten op HBO niveau met veel ervaring binnen hun discipline

Seamless Oil & Gas Project Support

Wij denken hierbij o.a. aan:

is een werkmaatschappij
van The Pharos Group.
Wij zijn een full service consultancy
bureau, dat zich voornamelijk richt
op de olie- en gasindustrie.
Onze activiteiten concentreren zich
op het gebied van project operations
support en project management.

Om de groei binnen onze

HBO-ers Werktuigbouwkunde of Proces Techniek uit de olie- en gasindustrie en
HBO-ers met ervaring op het gebied van elektriciteit en instrumentatie.
Standplaats: Den Helder of op locatie bij de klant.
In verband met de aard van onze werkzaamheden en de daarmee samenhangende
gevraagde flexibiliteit (ad hoc voor soms korte perioden of voor een aantal dagen
per week voor langere tijd) nodigen wij met name gepensioneerden uit te reageren.
Lijkt het u leuk om ons team te komen versterken, stuur dan uw schriftelijke
sollicitatie voorzien van CV vóór 17 mei 2008, aan:

Seamless Oil & Gas Project Support B.V.
T.a.v. Mevr. M.S. Ketz
Postbus 51, 1780 AB Den Helder

organisatie op te vangen zijn
wij per direct op zoek naar:

Of mail naar suzanne.ketz@seamless-ogps.com
Voor meer informatie kunt u bellen naar: 0223 540 006.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

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

TESTAPPARATUUR

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

ELECTROTECHNIEK

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

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

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

TE HUUR: 4000 m2 verhard bedrijfsterrein.
Gelegen aan de Kotterkade in IJmuiden, geheel van stelconplaten voorzien verhard terrein van 55m x 75m.
Het omheinde terrein is vanaf het water te bereiken. Krachtstroomfaciliteiten zijn aanwezig.

Voor nadere informatie:
0255 563131
Dhr. A. of R. Ouwehand.
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When it’s a question of Survey & ROV Support...

...Ask Fugro
Fugro’s Offshore Survey Division operates and co-ordinates an extensive,
world-wide fleet of survey ships, subsea ROV’s and AUV’s, collecting geographical,
geophysical, geo-spatial and geodetic information.

Fugro’s Marine Survey Division is the world leader in the provision of offshore survey services including
high precision positioning systems, hydrographical, meteorological, oceanographic, geotechnical,
geophysical and geodetic surveying.

Fugro NV, 10 Veurse Achterweg, PO Box 41,
2260 AA Leidschendam, The Netherlands
Tel: +31 70 311 1422 Fax: +31 70 320 2703

www.fugro.com

NO OTHER COMPANY CAN PROVIDE THE SAME COMPREHENSIVE RANGE OF GEOTECHNICAL, SURVEY AND GEOSCIENCE SERVICES

