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Na een iets mindere periode ligt 
Bluewater Energy Services onder leiding 
van Hugo Heerema volgens John Awater 
weer goed op koers. “De reorganisatie 
heeft ertoe geleid dat we weer terug zijn 
bij waar we goed in zijn. Het ontwerpen, 
bouwen, installeren, opereren en 
uiteindelijk weer terughalen en elders 
opnieuw inzetten van FPSO’s. Hiermee 
maken we het verschil. We beheersen 
de gehele keten en dat doet niemand 
ons na. Vooral de visie van Hugo 
Heerema om FPSO’s opnieuw te 
gebruiken, wordt steeds realistischer.” 
Een goed voorbeeld vindt John Awater 
de FPSO Glas Dowr, waarvoor al voor de 
derde keer in haar carrière ‘first oil’ kon 
worden opgetekend. “De Glas Dowr 
ging voor het eerst in augustus 1997 
voor Amerada Hess in de Britse 
olievelden Durward en Dauntless aan 
het werk. Het volgende project betrof,
 in 2003, de productie voor Soekor in 
het Sable veld in Zuid-Afrikaanse 
wateren. Dit project zou zo’n vijf jaar 
duren. Hierna werd de Glas Dowr na 
een kort oplegperiode in Port Elizabeth 
naar de Sembawang werf in Singapore 
verhaald om daar te worden aangepast 
voor een derde project: de productie van 
olie voor ENI uit het Kitan veld in de 
Timorzee. Afgelopen oktober werd 
de productie opgestart en in no-time 
zaten we al op het afgesproken 
productieniveau van 40.000 barrels 
per dag. Ondertussen hebben met 
shuttletankers als de eerste drie 
off-loads plaatsgevonden.”

Voorbereidingen
Op de Sembawang werd anderhalf jaar 
lang aan de Glas Dowr gewerkt om deze 
geschikt te maken voor het Kitan project. 
In de tussentijd was in Dili op Oost-Timor 
een school opgezet, waar lokale 
mensen werden opgeleid tot operator. 
Ongeveer vijftig mensen volgden daar 
een opleiding van enkele maanden. 
Voor Bluewater was dit overigens niet 
nieuw. De strategie van het bedrijf is 
namelijk om zoveel mogelijk ‘local 
content’ in te zetten. Eerder was dit ook 
al het geval bij projecten in Zuid-Afrika 
en China. Maar er gebeurde meer. 
Subsea Superintendent Gerrit Jan Pronk: 
“Een aantal maanden voor vertrek van 
de Glas Dowr uit Singapore is door ons 
in het Kitan veld al het afmeersysteem 
voor de FPSO aangelegd. Dit bestaat uit 
in totaal zes zogeheten mooring legs, 
verdeeld over drie maal twee catenaries, 
in stervorm. Hiervoor zijn, op een 
afstand van bijna 1.300 meter van de 
afmeerpositie, zes 40 meter lange stalen 
palen met een diameter van 70 inch de 
zeebodem in geheid. Op de palen zit 
halverwege een oog waaraan een 
ketting, de zogeheten bottom chain, 
is bevestigd. Nadat de paal in de bodem 
is geheid, wordt de ketting aangetrokken 
en de houdkracht getest. Dit gebeurt 
onder keur. We praten dan over een 
kracht van 450 ton. Aan de ketting 
komt een lange draad, de catenary wire. 
Er is voor draad gekozen, omdat we 
zo min mogelijk gewicht aan de FPSO 
willen hebben hangen. 

Voor de aansluiting op de spider onder 
de turret van de FPSO wordt weer een 
stuk ketting, de top chain, met een 
lengte van 50 meter gebruikt. Met 
kettingstoppers worden de mooring 
legs op maat gemaakt. De aanleg is 
uitbesteed bij Acergy, die nog geen 
twee weken nodig heeft gehad om 
alles uit te voeren.” De waterdiepte ter 
plaatse bedraagt 325 meter.

de sleepreis
Op 21 juni van dit jaar vertrok de Glas 
Dowr aan de trossen van de anchor 
handling tugs Posh Champion en Day 
Tide vanuit Singapore richting Timorzee. 
Als escortsleper fungeerde de Northern 
Chaser. “Ter voorbereiding op de 
sleepreis,” zegt Marine Superintendent 
Kees van Beveren. “We hebben eerst een 
uitvoerige risicoanalyse gemaakt over 
de mogelijke routes naar het Kitan veld. 
We konden kiezen uit vier mogelijkheden. 
De eerste route liep door de Straat van 
Malakka helemaal om het eiland Sumatra 
heen. Dit werd in eerste instantie als de 
meest veilige route beschouwd. Later 
bleek echter dat, onder andere vanwege 
de grote lengte van deze route, de kans 
om in slecht weer te geraken zeer groot 
was. Het was niet de bedoeling dat de 
FPSO tijdens de reis teveel zou slingeren. 
De tweede route liep een stukje door 
de Javazee en vervolgens door de Straat 
Sunda tussen de eilanden Sumatra en 
Java door naar de Indische Oceaan. 
Dit was weliswaar een korte route, maar 
wel een heel drukke waar tevens piraterij 

BLUEWATER HEEFT WIND WEER IN DE ZEILEN

De strategie van Bluewater Energy Services uit Hoofddorp om FPSO’s na een eerste inzet ook voor volgende projecten 

te gebruiken, begint steeds meer vrucht af te werpen. Het meest recente succes in dit kader is de inzet van de Glas Dowr 

in het Kitan veld in de Timorzee tussen Australië en Oost-Timor. Verder staan vervolgprojecten op stapel voor de 

Bluewater FPSO’s Uisge Gorm en Munin. Reden voor Offshore Visie om hierover in conclaaf te gaan met John Awater, 

hoofd van de afdeling Marine & Subsea Support en zijn collega’s Kees van Beveren en Gerrit Jan Pronk.

De Glas Dowr wordt door drie slepers in positie gehouden voor het koppelen aan het afmeersysteem (foto: Bluewater).

Glas Dowr succesvol 
ingezet in Kitan veld
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een risico vormde. De derde route liep 
eerst iets verder door de Javazee en 
vervolgens via de Straat Lombok tussen 
de eilanden Bali en Lombok door naar de 
Indische Oceaan. Deze straat was minder 
druk en ook het risico van piraterij was 
veel kleiner. De vierde route bood twee 
opties. Eerst nog verder doorvaren via 
de Javazee en dan of aan de oostkant 
of aan de westkant het eiland Timor 
passeren. Maar van deze route zagen 
we af, omdat de Australische autoriteiten 
waarschuwden voor mogelijke 
terreuraanslagen. Uiteindelijk kozen 
we voor de kortste en meest veilige 
Lombok route.”

Op 7 juli arriveerde het transport in 
het Kitan veld en werd ook de Northern 
Chaser ingeschakeld bij het afmeren 
van de Glas Dowr aan het al eerder 
uitgelegde verankeringssysteem. 
“Met een boot voor en twee boten 
achter werd de FPSO in positie gehouden 
voor het aankoppelwerk. Hierbij was 
ook de Mermaid Challenger betrokken, 
die als duikondersteuningsvaartuig dienst 
deed.” Tijdens het transport bestond de 
bemanning van de Glas Dowr uit 140 
koppen die de laatste puntjes op de i 
zetten, zodat de FPSO bij aankomst 
gelijk gereed zou zijn voor gebruik. 
Het duurde echter nog ruim twee 
maanden voordat oliemaatschappij 
ENI met offshoreaannemer Technip 
de flowlines en umbilicals, die de 
verbinding vormen met de drie 
onderzeese olieproductieputten, hadden 
aangelegd en dat deze op de FPSO 
waren aangesloten. In oktober kon 
uiteindelijk toch de oliekraan open.

ENI heeft met Bluewater een contract 
gesloten voor de inzet van de Glas Dowr 
met een looptijd van vijf jaar, met een 
optie om dit met eenzelfde periode te 
verlengen. De standaardbemanning 
bestaat thans uit 43 tot 45 personen die 
volgens een schema van vier weken op, 
vier weken af lopen. De bevoorrading 
van de Glas Dowr vindt plaats vanuit 
Perth in Australië en Dili op Oost-Timor. 
Het Kitan veld ligt in de zogeheten Joint 
Petroleum Development Area, op 240 
kilometer ten zuiden van Dili en 550 
kilometer ten noorden van Darwin in 
Australië. Partners van operator ENI zijn 
Inpex Timor Sea en Talisman Resources.

andere projecten
Naast de Glas Dowr wordt ook volop 
olie geproduceerd met andere Bluewater 
FPSO’s. Met de Haewene Brim voor Shell 
UK in het Pierce veld, met de Aoka Mizu 
voor Nexen Petroleum UK in het Ettrick 
veld en met de Bleo Holm voor Talisman 
UK in de velden Ross, Parry en Blake. 

“Weldra zal de Uisge Gorm weer in de 
Britse sector van de Noordzee aan de slag 
gaan,” vervolgt John Awater. “Hiervoor 
is net een overeenkomst gesloten met 
EnQuest, die olie wil gaan winnen uit de 
velden Alma (v/h Argyll) en Galia. Voor 
de Uisge Gorm wordt dit project nummer 
twee. Bijzonder is dat de nieuwe locatie 
zo’n tien mijl noordelijker ligt dan het 
Fife veld waar ze van 1995 tot 2008 voor 
Amerada Hess heeft gewerkt. Het Fife 
veld was het eerste olieveld dat op de 
Uisge Gorm werd aangesloten. In 1997 
volgde het Fergus veld, in 1998 het Flora 
veld en in 2001 het Angus veld. Na vanaf 
2008 stil te hebben gelegen in het 
Rotterdamse havengebied, wordt de 
Uisge Gorm binnenkort verhaald naar 

Blohm + Voss in Hamburg om daar 
voor EnQuest te worden aangepast.” 
Deze oliemaatschappij heeft laten weten 
vanaf het vierde kwartaal van 2013 olie 
uit het Alma veld te gaan produceren. 
De enige Bluewater FPSO die nu nog 
zonder werk zit, is de Munin. Deze FPSO, 
die nog maar kort uit contract is, heeft 
vele jaren in de Zuid-Chinese Zee in 
onder andere de velden Lufeng, XiJiang 
en Hui Zhou in de West River delta olie 
geproduceerd. “Bijzonder aan deze FPSO 
is dat hiermee zelfs anderhalf jaar lang 
op DP basis olie is geproduceerd. We 
verwachten dat we ook voor de Munin 
FPSO weer snel werk vinden. Misschien 
zelfs wel weer in de Chinese wateren,” 
zegt John Awater tot besluit.

Tekening van één van de zes mooring legs waaraan de Glas Dowr in het Kitan veld is afgemeerd.

Met de FPSO Glas Dowr wordt sindskort olie uit het 

Kitan veld geproduceerd (foto: Bluewater).
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GUSTOMSC: UPGRADED ANSWER TO TOMORROW’S NEEDS

Introducing the 
Constructor Class
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Today’s offshore oil and gas recovery efforts are heading towards deeper waters. With the 

increasing numbers of such initiatives as subsea completions, pipeline connections and even 

subsea processing, the SURF market will need to respond with vessels capable of meeting 

the requirements of these increasingly complex and technically demanding developments. 

Both challenges and rewards for success are significant. Specifically for this market segment, 

GustoMSC introduces the Constructor Class of Vessel as its upgraded answer to tomorrow’s 

needs. An overview.
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Artist impression of the Constructor 

class (photo: GustoMSC).

A major engineering study has been 
performed to upgrade the Balder and 
Saipem 7000 to field development vessel 
with the full J-Iay tower integration, and 
bring the design of the DP systems up  
to DP-3 level.
 
requirements 
SURF vessels have to be able to work in 
deep water for prolonged periods, have 
short mobilization times, and also have 
the potential for future upgrades to 
operate in specific areas or conditions. 
The increasing water depth is for 
instance driving the requirements for 
crane capacities. The remoteness of 
operating areas requires vessels to be 

more self-supporting, have a larger 
payload and be increasingly efficient. 
Harsher conditions are one driver for 
improved power generation. The need 
for short mobilization times is driving  
the design of the hull for higher speeds. 
All future SURF vessels will need to 
optimally combine these features if  
they are to be acceptably cost-effective. 
Besides the operational requirements, 
safeguarding and improving health, 
safety, and the working environment are 
also essential elements of developmental 
work. In the offshore sector, comfort  
is not something to be taken lightly. 
Offshore vessels often have a large 
complement of specialists with complicated, 

intensive tasks to perform. They 
need a sound reliable platform on 
which to do their work. Fatigue is 
always a concern. Noise and vibration, 
and a lack of amusement over a 
prolonged period are all elements 
contributing to fatigue while the 
increasingly demanding projects 
require the crew to be superbly tit 
and show plenty of stamina. And last 
but not least, in the hard competition 
for qualified personnel, owners need 
to be able to offer an attractive 
working environment for their crews. 
So in vessel design the company 
has taken the working and living 
environment on board very seriously. 

processing, and other SURF activities. 
With such a substantial potential, the 
playing field for contractors is changing. 
After thorough market research - above 
and below water - for offshore 
installation vessels in deeper, more 
remote and harsher conditions 
GustoMSC has recognized the potential 
for a new league of offshore construction 
vessels. And it plans to play a key part.

track record
As reference GustoMSC has an enviable 
track record in the design and engineering 
of various installation and construction 

Oil and gas will remain the backbone  
of the world’s energy supplies for a long 
time to come. And with an ever-growing 
demand for energy, oil and gas 
companies are resetting the boundaries 
and casting their eyes ever wider, and 
deeper. This movement to ever deeper 
water by offshore interests means new 
potential for the subsea construction 
market. The Deepwater CAPEX index 
forecasts annual growth rates for the 
sector of over 20%. All aspects of the 
deepwater market are contributing to 
this figure, with a share of about 40%  
for pipelines, subsea production and 

vessels over recent time. Notable new 
builds include Deep Blue, a successful 
SURF vessel capable of reel and J-lay, and 
the Hai Yang Shi You 201, a DP pipelay 
derrick vessel. The latter will be capable 
of laying rigid pipes in water to 2,000 m 
water depth. The GustoMSC proprietary 
S-Iay stinger design, which consists of 
three sections, can be adapted to a wide 
range of water depths by modifying the 
curve. Earlier this year the 5,000 ton HLV 
Oleg Strashnov started operations as an 
installation vessel. On the conversion side 
GustoMSC has been responsible for the 
basic design of the Caesar and Audacia. 
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GustoMSC is using its experience to 
tackle the factors impinging comfort 
from the earliest design stages, and is 
undertaking further design studies to 
determine such sources of fatigue as 
vibration, and reduce them.

Clean design is becoming more and 
more an important consideration for 
operations in the delicate maritime 
environment. GustoMSC has taken 
this further than just a Class Notation. 
Great emphasis has been put in 
optimizing fuel consumption and  
needless to say the Constructor Class 
has been designed according to the latest 
knowledge with respect to environmental 
protection and NOx / SOx / WHRU 
technology has been taken into account.

GustoMSC maintains close relationships 
with many of the world’s leading 
offshore construction companies and 
ship owners. Open and constructive 
dialogue on the objectives and 
requirements for advanced designs 
formed the basis for which GustoMSC 
developed the Constructor Class of 
Offshore Installation Vessels to meet 
tomorrow's needs. 

closer look 
The Constructor Class of vessels is  
built up around a concept for a range  
of platforms, starting at 155 m length 
and 30 m wide, onto which different 
mission systems can be fitted and 
integrated. Currently the series consists 
of a basic construction vessel, a flex-Iay 
construction vessel, an S-Iay vessel and  
a heavy lift derrick lay vessel. ASURF-XL 
vessel is currently in the design process. 

As a class, Constructor vessels share  
a number of common design features, 
but are all customized to their specific 
mission. Variations are available in  
terms of mission equipment, DP classes, 
accommodation capacity and other 
options. In close cooperation with the 
owner, vessel design can further be 
tailored to specific requirements. 
This is possible thanks to the flexibility 
of the design, which allows for both 
customization at the design stage and 
for future modifications to the vessels  
to keep up to date with ever changing 
market requirements. 

All vessels share a hull shape designed 
to provide good seakeeping capabilities 
and offer a low resistance in transit, 
to all allow fast mobilization and low 
fuel consumption. Care has been taken 
to reduce wind and current coefficients 
so as to reduce the required power  
when in dynamic positioning.  
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The general arrangements are laid out 
such that the vessels can be fitted out  
as DP-3 vessels, up to the highest DNV 
DYNPOS-AUTRO standard. Optionally  
the vessels can be fitted out according  
to the new DNV DYNPOS ER standard. 
0ptionally the vessels can be fitted with 
active or passive anti-roll systems, with 
the possibility to combine the active 
anti-heel systems with ultra rapid 
ballasting systems for heavy lift 
operations. An integrated ROV hangar 
including a cursor launched ROV system 
on both sides is available for all designs. 

Special consideration has been given 
to the design of the foreship of the 
class. The landmark bow shape results  
in generous space for accommodation 
and utilities. A better separation 
between accommodation and 
machinery spaces reduce noise and 
vibration levels. While also allowing for 
inclusion of the latest exhaust treatment 
technologies for the reduction of 
emissions. This is all complemented by 
compliance with the latest rules and 
regulations such as the Special Purpose 
Ship code and NMD requirements for 
operations in the Norwegian sector.

construction vessel 
The most basic version is a large offshore 
construction vessel, aimed at a wide 
range of subsea construction tasks. 
This vessel features a large working 
deck aft and a high craneage capacity 
of up to 600 ton for the main crane. 
With deepwater installation as its 
principal mission, heave compensation 
and subsea installation capabilities are 

standard provisions on the main crane 
and lifting equipment. Total payload 
capacity for this design is 10,300 ton, 
which can be allocated to various 
combinations of mission equipment 
(in addition to the main crane) and 
payload such as subsea equipment, 
flexible pipe reels, etc. Top quality 
accommodation is provided for 130 POB. 

Flex-iay vessel 
The flex-Iay version shares its main 
characteristics with the basic construction 
vessel, but is specifically equipped as a 
flex-Iay vessel. Flexibility is the key word 
here, not only for the lay method but 
also for its operational capabilities. 
The main equipment for this vessel is 
a 550 ton tension rated flex-Iay tower, 
located over a midships moonpool with 
baffle plates, resulting in optimum 
operability for the lay system. With two 
carousels, one of 2,200 ton and one 
of 1.500 ton product carrying capacity, 
below decks it combines flexibility in 
product to be carried with an unobstructed 
main deck aft. This is complemented by 
a 450 ton heave compensated, subsea 
installation crane and an auxiliary crane 
close to the stern for general duties and 
handling during spooling. 

s-iay vessel 
The S-Iay configuration is targeted at 
complete field developments and 
combines the deepwater installation 
capabilities of the basic version with an 
S-Iay system suitable for 6" to 42" pipe 
in ultra deep water. The S-Iay system 
features a minimum of 9 workstations, 3 
tensioners and a dual A&R winch system. 

Balder installing independence hub. 
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Further flexibility is provided by the 
A-deck configuration with pipe storage 
in holds, leaving a totally unobstructed 
working deck area providing ample space 
for the equipment to be installed subsea, 
offshore construction and a range of 
other tasks. The stinger, including stinger 
handling frame, is removable; this adds 
to the versatility of the vessel as a 
deepwater construction vessel. 

large crane vessel 
The largest version is the heavy 
construction vessel, a powerful 
workhorse which can serve a wide 
range of purposes in the construction 
market. This vessel combines the 
field development role of the S-Iay 
configuration with a versatile 3,000 
ton main crane, and again with heave 
compensated subsea installation 
capabilities. The offset crane position 
provides unmatched outreach when 
working over the side and, with stinger 
and stinger handling frame removed, 
over the stern as well. This flexibility 
is again complemented by the A-deck 
configuration, again providing a truly 
unobstructed working deck. Besides 
the deepwater field development, the 

optional 8 point mooring system gives 
the vessel the ability to work in shallow 
water and in very close vicinity to platforms. 

surF-Xl vessel 
The SURF-XL vessel will complement the 
Constructor Class in the upper segment 
of the deepwater installation market. 
The vessel will combine reel and J-Iay 
capabilities, combined with a 1,000 ton 
heave compensated subsea installation 
crane and a deepwater lowering system. 
Combined with a large accommodation 
block and sharing its common 
characteristics with the rest of the 
Constructor Class, this vessel will offer 

unparalleled capabilities for the offshore 
oil & gas construction and SURF markets. 

The Constructor Class of vessel is 
GustoMSC's translation of the needs 
of today and tomorrow into the most 
effective hardware. Based on a parent 
hull configuration, the class provides 
attractive and efficient designs abIe to 
serve the full range of applications in the 
SURF and offshore construction markets. 

Dit artikel is geplaatst met toestemming van 

GustoMSC B.V. en is geschreven door 

Mattijs Faber en Alain Wassink.

CSO Deep Blue working near a platform.
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GASWINNING

De boring is uitgevoerd met de moderne 
boortoren 'Synergy' vanaf een nieuwe 
locatie gelegen aan de Tibsterwei in Ee, 
gemeente Dongeradeel (Friesland). Het 
nieuwe gasveld, Metslawier-zuid, werd 
aangeboord op een diepte van 3932 
meter en ligt ingesloten tussen twee 
gasvelden waar NAM al uit produceert 
(Metslawier en Oostrum). De eerste 
gasproductie staat gepland voor de 
zomer van 2012, op dit moment 
worden voorbereidende werkzaamheden 
uitgevoerd. NAM verwacht de komende 
15 jaar gas te winnen uit dit nieuwe 
gasveld. Het gasveld bevat naar 
verwachting 4 miljard m3 aardgas, dit 
staat gelijk aan het jaarlijks gebruik van 
2,5 miljoen Nederlandse huishoudens.
NAM directeur Bart van de Leemput 
kondigde het nieuws vol trots aan tijdens 
de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van het 

bedrijf: “Deze gasvondst overtrof onze 
verwachtingen. De leer-effecten en 
nieuwe inzichten uit deze boring zullen 
we toepassen op ons hele portfolio. 
In combinatie met nieuwe technieken 
en andere innovaties helpt dit ons om 
nog meer gas uit bestaande velden te 
halen en om nieuwe kleine gasvelden 
te vinden en in productie te nemen. 
Dit is een fantastisch resultaat en dat 
geeft ons energie om door te gaan  
op de ingeslagen weg.”

Het Metslawier-zuid gasveld hoort bij 
een van de honderden kleinere gasvelden 
in Nederland. Ongeveer 40% procent 
van alle gasproductie uit Nederland komt 
uit dit soort relatief kleine gasvelden op 
land en op zee. De overige gasproductie 
komt uit het grote Groningen-gasveld 
Slochteren. De overheid heeft in 1974 
het zogeheten ‘kleine velden beleid’ 
ingevoerd om het Groningen-gasveld te 
sparen en het opsporen en winnen van 
andere gasvelden te stimuleren. Zonder 
die kleine velden zou het Groningen-
gasveld nu al bijna leeg zijn geweest terwijl 
er nu nog zeker 50 jaar gas uit kan worden 
gewonnen. Ook het gas uit het gasveld 
Metslawier-zuid levert dus een bijdrage 
om de gasvoorziening van Nederland in 
de toekomst op peil te houden.

NAM is de operator van het Metslawier-
zuid gasveld, EBN B.V (namens de 
Nederlandse Staat) heeft een belang 
van 40% in dit project.

oranje nassau energie gaat  
gas winnen uit maas veld

Voor de productie van gas uit het 
marginale Maasveld, in blok Q16, 
heeft Oranje Nassau Energie (ONE) 
bij het ministerie van Economische 
Zaken, Landbouw en Innovatie een 
winningsvergunning aangevraagd. 
Als deze wordt verleend, verwacht 
ONE in het vierde kwartaal van 
2013 de gasproductie in dit veld 
te kunnen opstarten. 

ONE begon in juni 2011 te boren 
naar het gas dat zich op drie kilometer 
ten noordwesten van de Maasvlakte 
op een diepte van 2.500 meter onder 
de zeebodem moest bevinden. 
Bijzonder hierbij was dat hiervoor 
geen booreiland werd ingezet,  
maar dat er met een boorinstallatie 
vanaf de Maasvlakte werd gewerkt. 
Op 18 augustus werd het Maas  
gasveld aangeboord. 

Na een uitgebreide productietest en 
de evaluatie van de hierbij verkregen 
gegevens blijkt het Maas veld 
820 miljoen kubieke meter gas 
aan winbare reserves te bevatten. 
Voldoende om tot een rendabele 
winning over te gaan. Partners van 
operator ONE zijn TAQA Offshore, 
Energy-06 Investment en Energie 
Beheer Nederland.
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Grootste 
gasvondst op 

land door nAM 
sinds 1995

NAM heeft met succes een nieuw gasveld aangeboord vanaf een 

nieuw aangelegde locatie bij Ee, zo meldt de operator op haar 

website. Naar schatting zit er ruim 4 miljard m3 aardgas in het 

reservoir, hiermee is het de grootste gasvondst op land voor de 

NAM sinds 1995. De put, met en diepte van ongeveer 3900 meter, 

werd geboord tussen augustus en oktober 2011. De daadwerkelijke 

aanvang van gasproductie staat gepland voor de zomer van 2012.

NAM directeur Bart van de Leemput (foto: Hans Banus).

Deze foto toont de innovatieve gaswinningsunit 

die in de zomer van 2012 op de locatie nabij Ee 

geplaatst zal worden.



TESTHAL
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Binnenkort wordt bij het maritieme 
onderzoeksinstituut Marin een 
hypermodern laboratorium geopend: 
het zogeheten Depressurised Wave 
Bassin (DWB). Het gaat hier om een 
modernisering van de 40 jaar oude 
vacuumtank; een 240 meter lange 
testhal voor scheepsmodellen. Het 
unieke aan dit gebouw is dat de 
luchtdruk in het gebouw kan worden 
verlaagd tot 25 mbar. Dit is noodzakelijk 
om cavitatie proeven aan schaalmodellen 
te kunnen uitvoeren. 
In het verleden werden proeven, 
met schaalmodellen van schepen 
(schaalgrootte van 1:20 tot 1:50) met 
een maximale modellengte van 14 meter, 
nagebootst met een vrijwel gladde 
zeespiegel. In de nieuwe situatie worden 
golven opgewekt met een significante 
golfhoogte van ca. 75 centimeter. 
Dit komt, afhankelijk van de schaal 
van het model, overeen met golven 
van 21 meter op zee.

Golfopwekkers
De golven worden opgewekt door in 
totaal 224 golfopwekkers, 200 langs de 
lange kant van het bassin en 24 langs de 
korte kant. Omdat de golven, net als in 
werkelijkheid, niet terug mogen keren, 

waardoor een klotsende en onrealistische 
situatie ontstaat, zijn er beweegbare 
golfdempers aangebracht. De door 
Consmema ontworpen, geproduceerde 
en geplaatste golfdempers zijn eigenlijk 
een soort kunstmatige stranden. 
Het gaat hier om gebogen stalen panelen 
van 5 meter breed en 8 meter lang die 
aan de tegenoverliggende lange en 
korte zijde van de golfopwekkers zijn 
aangebracht. Daarmee ontstaat de 
mogelijkheid om golven, net als op een 
echt strand, te laten rollen en uitdempen. 
De golfdempers kunnen door 
waterhydrauliek bewogen worden. 
De golfopwekkers aan de lange zijde 
kunnen vertikaal geplaatst worden, 
waardoor twee evenwijdige wanden 
ontstaan. Met behulp van de golfopwekker 
van de korte zijde kunnen dan hoge 
kopse golven worden opgewekt. Door 
deze combinatie van golfopwekking en 
-demping is het mogelijk om 
verschillende dwarsgolven en golven in 
de lengterichting van de tank te creëren.

stille sleepwagen
Om de scheepsmodellen te kunnen 
voortbewegen en nauwkeurige (geluids-)
metingen te doen heeft Consmema 
ook een stille sleepwagen ontworpen, 

geproduceerd en geplaatst. 
Dit is een relatief lichte aluminium 
constructie met een gewicht van zo’n 
8 ton, die met snelheden tot 6 meter 
per seconde over rails voortbewogen 
wordt over het bassin. De bediening 
van de sleepwagen kan op afstand 
gebeuren, want ook onder vrijwel 
vacuümgetrokken omstandigheden 
moet het onderzoek op een veilige 
manier kunnen doorgaan. Deze 
veiligheid stelt naast de nauwkeurige 
snelheid, noodzakelijk voor de precieze 
uitvoering van proeven, hoge eisen aan 
het veiligheidssysteem. Consmema is 
in staat gebleken hieraan op 
overtuigende wijze te voldoen.

Met behulp van speciale 
onderwatermicrofoons die op de 
eveneens door Consmema ontworpen 
hydrofoonmast zijn geplaatst, kan heel 
nauwkeurig het geluid van 
scheepsschroeven worden gemeten. 
Aan het geluid dat wordt geproduceerd 
door schroeven worden steeds strengere 
eisen gesteld uit het oogpunt van 
comfort (cruiseschepen), milieu en 
tactische redenen (oorlogsschepen). 
Ook bij diverse researchschepen is dit 
een punt van aandacht. 

CONSMEMA IN AFRONDENDE FASE VAN MARIN PROJECT

Depressurised Wave Bassin 
Het sinds 1924 in Hattem gevestigde Consmema is als een van de aannemers betrokken bij de ingrijpende 

verbouwing en modernisering van de vacuumtank bij Marin in Ede. Consmema heeft naast werkzaamheden 

in de algemene machinebouw, offshore en prefab betonindustrie een jarenlange ervaring  op het gebied 

van watermanagement. Het gaat hier veelal om nieuwbouw en/of aanpassingen aan faciliteiten bij 

onderzoeksinstituten die behoren tot de wereldtop op maritiem en waterbouwkundig gebied.

De golfdempers kunnen door waterhydrauliek 

bewogen worden.Om de scheepsmodellen te kunnen voortbewegen heeft 

Consmema ook een stille sleepwagen ontworpen.



LNG

“Nu nog is het dok in Zuid-Korea een 
groot gat in de grond. Maar straks lassen 
robots er de grootste romp ter wereld 
ooit in elkaar.” Neil Gilmour, binnen Shell 
Upstream International General Manager 
FLNG, beschrijft met nauwelijks verholen 
enthousiasme wat er vanaf eind 2012 
bij Samsung Heavy Industries op stapel 
staat. Dan wordt het staal gesneden voor 
de Floating LNG (FLNG), de drijvende 
fabriek waarop Shell op zee gas zal 
behandelen, vloeibaar maken, opslaan 
en verpompen naar LNG-tankers die 
langszij komen om het product naar 
de markt te vervoeren. Gilmour is sinds 
begin 2010 verantwoordelijk voor de 
ontwikkeling van het FLNG-project, 
hij kent alle ins-en-outs. Maar nu de 
kiellegging in aantocht is, raakt hij 
steeds meer onder de indruk van de 
omvang van het FLNG-programma. 
“Het droogdok in Zuid-Korea biedt 
normaal gesproken ruimte voor de bouw 

van vier grote schepen tegelijk. FLNG gaat 
de hele ruimte in beslag nemen. Zoiets 
groots kun je je nauwelijks voorstellen.” 

Vergelijkingen
FLNG is een monsterproject dat niet zou 
misstaan in het programma Engineering 
Connections van National Geographic 
Channel. Veel andere superlatieven 
dan ‘groot, groter grootst’ zijn er 
nauwelijks om FLNG te omschrijven. 
Met vergelijkingen kom je een heel eind. 
De afstand van voor- tot achtersteven 
is 488 meter, ongeveer net zo ver als de 
afstand tussen het Centraal Station en 
het Damplein in Amsterdam. Het dek 
omvat de oppervlakte van vier 
voetbalvelden. Er zit 260.000 ton 
staal in verwerkt, veertig keer zoveel 
als in de Rotterdamse Erasmusbrug. 
Volgeladen weegt het schip 600.000 ton, 
zeven keer zo zwaar als het grootste 
Amerikaanse vliegdekschip. Het hoogste 

punt helemaal vooraan op de boeg meet 
105 meter vanaf de kiel - ruim twee keer 
de hoogte van de Arc de Triomphe in Parijs. 

Fabriek
FLNG lijkt op een schip, maar dat is het 
niet. Het is een LNG-fabriek en een op- 
en over-slagterminal in één. Gewonnen 
gas wordt aan boord gekoeld tot 162 
graden Celsius onder nul, waarna het in 
vloeibare vorm kan worden opgeslagen 
totdat een gastanker langszij komt om 
een lading gas op te halen. Normaal 
gesproken beslaat een LNG-fabriek 
inclusief opslag en een overslagpier 
duizenden vierkante meters - FLNG, 
hoewel heel groot, heeft slechts een 
kwart van die ruimte beschikbaar. 
Om dit staaltje hoogwaardige techniek 
te realiseren, werkt Shell samen met 
de Zuid-Koreaanse scheepsbouwer
Samsung Heavy Industries en het 
Franse ingenieursbureau Technip. 

SHELL BOUWT DRIJVENDE PRODUCTIEFACILITEIT

reuzespin 
in het gasweb

Met een drijvende fabriek voor de productie van vloeibaar aardgas op volle zee 

gaat LNG-productie een nieuw tijdperk in. Mei vorig jaar heeft Shell als eerste 

ter wereld de beslissing genomen een drijvende productiefaciliteit te bouwen: 

Floating LNG. De plannen voor een ‘vloot’ liggen al klaar.
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rendabel vol te maken, kunnen ook 
aangrenzende satellietvelden worden 
ontgonnen: de FLNG-faciliteit is als het 
ware een spin in een web van bronnen 
op de zeebodem die op een afstand van 
wel 100 km kunnen liggen. Pijpleidingen 
over de zeebodem brengen het gas naar 
een verdeelstation onder de faciliteit, 
dat het gas uiteindelijk inneemt. 
Als het Prelude-gasveld na 25 jaar is 
uitgeput, gaat de FLNG voor revisie terug 
naar de werf. Daar zullen alle installaties 
aan boord worden vervangen. Na deze 
grote beurt kan de faciliteit aan een 
tweede leven beginnen van nog eens 
25 jaar. Na 50 jaar is ook de romp aan 
vervanging toe.

post-prelude
Hoewel de ontginning van het Preludeveld 
nog moet beginnen, spreken betrokkenen 
bij Shell nu al van het post-Prelude-
tijdperk. De FLNG-kolos is de eerste in 
een serie van drijvende LNG-productie-
installaties. Daar liggen de plannen al 
voor klaar, ook al is de kiel van ‘FLNG-1’ 
nog niet gelegd. “Shell zal vast en zeker 
nieuwe faciliteiten gaan bouwen,” zegt 
Gilmour. “Dit is een winstgevende 
activiteit, er is een toenemende vraag 
naar energie en er zijn genoeg 
consumenten die behoefte hebben 
aan energie in de vorm van aardgas. 
We hebben met FLNG een manier 
gevonden om de gasvoorraden op 
zee beschikbaar te maken voor de 
markten die ze nodig zullen hebben.” 
Wachten tot het Preludegasveld na 25 
jaar is uitgeput en dan pas aan nieuwe 
projecten beginnen is niet erg realistisch, 
aldus Gilmour. Nieuwe FLNG-projecten 
gaan de komende jaren gelijktijdig of 
kort na elkaar van start. “Vergelijk het 
met de eerste Macintosh-computer. 
Apple wachtte ook niet af om te zien 
of die een succes werd, maar 
ontwikkelde gelijktijdig nieuwe 
computers. Wij starten parallelle 
projecten omdat we ervan uitgaan
 dat FLNG succesvol is.”

eigenschappen
Vanaf de start is het principe ‘ontwerp 
er een, bouw er vele’ leidend geweest, 
verheldert Gilmour. Flexibiliteit, multi-

Ook Nederlandse toeleveranciers zijn 
betrokken bij de ontwikkeling: het 
maritiem onderzoekscentrum Marin 
en TNO voerden testen uit, SBM Offshore 
levert een belangrijk onderdeel voor 
de installaties op het dek.
Het is dan ook niet zomaar een fabriek 
die Shell ontwikkelt. “FLNG betekent 
een verandering van het speelveld van 
de gasmarkt,” zegt Gilmour, “het is een 
echte game changer.” Gasvelden die tot 
voor kort onbereikbaar waren, kunnen 
nu wel rendabel worden geëxploiteerd. 
“Dit zijn pas de allereerste stappen op 
weg naar een nieuw tijdperk. We zien 
een wereld waar de vraag naar gas alleen 
maar toeneemt. Er zijn heel veel 
gasvoorraden op zee, FLNG kan een 
grotere rol spelen om deze voorraden 
economisch te exploiteren.”

serieus
Al halverwege de jaren negentig speelde 
Shell voor het eerst met de gedachte aan 
FLNG. Maar lange tijd was het technisch 
te moeilijk en te kostbaar om gasvelden 
op zee te ontginnen. Ze bevinden zich 
over het algemeen ver uit de kust, in 
diepe wateren, waardoor de aanleg 
van pijpleidingen naar installaties aan 
land een kostbare aangelegenheid is. 
Ter plekke oppompen en vloeibaar 
maken voor vervoer per tanker is dan 
de enige optie. De groeiende wereldwijde 
energiebehoefte, een grotere vraag naar 
‘schone’ brandstoffen en de zoektocht 
naar alternatieven voor bestaande, 
maar in omvang afnemende olie- en 
gasvoorraden vormen een stimulans om 
serieus werk te maken van ‘stranded gas’ 
- jargon voor deze ‘gestrande’ gasvelden 
op zee.

rendabel
De wereldwijde gasmarkt ontwikkelt 
zich momenteel zodanig dat investeren 
in FLNG rendabel is. Voor Shell kreeg het 
FLNG-project een extra impuls door de 
ontdekking, in 2007, van grote gasreserves 
200 kilometer uit de kust ten noordwesten 
van Australië. Het Prelude-gasveld is de 
locatie voor de eerste FLNG-faciliteit. 
Die zal op een vaste plek verankerd 
worden en naar verwachting 20 tot 25 
jaar gas produceren. Om die kwarteeuw 

inzetbaarheid, aanpassingsvermogen - 
die eigenschappen zitten in het hele 
FLNG-ontwerp verweven. Op die manier 
is het niet nodig voor ieder gasveld een 
nieuw schip te ontwerpen. Met kleine 
ingrepen kun je de faciliteit geschikt 
maken voor specifieke omstandigheden, 
of aanpassen aan wensen van partners 
die van de techniek gebruik willen 
maken. FLNG’s bouwen ‘van de plank’ 
verkort de tijd tussen gasvondst en 
exploitatie en is aanzienlijk goedkoper.
Bij het Prelude FLNG-project bedraagt 
die tijd al minder dan tien jaar; volgens 
Gilmour kan dat bij volgende FLNG-
projecten nog efficiënter, zodat 
exploitatie van nieuwe velden snel te 
gelde kan worden gemaakt. Kandidaat-
gasvelden zijn er te over: in wateren rond 
Indonesië, de Filippijnen, Afrika, Latijns-
Amerika. Concreet heeft Shell afspraken 
gemaakt dat bij de ontwikkeling van het 
Greater Sunrise-veld in de Timor-zee, en 
het Abadi-veld bij Indonesië gebruik zal 
worden gemaakt van een FLNG- faciliteit.

Gilmour benadrukt dat het welslagen 
van FLNG afhankelijk is van het 
vertrouwen dat partners en klanten in 
het project hebben. Werkt de techniek, 
zijn investeringen rendabel, is er een 
operationele infrastructuur die LNG 
kan verwerken, wordt het gas ook 
daadwerkelijk aan klanten geleverd, 
is de winning veilig voor medewerkers en 
milieu - op die vragen moet het antwoord 
bevestigend zijn. “Mensen willen altijd 
weten of nieuwe technologie werkt,” 
zegt hij. “Een interessante vraag is hoe je 
nieuwe klanten geruststelt als je ze nog 
niet kunt meenemen naar een tastbaar 
voorbeeld. Wij kunnen veel doen om 
zorgen weg te nemen: Shell loopt al lang 
voorop in innovatie van LNG-technologie, 
we hebben ervaring in de offshore 
industrie, we weten hoe we megaprojecten 
succesvol kunnen uitvoeren, we hebben 
een sterke positie in de totale LNG 
aanvoerketen opgebouwd. En we 
werken met partners van wereldklasse.” 

Dit artikel is geplaatst met toestemming van Rob van 

’t Wel, hoofdredacteur van Shell Venster, een uitgave 

van Shell Nederland BV.

LNG
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VESSEL SHARING

Ter gelegenheid van het jubileum werden 
de bemanningen van de vijftien 
bevoorraders op taart getrakteerd en 
kregen alle medewerkers van de SNS 
Pool een presentje. Ook de eigenaren 
van de schepen en de leden van de 
Stuurgroep werden gefêteerd. Maar 
hierna was alles weer ‘business as usual’. 
Toch zal het 10-jarig bestaan van de pool 
niet helemaal onopgemerkt voorbijgaan, 
stellen Anko Staas en Loek Sakkers. 
“Wij zijn druk bezig om voor jongeren 
in de regio Den Helder iets bijzonders te 
organiseren. Maar dit heeft gezien het 

grote aantal partijen dat bij de SNS Pool 
is betrokken, nog wat tijd nodig. Wordt 
dus vervolgd.”

Terugblikkend op de start op 1 januari 
2002 zegt Loek Sakkers: “Voordat de 
SNS Pool werd opgericht, deelde al een 
viertal oliemaatschappijen samen schepen. 
Dit begon in 1989 in de IJmond toen 
Amoco met Mobil en Conoco met 
Unocal (thans Chevron) het vessel 
sharing concept gingen toepassen. 
Anko en ik waren er toen ook al nauw 
bij betrokken. En in 1993 gingen in Den 

Helder de maatschappijen Elf Petroland 
(nu Total E&P Nederland) en Occidental 
Petroleum (nu GDF SUEZ E&P Nederland) 
hun scheepscapaciteit delen.” 
Anko Staas vult aan: “Nadat in 1997 de 
IJmondpool met de partners Amoco, 
Unocal, ENI, Mobil en NAM was 
ontstaan, volgde vijf jaar later de SNS 
Pool. Deze ging van start met zes 
oliemaatschappijen en tien bevoorradings-
schepen en de eerste jaren werd vanuit 
zowel Velsen als Den Helder geopereerd.” 
In 2004 verhuisden alle oliemaatschappijen 
hun bevoorradingsactiviteiten, die tot 

SNS POOL VLOOT TELT VIJFTIEN SCHEPEN

Operators tien jaar 
samen sterk

Op de eerste dag van het jaar bestond de Southern North Sea (SNS) Pool precies tien jaar. Gebaseerd op het zogeheten 

vessel sharing concept wordt onder leiding van Peterson SBS middels deze pool vanuit Den Helder op logistiek gebied 

nauw samengewerkt door acht operators die allemaal actief zijn in de Nederlandse sector van de Noordzee. Daarnaast 

verleent de SNS Pool ondersteunende diensten aan een drietal andere operators. Anko Staas en Loek Sakkers stonden 

recentelijk samen met Offshore Visie stil bij het eerste jubileum van dit in de internationale offshore-industrie unieke 

samenwerkingsverband. Anko Staas is voorzitter van de SNS Pool Stuurgroep en als Supply Chain Manager werkzaam bij 

Chevron en Loek Sakkers is SNS Pool Fleet Manager en werkzaam bij Peterson SBS.
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Stuurgroepvoorzitter Anko Staas (links) en SNS Pool Fleet Manager Loek Sakkers (foto: PAS Publicaties).



poolpartners levert het vessel sharing 
concept nog meer voordelen op. 
“Doordat je met veel minder schepen 
vaart door afvaarten naar de diverse 
offshorelocaties te combineren,” legt 
Anko Staas uit, “bespaar je niet alleen 
op de charterkosten van de schepen en 
de brandstof, maar heeft dit ook 
voordelen voor het milieu. Denk maar 
eens aan de hoeveelheid CO2-uitstoot. 
Deze is met vijftien schepen en de 
gecombineerde afvaarten beduidend 
minder dan wanneer er bij ieder voor 
zich met minstens 24 schepen zou 
worden gevaren. Een ander voordeel 
van de poolvloot is flexibiliteit. Er is altijd 
wel een schip beschikbaar als zich 
onverhoopt iets voordoet.”

De oliemaatschappijen of operators die 
momenteel in de SNS Pool participeren, 
zijn GDF SUEZ E&P Nederland, Total E&P 
Nederland, TAQA Energy, DANA 
Petroleum Netherlands, Chevron 
Exploration and Production Netherlands, 
Nederlandse Aardolie Maatschappij, 
Centrica Production Nederland en 
Wintershall Noordzee. Daarnaast worden 
diensten verleend aan BP (UK), Shell (UK) 
en Sterling Resources. Van de vijftien 
bevoorradingsschepen zijn er volgens 
Loek Sakkers twee speciaal gebouwd 
naar de wensen van de poolpartners. 
“Dit zijn de Far Splendour en de Skandi 
Texel. Voor de eerste hebben we 
specificaties geschreven ten aanzien van 
het transport van glycol, methanol en 
andere bulkproducten. De Skandi Texel 

dan vanuit de IJmond opereerden,  
naar Den Helder. Daar werd aan de 
Industrieweg de yard van GDF SUEZ E&P 
Nederland gerenoveerd en een kantoor 
met opslagloods gebouwd, zodat deze 
locatie als hub kon fungeren. De goederen 
voor de boor- en productieplatformen 
worden hier afgeleverd en op het juiste 
moment met vrachtwagens naar de 
Paleiskade en de Nieuwediepkade 
getransporteerd en aan boord van  
de bevoorradingsschepen geplaatst. 
Om dit alles in goede banen te leiden 
werd, voor de uitgebreide renovatie  
van de Nieuwediepkade in 2008, ook  
de Paleiskade flink onder handen 
genomen en onder andere voorzien  
van een moderne mudplant en water-, 
methanol- en glycolfaciliteiten.

complex geheel
In totaal wordt door de SNS Pool 
ingehuurde vloot momenteel 130 
productieplatformen, 9 booreilanden  
en 4 werkeilanden bediend,” zegt Loek 
Sakkers. “Er wordt door ons volgens  
een vast schema gewerkt om al die 
productieplatformen en werkeilanden  
te bevoorraden. Tussendoor worden de 
booreilanden aangedaan.” Anko Staas 
voegt toe: “Wij proberen alle schepen 
zo efficiënt mogelijk in te zetten, maar 
slecht weer of een onverwachte 
gebeurtenis op een booreiland heeft 
hier direct invloed op. We streven  
continu naar een ideaal vaarschema om 
de efficiëntie nog verder te verhogen.”
Naast een financieel voordeel voor de 

is een echt shallow water schip, waarmee 
we het Ameland Westgat complex vlak 
voor de kust van Ameland kunnen 
bevoorraden. Dit is min of meer de 
opvolger van de Shelf Express die dit 
werk zo’n twintig jaar heeft gedaan.”

Grootste charteraar
De SNS Pool vloot was vorig jaar goed 
voor 1.731 portcalls in de haven van 
Den Helder. De gehele logistieke 
organisatie biedt direct werk aan 
ongeveer 350 mensen en is hiermee 
één van de grootste verschaffers van 
werkgelegenheid van de regio. 

“Voor wat betreft de inhuur van 
de bevoorradingsschepen zijn door 
Peterson SBS en de stuurgroep van de 
poolpartners duidelijke afspraken 
gemaakt en is hiervoor een transparante 
procedure ontwikkeld,” stelt Anko Staas. 
Loek Sakkers zegt hierover: “We werken 
nauw samen met een broker die de 
markt goed kent en voor ons de markt 
opgaat op basis van een aantal criteria 
dat wij als SNS Pool hebben gesteld. 
Na evaluatie van de ontvangen offertes 
adviseer ik vervolgens de stuurgroep welk 
schip het beste gekozen kan worden. 
Bij de selectie kijken we niet alleen naar 
de charterkosten, maar ook naar het 
brandstofverbruik en de CO2-uitstoot. 
Je komt dan al gauw uit bij de nieuwe 
schepen met dieselelektrische 
aandrijving. Overigens zijn wij, na Statoil, 
in Europa de grootste charteraar van 
bevoorradingsvaartuigen.”

VESSEL SHARING
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De bevoorraders van de SNS Pool opereren vanuit Den Helder (foto: PAS Publicaties).
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VESSEL SHARING

Een flink deel van de vloot bestaat uit 
bevoorradingsschepen van het type 
UT755. Maar ook van de typen VS470, 
P106, MT6009 en Damen PSV7216 zijn 
schepen vertegenwoordigd. Loek 
Sakkers: “Wij hebben niet echt een 
voorkeur voor een bepaald type, als 
maar aan onze eisen wordt voldaan.” 
Anko Staas zegt over de omvang van 
de vloot: “Twee maal per jaar wordt 
een vlootschema vastgesteld aan de 
hand van de wensen van de 
oliemaatschappijen. Die geven aan 
hoeveel bevoorradingscapaciteit zij 
nodig hebben. De SNS Pool Stuurgroep, 
waarin van elke maatschappij een 
vertegenwoordiger zit, bepaalt dan 
hoeveel en welke schepen worden 
ingehuurd.” 

Opmerkelijk is dat de SNS Pool met veel 
verschillende scheepseigenaren werkt. 
Hieronder bevinden zich Gulf Offshore 
North Sea, Island Offshore, Trico Supply, 
DOF, Troms Offshore, Vroon Offshore 
Services, Farstad Shipping en Rem 
Offshore. Recente nieuwkomers zijn 
de Dina Merkur van Myklebusthaug 
Management, de Portosalvo van Gulf 
Offshore North Sea en de Skandi 
Waveney van DOF.

eigen experts
Op het gebied van veiligheid is de 
afgelopen tien jaar heel wat 
ondernomen, zoals recentelijk nog de 
zogeheten Loose Objects Campaign. 
Hiermee is iedereen nog eens extra 
geattendeerd op de gevaren van 
losliggende en rondslingerende 
voorwerpen. Maar er is meer. Loek 

Sakkers: “Wij hebben twee voormalige 
gezagvoerders ingehuurd die alle 
veiligheidsaudits voor hun rekening 
nemen. Ze varen met de schepen mee, 
inspecteren de lading en voeren 
inspecties uit bij het schoonmaken van 
de tanks.” Anko Staas vult aan: “Volgens 
mij is het inhuren van eigen experts een 
heel grote stap voorwaarts voor de SNS 
Pool. We hebben namelijk gemerkt dat 
op de schepen de bewustwording op 
veiligheidsgebied hierdoor aanzienlijk 
is toegenomen.”

Sterker nog, Staas denkt dat 
de SNS Pool zich op dit gebied  
sterk onderscheidt.

Het succes van de SNS Pool en 
de voordelen die dit logistieke 
samenwerkingsverband oplevert, 
is in de offshore-industrie niet 
onopgemerkt gebleven. Vanuit diverse 
landen, waaronder Nigeria, India, 
Brazilië en de Verenigde Arabische 
Emiraten, is belangstelling getoond. 
In Schotland zijn ook diverse 
maatschappijen met het vessel 
sharing concept aan de slag gegaan. 

Anko Staas vervolgt: “Je ziet dat er 
diverse concepten worden toegepast, 
maar die gaan allemaal niet zo ver als 
in Nederland. Hier hebben de 
oliemaatschappijen de logistiek in 
zijn geheel uitbesteed. Dat durft men 
niet overal zomaar aan. Je ziet dat de 
oliemaatschappij nog steeds zelf graag 
aan het roer wil blijven staan. Voor ons is 
er eigenlijk geen weg terug, want dit 
zou de partners meer geld gaan kosten. 
Daarom verwacht ik dat de club bij elkaar 
blijft, want uiteindelijk is het vessel 
sharing concept per definitie efficiënt en 
effectief. Het ligt ook in de verwachting 
dat de SNS Pool vanuit Den Helder blijft 
opereren. Het is nu eenmaal de meest 
ideaal gesitueerde haven, aangezien 
de meeste ontwikkelingen zich in het 
noordelijke deel van het Nederlandse 
continentale plat afspelen. Ergens 
anders heengaan zou alleen maar 
kostenverhogend werken.”
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Vloot SnS Pool per 1 januari 2012

naam type eigenaar/manager

Highland Bugler UT755 Gulf Offshore (UK)
Highland Monarch UT755 Gulf Offshore (UK)
North Challenger UT755 Gulf Offshore (UK)
Portosalvo UT755L Gulf Offshore (UK)
F.D. Reliable UT755L Gulf Offshore (UK)
Island Endeavour UT755LN Island Offshore (NO)
Island Earl UT755LN Island Offshore (NO)
Dina Merkur UT755LC Myklebusthaug     
  Management (NO)
Skandi Waveney UT755L DOF ASA (NO)
Skandi Texel MT6009S DOF ASA (NO)
Rem Mermaid MT6009L Rem Offshore (NO)
Far Splendour Ulstein P106 Farstad Shipping (NO)
Troms Fjord VS470 MK II Troms Offshore (NO)
Base Express Damen PSV7216 Vroon Offshore Services (NL)
Pool Express Damen PSV7216 Vroon Offshore Services (NL)

De bevoorrader Dina Merkur is sinds kort actief voor de SNS Pool (foto: PAS Publicaties).
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ZWAAR TRANSPORT

Vorig jaar was het wederom marktleider 
Dockwise die de nodige aandacht van 
de media wist te trekken. Na de eerdere 
aankondiging dat de rederij uit Breda het 
allergrootste zwareladingvaartuig ter 
wereld wilde gaan bouwen, werd vorig 
jaar ook bekend dat de bouw van dit 
Type O vaartuig was uitbesteed bij 
Hyundai Heavy Industries in Zuid-Korea. 
De kiel is in december 2011 gelegd en 
de oplevering van deze 275 meter lange 
en 80 meter brede superheavylifter staat 
voor oktober 2012 gepland. Het vaartuig 
gaat Dockwise Vanguard heten en kan 
ladingen meetorsen tot een gewicht van 
110.000 ton. Dockwise zegt 240 miljoen 
dollar in de nieuwbouwer te investeren. 
Ondertussen is ook bekend dat het totale 
voortstuwingspakket gaat bestaan uit 
twee Wärtsilä 6L38 motoren en twee 
Wärtsilä 12V38 motoren. Het vaartuig 
wordt geklasseerd door DNV. 

opdrachten
Inmiddels heeft de rederij al twee 
opdrachten voor de Dockwise Vanguard 
geboekt. Eerst zal vlak na de oplevering 
de 50.000 ton wegende romp van 
Chevron’s Jack & St.Malo halfafzinkbare 

productieplatform van Zuid-Korea naar 
de Golf van Mexico worden vervoerd. 
De tweede opdracht, die in 2013 dient 
te worden uitgevoerd, omvat het 
transport van de cilindervormige Goliat 
FPSO van Ulsan van Zuid-Korea naar 
Hammerfest in Noord-Noorwegen. 
ENI gaat dit Sevan 1000 type FPSO daar 
inzetten voor de winning van olie uit de 
Barentszee. De FPSO weegt 58.000 ton 
en heeft een diameter van 112 meter 
en een hoogte van 75 meter. Verder 
krijgt Dockwise dit jaar de beschikking 
over een tweede grote heavylifter. 
Dit is de HYSY 278 van China Offshore 
Oil Engineering Company (COOEC). 
Een halfafzinkbaar zwaartransportvaartuig 
met een laadvermogen van 53.500 ton, 
dat eind maart van dit jaar door de 
China Merchants werf wordt opgeleverd. 
Voor de operationele inzet heeft 
Dockwise met de Chinese eigenaar een 
managementcontract gesloten. Naast de 
komst van nieuwe schepen verdwenen er 
ook oudere units uit de vloot. Nadat men 
in 2010 had besloten om de Enterprise 
af te stoten, was vorig jaar de Explorer 
eenzelfde lot beschoren. En hierbij bleef 
het niet, want in november maakte de 

rederij bekend dat Dockwise Yacht 
Transport (DYT) zou worden verkocht 
aan de investeringsmaatschappij Coby 
Enterprises Corporation en het eigen 
management. DYT, marktleider in het 
transport van luxe jachten, beschikt over 
drie transportvaartuigen. Dit zijn de 
Super Servant 3, Super Servant 4 en 
Yacht Express. Door het afstoten van 
DYT kan Dockwise zich met een vloot 
van negentien schepen nu geheel 
concentreren op de kernactiviteiten.

projecten
Door de marktleider werd ook in 
2011 weer een aantal opmerkelijke 
transporten uitgevoerd. Zo bracht 
de Swan in januari een launchbarge, 
beladen met een grote jacket, voor 
een project van Exxon naar Australië. 
In februari trok de Tern de aandacht 
met het transport van een grote sectie 
voor het boorschip Noble Leo Segerius 
van Singapore naar de BrasFELS werf 
in Brazilië. In dezelfde maand 
transporteerde de Blue Marlin het 
halfafzinkbare booreiland SSDR 
Bicentenario van Singapore naar 
Curaçao. En in april laadde de 

MEER CONCURRENTIE UIT VERRE OOSTEN

Superheavylifters 
in aantocht

Na een moeizame start, begin vorig jaar, trok de zwareladingmarkt 

in de tweede helft met name in het topsegment flink aan. Toch blijft 

het een moeilijke markt met marginale winstmarges, waarbij in het 

bijzonder het toenemend aantal schepen zorgen baart. Vooral in het 

Verre Oosten begeven steeds meer reders zich op de zwareladingmarkt. 

Wel maken reders die zich bezighouden met het vervoer van 

projectladingen dankbaar gebruik van de ontwikkelingen in de 

windenergiesector. Dit levert hen zowel extra transport- als 

installatiewerk op. Maar ook in dit segment wordt veel nieuwe 

scheepscapaciteit in gebruik genomen.
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En voor 2015 is reeds vastgelegd dat 
Dockwise acht topsides van Zuid-Korea 
naar de Shetland Eilanden gaat 
transporteren. Deze topsides zijn 
bestemd voor twee productieplatformen 
van BP’s Clair Ridge project. Voor 2013 
staat overigens ook het transport van een 
SPAR-boei van Finland naar de Golf van 
Mexico op het programma. Tot slot heeft 
Dockwise met het Keppel-concern uit 
Singapore een zogeheten master service 
agreement ondertekend voor het 
transport van nieuwe booreilanden die 
bij de wervengroep worden gebouwd. 
In 2010 heeft de rederij uit Breda al 
een dergelijke overeenkomst met 
Seadrill gesloten.

Vlootuitbreidingen
Voor Fairstar Heavy Lift uit Rotterdam 
wordt eveneens nieuw gebouwd in het 
Verre Oosten. Dit gebeurt bij Guanghzou 
Shipyard International Company die 
dit jaar twee 50.000 dwt metende 
heavylifters gaat opleveren. Als eerste 
komt in mei de Forte in de vaart. 
Dit vaartuig zal vrijwel direct worden 
ingezet voor het transport van materieel 
voor het Gorgon LNG project in Australië. 

Treasure in Sharjah het zelfheffende 
booreiland Maersk Resilient en bracht 
dit naar de Europoort, waar in dezelfde 
maand de Swift het hefplatform GMS 
Endeavour 6102 afleverde. In dezelfde 
periode leverde de Swan het hefplatform 
JB-115, dat in Australië was opgehaald, 
in Rotterdam af. Een bijzonder project 
betrof de floatover-operatie van de 
19.500 ton wegende topside van het 
Bongkot 4A platform. Deze dekmodule 
was in Ulsan, Zuid-Korea, op de Black 
Marlin geladen en vervolgens naar 
Thailand overgebracht. De operatie, 
waarbij de Black Marlin de topside 
nauwkeurig op de eerder in zee 
geïnstalleerde jacket plaatste, vond 
plaats op 13 augustus. Het Bongkot 
veld bevindt zich op een afstand van 
zo’n 200 kilometer van de Thaise kust 
en vormt het grootste gasveld van dit 
land. Total is er operator. Verder staan 
nog interessante projecten op stapel. 
Naast de eerdergenoemde grensver-
leggende projecten die de Dockwise 
Vanguard in 2013 gaat uitvoeren, zal 
dat jaar in opdracht van Statoil ook het 
transport van de Gudrun topside van 
Thailand naar Noorwegen plaatsvinden. 

Vorig jaar september is ook de kiel 
gelegd van het zusterschip Finesse, 
waarvan de oplevering in september 
2012 wordt verwacht. De nieuwbouw 
van deze heavylifters vergt een 
investering van in totaal ruim 200 
miljoen dollar. Het afgelopen jaar 
vervoerde Fairstar in de maanden april 
en mei met de Fjord en de Fjell in totaal 
42 sleepboten van Singapore naar 
Venezuela. Verder laadde de Fjord in 
mei in Malta het booreiland ENSCO 105 
en bracht dit vervolgens veilig naar 
Singapore. In de zomerperiode werden 
de Fjord en de Fjell samen ingezet om in 
totaal 115 modules met bijbehorend 
materieel van Kenai in Alaska naar 
Nigeria over te brengen. Aansluitend 
ging de Fjord door naar Angola om 
daar componenten voor een FPSO te 
laden. Deze werden naar de DSME werf 
in het Zuid-Koreaanse Okpo gebracht. 
Vervolgens werden in Zuid-Korea de 
eerste modules geladen voor het Gorgon 
LNG project dat op Barrow Island in 
Australië wordt uitgevoerd. 
Samen met de nieuwe Forte wordt de 
Fjord dit jaar voor een langere periode 
bij dit project ingeschakeld. 

ZWAAR TRANSPORT
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Artist’s impression van de in aanbouw zijnde 

Dockwise Vanguard, de grootste superheavylifter 

ter wereld (afbeelding: Dockwise).
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In december vertrok de Fjell naar 
Malta om daar na de jaarwisseling het 
booreiland Energy Exerter van Northern 
Offshore te laden. Dit zelfheffende 
booreiland moest naar Rotterdam 
worden gebracht. Het was de tweede 
keer dat Northern Offshore gebruikt 
maakte van heavylifters van Fairstar. 
Ruim twee jaar geleden had de Fjord 
de Energy Exerter ook al van Kirkenes 
in Noorwegen naar het Middellandse 
Zeegebied vervoerd. Verder werd met 
Hercules Offshore een contract gesloten 
om begin dit jaar met de Fjell het 
zelfheffende booreiland Hercules 185 
van Pascagoula in de Verenigde Staten 
naar West-Afrika te vervoeren. Eind 2011 
was dit eiland al samen met de DB 301 
door de Fjell van Gabon in West-Afrika 
naar Pascagoula overgebracht. Met de 
komst van de Forte en Finesse telt de 
vloot van Fairstar straks vier heavylifters.
De vloot van de Chinese rederij COSCO, 
waarvoor NMA Maritime Contractors uit 
Rotterdam het management voert, is 
eveneens uitgebreid met twee 50.000 
dwt metende zwaartransportvaartuigen. 
Als eerste kwam begin 2011 de Xiang 
Yun Kou in de vaart. Tijdens haar maiden 
voyage werden de werkvaartuigen 
Jascon 31 en Jascon 25 van Singapore 
naar Port Gentil in Gabon overgebracht. 
De Xiang Yun Kou is bijna 217 meter 
lang en 43 meter breed. Later in het jaar 
werd ook het zusterschip door de werf in 
Guangzhou opgeleverd. Dit in Xiang Rui 
Kou gedoopte vaartuig nam begin 
december in Malta het booreiland 
ENSCO 85 aan boord voor transport naar 
Singapore. De andere twee heavylifters 
van COSCO, de Kang Sheng Kou en Tai 
An Kou, voerden vorig jaar diverse 
transporten met booreilanden uit. 

Laatstgenoemd vaartuig werd tevens 
ingezet om het gloednieuwe hefplatform 
JB-117 van Jack-up Barge uit Sliedrecht 
van Batam in Indonesië naar Rotterdam 
te brengen. En in januari van dit jaar 
laadde de Tai An Kou in het 
Calandkanaal drie riviercruiseschepen 
die naar Fos-sur-Mer in Zuid-Frankrijk 
moesten worden gebracht.

andere concurrenten
Een andere rederij actief in het 
topsegment van de zwareladingmarkt is 
Offshore Heavy Transport (OHT) uit Oslo. 
Deze rederij heeft vier halfafzinkbare 
heavylifters in de vaart. Het zijn alle vier 
omgebouwde tankers en dragen de 
namen Eagle, Falcon, Hawk en Osprey. 
Dit kwartet vervoerde vorig jaar diverse 
booreilanden en baggermaterieel. 
Zo was de Osprey in januari in het 
Calandkanaal te zien, waar het 
booreiland Noble Scott Marks werd 
geladen. In april nam de Hawk eveneens 
in het Calandkanaal een hoeveelheid 
baggermaterieel van Van Oord aan 
boord. Dit moest naar Gladstone in 
Australië worden overgebracht. 
De Eagle laadde begin augustus bij 
Limassol op Cyprus het booreiland JP 
Bussel en bracht dit naar Singapore. 
En in september arriveerde de Hawk 
met het booreiland Rowan Norway in 
het Schotse Burntisland.

ZPMC Shipping, die zich in eerste 
instantie alleen maar bezighield met 
het wereldwijd transporteren van nieuwe 
Chinese containerkranen, heeft nu ook 
de beschikking over halfafzinkbare 
heavylifters voor het transport van 
booreilanden, baggermaterieel en 
andersoortige drijvende objecten. 

Van de totale vloot van 23 heavylifters 
zijn er nu vier halfafzinkbaar. Eén ervan is 
de Zhen Hua 25 die begin vorig jaar in 
het Calandkanaal de ponton GTO 392 
kwam laden. En in mei arriveerde de 
Zhen Hua 29 in de Europoort om de 
pijpenlegger Castoro 10 op te halen. 
Verder werd de Zhen Hua 29 in de 
tweede helft van 2011 ingezet voor 
het transport van het zelfheffende 
booreiland Zhong You Hai 9 en van 
veertien grote pontons van Shanghai 
naar Vancouver. In de derde week van 
juli was de Zhen Hua 26 in Amsterdam 
te zien, waar het bij het overslagbedrijf 
OBA een kraan afleverde.
Relatief nieuw in de sector is de China 
Communications Construction Company 
met dochter CCCC International 
Shipping Corporation. Deze rederij 
bracht in 2010 twee 20.000 dwt 
metende halfafzinkbare heavylifters in de 
vaart. Dit zijn de 156 meter lange en 36 
meter brede Wish Way en Development 
Way. Vaartuigen die onder andere voor 
het transport van booreilanden worden 
ingezet.

Voor het vervoer van grote 
scheepssecties, containerkranen e
n projectladingen heeft Dongbang 
Transport Logistics, gevestigd in Seoul 
in Zuid-Korea, de drie grote carriers 
Dongbang Giant No. 1, Dongbang Giant 
No.2 en Dongbang Giant No. 3 in de 
vaart gebracht. 

Een andere zwaartransportspecialist 
uit Zuid-Korea is Mega Line Company, 
die op dit moment beschikt over vier 
modulecarriers. Deze tussen de 16.000 
en 17.300 dwt metende vaartuigen 
dragen de namen Mega Innovation, 
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De Treasure heeft het booreiland Maersk Resilient van Sharjah naar Rotterdam overgebracht (foto: PAS Publicaties). De Hawk neemt in het Calandkanaal baggermaterieel van Van Oord aan boord voor transport naar Australië (foto: PAS Publicaties).



opgenomen. De eerste nieuwe heavylifter 
wordt in maart 2013 opgeleverd, de 
tweede eind dat jaar. Jumbo spreekt over 
een nieuwe generatie heavylifters in dit 
transportsegment. De schepen kunnen 
straks ook in poolgebieden opereren. 
Ze zijn uitgerust met een klasse 2 
dynamisch positioneringssysteem en 
worden de sterkste schepen van de 
Jumbo-vloot, die hiermee van twaalf 
op veertien heavylifters komt. In februari 
2011 werd de Fairmast, de eerste van 
de twee D-klasse schepen uitgefaseerd. 
Dit met de eerste zwaremastkranen van 
Huisman uit Schiedam uitgeruste schip 
was in 1983 onderdeel van de Jumbo-
vloot geworden.

Na een intensieve periode van acht 
maanden kon Jumbo in juni 2011 
het ‘deur-tot-deur’ project voor Kuwait 
National Petroleum Company afronden. 
Hiervoor werden schepen, pontons en 
landtransportmaterieel ingezet. Het ging 
hierbij om het transport van 37 reactoren, 
separatoren en vaten voor KNPC’s Clean 
Fuels project. De reis ging van Hazira in 
India en van Porto Marghera in Italië 
naar Koeweit. Jumbo zette hiervoor 
de heavylifters Jumbo Jubilee en 
Fairpartner in. ALE verzorgde met SPMT’s 
het landtransport in Koeweit. In juni werd 
wederom een bijzondere order geboekt 
voor subsea installatiewerk. Jumbo had 
hiermee al eerder naam gemaakt. Deze 
keer betrof het de installatie van vier 
beschermingsconstructies die in 600 
meter diep water in de velden Laggan 
en Tormore, op 125 kilometer ten 
noordwesten van de Shetland Eilanden 
moesten worden geïnstalleerd. Het ging 
om constructies met gewichten van 180 
tot 270 ton. Het project werd uitgevoerd 

Mega Caravan, Mega Caravan 2 en 
Mega Trust. Hiervan gaan de drie 
laatstgenoemde modules vervoeren 
voor het Gorgon LNG project in Australië. 
Verder bestaat de vloot nog uit de 
63.000 dwt metende halfafzinkbare 
heavylifter Mega Passion. Dit vaartuig 
is 203 meter lang, 63 meter breed en is 
gebouwd bij Daewoo Shipbuilding and 
Marine Engineering in Zuid-Korea.
STX Pan Ocean uit Zuid-Korea heeft 
sinds 2008 de 16.715 dwt metende 
STX Rose 1 in de vaart en is daarnaast 
van plan om nog twee van deze 
vaartuigen te laten bouwen. 

De SK Shipping Company, eveneens 
uit Seoul, heeft recentelijk een heavylift 
team opgezet dat volgens zeggen 
ondertussen over een modern 
zwaartransportvaartuig kan beschikken.  
Tot slot werkt de Japanse NYK-Hinodo 
Line met de modulecarriers Yamato en 
Yamatai. Schepen met een laadvermogen 
van 19.500 ton. Dit tweetal heeft een 
lengte van 162 meter, een breedte van 
38 meter en is in 2010 gebouwd bij 
Mitsubishi Heavy Industries in Nagasaki.

nieuwe generatie
In het segment van het transport van 
projectladingen deed vooral Jumbo 
Shipping uit Rotterdam van zich spreken. 
De rederij maakte vorig jaar bekend een 
order te hebben geplaatst voor de bouw 
van een heavylifter bij de Brodosplit werf 
in Split, Kroatië. Dit bijna 153 meter 
lange vaartuig wordt uitgerust met twee 
kranen van 1.100 ton die in tandem 
lasten van maximaal 2.200 ton kunnen 
hijsen. Dit 14.000 dwt metende vaartuig 
krijgt ook een zusje. Jumbo had hiervoor 
een optie en deze werd eind vorig jaar 

door de Fairplayer die hiervoor was 
uitgerust met het zogeheten Deepwater 
Deployment System van Jumbo.
De rederij uit Rotterdam was ook 
heel actief in de windenergiesector. 
Zo werden de Fairpartner en de Jumbo 
Vision in de zomerperiode ingezet om 
51 monopiles te vervoeren van Rostock 
in Duitsland naar Barrow-in-Furness in 
Engeland. De zwaarste had een gewicht 
van 806 ton en een hoogte van 68 meter 
en de piles waren bestemd voor het 
Walney Offshore Windfarm 2 project. 
En in september sloot Jumbo met MT 
Højgaard een contract voor het transport 
en de installatie van 111 transition pieces 
ten behoeve van het Anholt Offshore 
Wind Farm project in het Kattegat 
voor de kust van Denemarken. 
De windturbinedelen, met elk een 
gewicht van 200 ton, worden bij Bladt 
Industries in Aalborg geladen. In augustus 
rondde Jumbo drie verschepingen af met 
materieel voor het Habshan 5 Process 
Plant project in Abu Dhabi. Vanuit Zuid-
Korea werden hiervoor grote delen 
vervoerd door de Jumbo Javelin en de 
Jumbo Jubilee, waaronder vier absorbers 
van elk 1.750 ton. Tot slot transporteerde 
de Fairpartner in september een 1.725 
ton wegende J-lay toren van Angola 
naar VDS Shiprepair in Vlissingen.

Veel nieuwbouw
Het jaar 2011 stond bij BigLift Shipping 
uit Amsterdam in het teken van een 
aanzienlijke vlootuitbreiding. In januari 
werd de Happy Delta opgeleverd, de 
eerste van een serie van vijf 17.250 dwt 
heavylifters. De maanden daarop 
werden door de Chinese Ouhua werf 
achtereenvolgens de Happy Diamond, 
Happy Dover, Happy Dragon en Happy 
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De Hawk neemt in het Calandkanaal baggermaterieel van Van Oord aan boord voor transport naar Australië (foto: PAS Publicaties). De Chinese heavylifter Tai An Kou levert het gloednieuwe hefplatform JB-117 in de Europoort af (foto: PAS Publicaties).
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Dynamic opgeleverd. Deze 157 meter 
lange vaartuigen zijn elk uitgerust met 
twee 400-tons kranen en een 120-tons 
kraan. De Happy Delta werd ingezet om 
S-lay equipment van Huisman naar de 
Sembawang werf in Singapore te 
brengen, zodat deze aan boord van de 
Seven Borealis kon worden geïnstalleerd. 

De Happy Dover bracht op haar beurt 
een grote afmeerboei voor de FPSO OSX-
1 van Batam in Indonesië naar Rio de 
Janeiro en de Happy Dynamic vervoerde 
twee boortorens van Ulsan naar 
Singapore. De Happy Buccaneer kwam 
in het nieuws met het transport van de 
delen van ‘s wereld sterkte mastkraan 
van Xiamen in China naar Singapore. 
Deze delen waren afkomstig van de 
Huisman-vestiging in Xiamen en waren 
bestemd voor het in aanbouw zijnde 
kraanvaartuig Seven Borealis. Het 
zwaarste kraandeel woog 1.160 ton. 
Eind vorig jaar werd de Happy Buccaneer 
voorzien van een door Huisman 
gefabriceerde fly jib met een lengte 
van 17 meter. De hijshoogte nam 
hiermee boven dek met 50 procent toe 
tot 59 meter bij een reikwijdte van 55 
meter. Hiermee kunnen lasten worden 
getild van 250 ton bij een reikwijdte tot 
50 meter en 350 ton bij een reikwijdte 
van 35 meter. Deze superjib kan volgens 
BigLift Shipping ook op de in aanbouw 
zijnde Happy S-type schepen worden 
ingezet. Deze zijn voor BigLift in 
aanbouw en gaan Happy Sky en Happy 
Star heten. Dit zijn 18.680 dwt metende 
schepen met een lengte van 155 meter, 
die elk worden uitgerust met twee 900-
tons kranen die in tandem lasten tot 
1.800 ton kunnen tillen. Dit tweetal 
wordt volgend jaar opgeleverd en kan 
ook in poolgebieden opereren.

Zusterschepen
RollDock uit Capelle aan den IJssel heeft 
eveneens een nieuwe heavylifter in de 
vaart gebracht. Na de Rolldock Sun is nu 
ook het zusterschip Rolldock Sea volledig 

operationeel. Direct na de oplevering van 
dit schip door de Indiase Larsen & Toubro 
werf in Hazira op 24 mei 2011 werd 
eerst aannemersmaterieel van de 
Arabische Golf naar de Rode Zee 
vervoerd. Vervolgens werd in Spanje 
met de eigen kranen in tandemlift een 
grote transformator geladen en naar 
New Orleans overgebracht. De Rolldock 
Sun, de eerste van een serie van acht 
schepen die RollDock in India laat 
bouwen, voerde vorig jaar een hele 
reeks transporten met baggermaterieel 
uit. Zo werd voor de tweede keer een 
door IHC gebouwde Beaver-snijkopzuiger 
van Rotterdam naar Karachi en een 
andere snijkopzuiger naar Panama 
vervoerd. Aansluitend werd de 
snijkopzuiger Vlaanderen XIX van 
Antwerpen naar Cristobal in Panama 
overgebracht. De werf in India zal dit 
jaar ook het derde schip uit de serie, 
de Rolldock Sky, opleveren en mogelijk 
nog een vierde. Al deze schepen zijn of 
worden uitgerust met twee 900-tons 
kranen die in tandem lasten tot 1.800 
ton kunnen tillen. Frans van Seumeren, 
die ook aan de wieg stond van RollDock, 
heeft vorig jaar december nog een 
zusterbedrijf opgericht dat hij de naam 
RollLift gaf. Deze onderneming houdt 
zich met kranen, trailers en SPMT’s bezig 
met landtransporten.

Aan de onderkant van de zwarelading-/
projectladingmarkt zijn ook twee 
Nederlandse rederijen actief. Hiervan 
heeft Abis Shipping uit Harlingen in 
korte tijd zes mini-heavylifters in de 
vaart gebracht. Dit zijn de 3.800 dwt 
metende Abis Belfast, Abis Bergen, Abis 
Bilbao, Abis Bordeaux, Abis Bremen en 
Abis Breskens. Zogeheten ‘open top’ 
heavylifters zonder kranen die een lengte 
hebben van 90 meter en een breedte van 
14 meter. De andere rederij is Hartman 
Seatrade uit Urk die beschikt over de vier 
zusterschepen Deo Volente, Eendracht, 
Pacific Dwan en Atlantic van het type 
Hartman Trader 18. Dit kwartet meet 

3.650 ton, is 105 meter lang en 16 meter 
breed. Elk schip is uitgerust met 
twee 120-tons kranen. Beide rederijen 
vervoeren regelmatig lading ten behoeve 
van de offshore olie- en gasindustrie en 
de windenergiesector.

buitenlandse transporteurs
Van de buitenlandse concurrenten trok 
Schiffahrtskonton Altes Land (SAL) de 
aandacht met het in de vaart brengen 
van twee nieuwe generatie heavylifters 
van het type 183. Als eerste kwam eind 
2010 de Svenja in de vaart en in maart 
2011 volgde de Lone. Beide 11.000 dwt 
metende heavylifters zijn uitgerust met 
twee 1.000-tons kranen. Opmerkelijk is 
dat deze schepen een snelheid van ruim 
20 knopen kunnen halen. De Lone 
maakte op haar eerste grote reis al 
naam met het transport van acht zware 
reactoren met gewichten tot 1.719 ton 
die van Japan naar Venezuela moesten 
worden gebracht. Bij de oplevering 
waren zowel de Svenja als de Lone 
uitgerust met een klasse 1 dynamisch 
positioneringssysteem. SAL besloot eind 
vorig jaar het dp1 systeem van de Lone te 
vervangen door een dp2 systeem, zodat 
het vaartuig nog beter voor offshore-
installatiewerk kon worden ingezet. 
De heavylifter Paula van SAL was 
recentelijk even in Rotterdam om daar 
een nieuw surveyvaartuig, de Simon 
Stevin, af te leveren. Dit schip was door 
Damen Shipyards in Roemenië gebouwd. 
De Japanse rederij Kawasaki Kisen 
Kaisha, ofwel ‘K’ Line, die sinds 2007 
al een belang van 50 procent in SAL had, 
breidde dit vorig jaar april uit tot 100 
procent en werd hierdoor volledig 
eigenaar van de Duitse rederij.
De Deens-Duitse combinatie Combi Lift 
heeft opnieuw één van haar vier nieuwe 
dokschepen laten ombouwen tot 
multifunctioneel offshoresupportvaartuig. 

Na de Combi Dock II, die nu OIG Giant I 
heet, was vorig jaar september de Combi 
Dock IV aan de beurt. Deze ombouw 
vond plaats bij de Lloyd Werft in 
Bremerhaven, in opdracht van de 
Offshore Installation Group (OIG). 
Het vaartuig is ondertussen opgeleverd 
en herdoopt in OIG Giant II. OIG uit 
Singapore laat nog twee offshore 
constructievaartuigen bouwen bij de 
voormalige Volkswerft in het Duitse 
Stralsund. Deze 172 meter lange 
vaartuigen worden in 2013 als OIG Giant 
III en OIG Giant IV in de vaart gebracht. 
De overgebleven dokschepen Combi 
Dock I en Combi Dock III gaat Combi Lift 
voor een periode van maximaal een jaar 
inzetten voor het transport van materieel 
voor het Gorgon LNG project in Australië. 
Combi Lift ontstond in 2000 toen de 
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De pijpenlegger Castoro 10 is door de Zhen Hua 29 in Rotterdam opgehaald (foto: PAS Publicaties).



van Beluga Shipping/Chartering, 
is onder leiding van Oaktree Capital 
Management met een nieuwe rederij 
een soort doorstart gemaakt. Dit is 
gebeurd onder de naam Hansa Heavy Lift 
dat is gevestigd in Hamburg. Deze rederij 
heeft onder andere zeven schepen uit 

Deense J. Poulsen Shipping en de Duitse 
Harren & Partner hun krachten gingen 
bundelen. De vloot van Combi Lift 
bestaat op dit moment uit twaalf 
heavylifters, waaronder de twee 
eerdergenoemde dokschepen.
Na het ineenstorten, vorig jaar april, 

de Beluga-vloot plus een vijftigtal 
voormalige Beluga-medewerkers 
overgenomen. De heavyliftvloot 
telt momenteel achttien en het 
nieuwbouwprogramma zeven schepen. 
Scan-Trans Worldwide uit Denemarken 
heeft in augustus het management 
op zich genomen van zes heavylifters 
uit de voormalige Beluga-vloot.
Maersk Line Limited (MLL) en Rickmers-
Linie hebben in september een 
samenwerkingsverband opgericht om 
projectlading te gaan vervoeren met twee 
nieuwe multipurpose heavylifters onder 
Amerikaanse vlag. Hiervoor worden de 
Maersk Illinois en Maersk Texas ingezet. 
Het samenwerkingsverband heeft zich in 
Norfolk, Virginia, gevestigd. Zelf heeft 
Rickmers-Linie in 2011 de beschikking 
gekregen over de nieuwe Superflex 
heavylifters Rickmers Tianjin en Richmers 
Yokohoma en de multipurpose heavylifter 
Baltic Winner. In aantocht voor oplevering 
zijn dit jaar de Superflex heavylifters 
Rickmers Dubai, Rickmers Houston, 
Rickmers Cobe en Rickmers Mumbai.

BBC Chartering uit Leer in Duitsland 
maakte vorig jaar september bekend 
een nieuwe divisie voor zwaar transport 
te gaan opzetten. Hierin zouden in totaal 
22 heavylifters worden ondergebracht, 
waaronder de pas opgeleverde BBC 
Amber, BBC Everest en BBC Fuji. 
De rederij heeft nog een nieuwbouw-
programma lopen voor een serie van 
zeven heavylifters.Clipper Projects, 
onderdeel van de Deense Clipper Group 
uit Kopenhagen, is ook druk bezig met 
een vlootvernieuwingsprogramma. 
Hiervoor zijn in 2011 al in gebruik 
genomen de Clipper Amber en Clipper 
Angela van 12.6000 dwt, de Clipper 
Grand en Clipper Galaxy van 9.500 dwt 
en de Clipper Nassau, Clipper Newark en 
Clipper Newhaven van 17.500 dwt. En 
dit jaar worden de Clipper Gemini (9.500 
dwt) en Clipper New York (17.500 dwt) 
opgeleverd.

Verder weg, in de Verenigde Staten, 
heeft Intermarine uit New Orleans nu 
de beschikking over de nieuwe F-klasse 
serie van vier 14.100 dwt metende 
heavylifters, elk uitgerust met twee 
kranen van 400 ton en één kraan van 
80 ton. Als eerste kwamen in 2010 de 
Industrial Freedom en Industrial Fighter in 
de vaart en in 2011 volgden de Industrial 
Force en Industrial Faith.

Tot slot is in Singapore SE Shipping bezig 
met een nieuwbouwprogramma van vier 
schepen van 25.000 dwt, met een lengte 
van 168 meter en uitgerust met twee 
450-tons kranen. Dit kwartet moet dit 
jaar worden opgeleverd.
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Jumbo Shipping zet de Fairplayer in voor subsea installatiewerk bij de Shetland Eilanden (foto: PAS Publicaties).

De Happy Dynamic is de laatste van een serie van vijf nieuwe heavylifters van BigLift (foto: PAS Publicaties).

Voor het Australische Gorgon LNG project gaat de Combi Dock 1 materieel vervoeren (foto: PAS Publicaties).
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First gas achieved From B13 project 

Chevron Exploration and Production Netherlands, together with its joint venture 
partners, Dyas, TAQA Offshore and EBN announced at the end of 2011 the successful 
production of first gas from the B13 field, part of its shallow gas development project 
in the A&B blocks of the Dutch part of the Continental Shelf. The B13 Project is the 
next step in developing the shallow gas fields in the A/B blocks following the A12 
development, which was brought online exactly 4 years ago. B13 gas will be 
processed at the A12 Central Processing Platform, which will allow the Central 
Processing Platform to operate at full processing capacity (3.35 million m3/day - 125 
MMSCF/day). Natural gas production from the B13 field commenced on 19th 
December 2011; production is currently approximately 1 million/m3/day (37.2 million 
standard cubic feet (MMSCF)/day) and still ramping up.  
The B13 field is located in block B13 approximately 260 kilometers north of Den 
Helder and is the second stage of Chevron’s multi-phase development of shallow gas 
fields in the A&B blocks of the Dutch part of the Continental Shelf.  The development 
of the B13 field included the installation of a platform in block B13, a pipeline 
connecting the B13 platform to the A12 Central Processing Platform and 4 
development wells. The gas from the B13 field will, together with gas from the A12 
field, be transported to Den Helder through the A6-F3 and NOGAT pipelines. 

damen sells 
Four psv’s

Newly founded offshore support 
company World Wide Supply (WWS) 
from Norway has ordered six PSV 
3300 CD’s with Damen Shipyards. 
The PSV 3300 CD, built according 
to Damen’s E3 principles, is a newly 
designed platform supply vessel for 
servicing oil and gas rigs worldwide 
and is specifically designed to perform 
safely and economically in adverse 
weather conditions. All six vessels 
will be built at Damen Shipyards 
Galati, Romania. First delivery 
scheduled for early 2013, last 
delivery end of 2013.

hFg wins contract nexen golden eagle jackets

Heerema Fabrication Group (HFG) has been awarded the contract for the fabrication 
of two jackets in parallel for the Golden Eagle Development project of Nexen 
Petroleum UK. The contract consists of the fabrication of a 6,000 tons wellhead 
jacket and a 6,000 tons jacket for the PUQ (Production Utilities Quarters). 
The construction will be executed at the Vlissingen fabrication location and is 
scheduled to start in February 2012. Both jackets will have a height of 130 meters 
with a foot print of 45 x 45 meter.  It is scheduled that the jacket will be ready for 
transportation to Nexen’s Golden Eagle oilfield in the UK North Sea, approximately 
43 miles from Aberdeen, in the 2nd quarter of 2013.

“The award of the Golden Eagle jackets contract follows the successful execution 
of the Buzzard PS jacket contract in 2009, which formed the basis for the mutual 
confidence to fabricate the wellhead and PUQ jackets in parallel for delivery by 2nd 
quarter 2013,” according to Remco van Gilst, VP Business Development and Sales.
Tino Vinkesteijn, CCO of Heerema Fabrication Group adds: “Securing this contract 

will continue 
to safeguard 
employment at our 
Vlissingen facility and 
also create additional 
supply-chain jobs in 
this region, as it will 
directly follows the 
jackets currently 
under construction.” 

Tino continues: 
“The continuous 
improvement process 
of our safety culture, 
which is called 
‘Building on Safety’,
is secured and care-
fully taken into ac-
count in the overall 
project planning to 
achieve a safe and 
accident free working 
environment.”

doedijns neemt 
wilmax over 

Doedijns International  heeft in 
december 2011 met steun van haar 
aandeelhouder IK Investment Partners 
(IK) de overname van Wilmax Control 
Systems afgerond. Wilmax is een in 
Singapore gevestigd ingenieursbureau 
dat gespecialiseerd is proces 
besturingssystemen en afsluiter 
bedieningssystemen voor de olie en 
gas industrie. De financiële details 
van de overname zijn niet bekend 
gemaakt.

Wilmax, met vestigingen in 
Singapore, Indonesië en Dubai, 
levert producten en diensten op 
het gebied van proces besturing en 
afsluiter bedieningen voor de olie en 
gas industrie in Zuidoost-Azië en het 
Midden-Oosten. De door Wilmax 
ontwikkelde en geproduceerde 
technologieën zijn complementair 
aan die van Doedijns. Doedijns levert 
klant specifieke turn-key ontworpen 
systemen en samenstellingen op het 
gebied van hydrauliek, instrumentatie, 
pneumatiek en controls.

Met de samenvoeging van deze 
twee gespecialiseerde organisaties 
ontstaat een wereldwijd opererende 
onderneming met lokale 
aanwezigheid in de belangrijkste 
groeimarkten; 
dit stelt Doedijns in staat om haar 
eigen technologieën te introduceren 
aan de uitgebreide klantenportefeuille 
van Wilmax, terwijl de klanten van 
Wilmax toegang krijgen tot het 
netwerk van Doedijns.

Artist impression of the Nexen Golden Eagle project.



AFDICHTINGEN

In de olie- en gassector worden steeds 
vaker velden ontgonnen in wateren die 
te diep zijn voor platforms met een vaste 
fundering. In deze gevallen wordt het 
schip ingezet voor het rechtstreeks op 
de zeebodem installeren van apparatuur, 
zoals onderzeese productiefaciliteiten 
of afmeersystemen voor drijvende 
platforms. Zo kunnen hijswerkzaam-
heden plaatsvinden bij waterdiepten 
van meer dan 2.000 meter. 

diepwaterinstallatie 
Bij werkzaamheden onder het water-
oppervlak komen de haakelementen, 
de cruciale onderdelen van de kranen, 
in aanraking met zeewater. Met een 
hoogte van ruim zes meter draait elk 

haakelement met vier uiteinden om 
een massief rollager dat is voorzien 
van consistentvet. De afdichtingen van 
Trelleborg zijn nodig om deze lagers 
te beschermen tegen het zeewater, de 
daaruit voortvloeiende corrosie en tegen 
slijtage van de metalen onderdelen. 
Tegelijkertijd zorgen ze ervoor dat 
de haakschacht soepel kan draaien. 
Elke onderbreking van de normale 
werkzaamheden kan financiële 
gevolgen hebben voor HMC.

betere oplossing
“Eerder gebruikte afdichtingen bleken 
ongeschikt voor deze klus, aangezien de 
haakelementen bij toepassingen onder 
water in aanraking kwamen met 

zeewater,” aldus Jurgen de Jong, 
Senior Technical Superintendent 
kranen bij HMC. De Jong is onder meer 
verantwoordelijk voor de planning van 
reparaties, inspectie en certificering van 
de kraanblokken. “In 1999 werkten 
HMC en Trelleborg samen om tot een 
betere oplossing te komen,” zegt 
Ralph van de Grijp, Sales Manager bij 
Trelleborg Sealing Solutions Netherlands. 
“Met de specificaties die we van HMC 
kregen, ontwikkelden we een voorstel 
voor het gebruik van een dubbelwerkende 
afdichting. Die voorkomt het lekken 
van vloeistof in beide richtingen: het 
zeewater dringt niet door tot de lager 
en het smeermiddel lekt niet in 
het buitenmilieu.”

AFDICHTINGEN NA 10 JAAR IN EXTREME WERKOMGEVING NOG IN BUITENGEWONE STAAT

Dubbelwerkende 
afdichtingen voor Thialf 

Dubbelwerkende afdichtingen aan een kraanhaak zijn dè oplossing voor de Thialf van Heerema Marine Contractors 

(HMC), het grootste kraanschip ter wereld. Met de afdichtingen van Trelleborg kan de Thialf moeiteloos 

hijswerkzaamheden uitvoeren bij de installatie van productiematerieel voor olie- en gasvelden op grote diepte. De Thialf 

is al bijna 20 jaar lang bij Heerema Marine Contractors in gebruik voor de aanleg van platforms en andere 

scheepsconstructies op locaties voor de kust, van de Noordzee tot de Golf van Mexico, Nigeria en Zuid-Oost Azië.
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vervangen van de afdichtingen, een klus 
die drie dagen per afdichting in beslag 
nam. De resultaten waren verbluffend.

buitengewoon
“Mijn collega’s hadden nooit eerder 
afdichtingen gezien die na tien jaar in 
een extreme werkomgeving nog in zo’n 
goede toestand waren,” aldus Van de 
Grijp. “Er was slechts sprake van zeer 
lichte slijtage,” zegt ook De Jong. 
“De lager en de binnenkant van het 
blok verkeerden in zeer goede staat, wat 
aangeeft dat de afdichtingen hun dienst 
hebben bewezen.” Toch vond HMC het 
nodig om nieuwe afdichtingen te plaatsen. 
“Normaalgesproken worden bij onderhoud 
van een blok alle afdichtingen preventief 

ongebruikelijk
De oplossing waarvoor werd gekozen 
was de Turcon Roto Glyd Ring van 
Trelleborg, die in andere sectoren veel 
wordt toegepast. In dit geval ging het 
met een diameter van 1,8 meter 
overigens om een ongebruikelijke 
afmeting. De tien daaropvolgende jaren 
voerde de Thialf hijswerkzaamheden uit, 
waarbij de lagers in de haakelementen 
naar tevredenheid functioneerden, 
zonder noemenswaardige problemen. 
Toen het schip in 2010 voor onderhoud 
terugkeerde naar zijn Rotterdamse 
thuishaven kon de werking van de 
afdichtingen worden geëvalueerd. 
Trelleborg Sealing Solutions werd 
benaderd voor het inspecteren en 

vervangen, waardoor we niet weer alles 
uit elkaar hoeven te halen als een van de 
afdichtingen na een tijdje mocht gaan 
lekken,” zegt De Jong. Maar de 
prangende vraag voor Van de Grijp en 
zijn collega’s van Trelleborg Sealing 
Solutions bleef: hoeveel langer zouden 
de originele afdichtingen nog naar 
behoren hebben gefunctioneerd?

turcon roto Glyd ring
De Turcon Roto Glyd Ring PTFE-afdichting 
wordt geactiveerd door een elastomeer 
O-ring. Als de druk van vloeistoffen zoals 
zeewater of olie groter wordt, neemt ook 
de druk toe waarmee de O-ring de PTFE-
afdichting tegen het tegenloopvlak drukt. 
Hierdoor blijft de afdichting op z’n plaats.

De Thialf is al bijna 20 jaar lang bij HMC in gebruik.
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Met deze vakbeurs wordt een 
netwerkplatform geboden aan 
ondernemers en bedrijven om huidige 
en potentiële relaties uit deze branche 
te ontmoeten, producten en/of diensten 
onder de aandacht te brengen, 
informatie uit te wisselen en ideeën op 
te doen. De organisatie is in volle gang 
en het belooft wederom een breed 
en kwalitatief goed netwerkplatform 
te worden.

Veel animo
Op 27, 28 en 29 maart 2012 vindt On & 
Offshore plaats in Evenementenhal 
Gorinchem. Het gaat te ver om te zeggen 
dat de vakbeurs On & Offshore totaal 
geen last heeft van de economische 
crisis, maar feit is wel dat er wederom 
veel animo is voor de beurs. Drie dagen 
lang staan ruim 200 bedrijven paraat 
om u te informeren over de meest 
uiteenlopende technische oplossingen 
binnen uw branche. Dit is een kleine 
groei ten opzichte van de vorige editie. I
n 2009 waren er 120 bedrijven 
vertegenwoordigd, dit is in 2010 
uitgegroeid naar zo’n 180 deelnemers 
en in 2011 waren er 205 bedrijven 
vertegenwoordigd op On & Offshore. 
De verwachting is dat in maart ruim 
210 bedrijven aanwezig zullen zijn op de 
beurs. Er zijn nog enkele standplekken 
beschikbaar, dus deelname is nog 
mogelijk.

ruim en divers
De vakbeurs On & Offshore kent een groot 
aantal trouwe deelnemers dat ook deze 
editie weer vertegenwoordigd zal zijn. 

Daarnaast heeft de organisatie ook 
veel nieuwe exposanten mogen 
verwelkomen. Hierdoor kent On & 
Offshore wederom een ruime en divers 
aanbod aan leveranciers. Leveranciers 
uit de volgende sectoren zullen 
vertegenwoordigd zijn: scheepsbouw, 
aandrijftechniek, lifting materials, 
pijpleidingen, metaalbewerking, las- en 
snijtechniek, hydrauliek, elektrotechniek, 
kabelsystemen, meet- en regelapparatuur 
en nog veel meer.

samenwerking iro
Van begin af aan heeft de branche-
vereniging IRO haar ondersteuning en 
vertrouwen gegeven in de vakbeurs 
On & Offshore. IRO  zet zich als 
branchevereniging in voor ruim 
400 bedrijven die als Nederlandse 
toeleveranciers werkzaam zijn binnen 
de olie - en gasindustrie. Ook in 2012 
is deze samenwerking vervolgt en is 
IRO wederom vertegenwoordigd 
op On & Offshore.

Volledig verzorgd
Evenementenhal staat bekend om 
haar full service formule. Naast het ruime 
aanbod aan producten en diensten zal 
het u tijdens uw bezoek aan niets 
ontbreken. Naast het gratis parkeren 
staan de medewerkers van 
Evenementenhal voor u klaar om u te 
voorzien van een gratis hapje en drankje. 
Op deze manier kunt u zich volledig 
richten op uw beursbezoek en uzelf 
volledig laten informeren en inspireren 
door de vele enthousiaste exposanten 
van On & Offshore 2012. 

Gratis
Registreer u nu voor een gratis bezoek 
aan de beurs en laat u persoonlijk 
informeren over de nieuwste 
ontwikkelingen binnen de branche. 
Als lezer van Offshore Visie heeft u de 
mogelijkheid On & Offshore gratis te 
bezoeken. Middels bijgevoegde 
registratiekaart kunt u zich registreren 
voor een gratis entreebewijs via www.
evenementenhal.nl/offshorevisie  
Uw aanmeldnummer is 7120006002.

Na voorregistratie ontvangt u binnen 
enkele minuten uw toegangsbewijs 
per e-mail. Deze dient u uit te printen en 
mee te nemen naar de beurs. Op vertoon 
van dit entreebewijs heeft u recht op 
gratis parkeren, gratis toegang tot de 
beursvloer voor 2 personen, gratis 
beursboekje (zolang de voorraad strekt), 
gratis gebruik van de garderobe en gratis 
gebruik van de catering op de beursvloer.

Vakbeurs on & offshore

Dinsdag 27 maart 2012  
 12.00 uur – 20.00 uur
Woensdag 28 maart 2012  
 12.00 uur – 20.00 uur
Donderdag 29 maart 2012  
 12.00 uur – 20.00 uur

Bezoekadres
evenementenhal Gorinchem
Franklinweg 2
4207 hZ Gorinchem

GRATIS TOEGANG LEZERS OFFSHORE VISIE

Vakbeurs On & Offshore 
hét platform voor de 
Olie- en Gasindustrie

Over een aantal weken opent Evenementenhal Gorinchem voor 

de vierde keer haar deuren voor de vakbeurs On & Offshore. 

On & Offshore is een gespecialiseerde vakbeurs gericht op de 

olie-, gas-, duurzame-, petrochemische- en baggerindustrie.



Hollandia Offshore A new world of steel

Hollandia, your partner for:
•	 Offshore	High	Voltage	Stations

•	 Topsides	&	Jackets	for	

				Oil	&	Gas	Platforms

•	 Pipelay	stingers	

•	 Drilling	Derricks

•	 Subsea	structures

•	 Heavy	Lift	Cranes	

•	 High	Strength	Steel	

	 (S690)	specialist

Hollandia has built a reputation 
as a leader in Offshore constructions 
through its solid and consistent 
track record regarding performance 
& expertise in engineering, project 
management and professionalism in 
steel construction and maintenance.

Correspondence	address
Hollandia	bv	
Schaardijk	23		
2921	LG	Krimpen	a/d	IJssel				
Netherlands	

www.hollandia.biz 
T:	+31	(0)	180	–	540	540	
F:	+31	(0)	180	–	519	956	
E:	info@hollandia.biz		

www.hydraurent.com

Rent your Hydraulics!
HydrauRent offers Hydraulic winches up to 
80 tons with Constant Tension!

Hydraulic winches  in the range 2-80 tons

Standard, full option Constant Tension and 

hoisting winches

Synchronising module for winches and control cabinets 

Compact design, mostly in offshore proof hoisting frame

Installed and commissioned by professional engineers

Also diesel- and electrically driven hydraulic

powerpacks up to 800 kW available

Even filtration-, flushing-, cooling and dewater units

for hydraulic systems for rent

Reliability

Added value

Expertise

Solution
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BAGGEREN

“Mijn afstudeerverhaal begint tijdens 
mijn stage voor het bedrijf Dredging, 
Environmental and Marine Engineering,” 
zegt Verschelde.  Deze stage vond plaats 
bij verbredings- en verdiepingswerken 
aan de toegang van het Panamakanaal. 
“Het was een uiterst leerrijke stage, 
waarbij ik in contact kwam met Ben 
Verlinden, de uitvoerende productie 
ingenieur van de cutterzuiger d’Artagnan. 
Via Verlinden werd ik doorverwezen  
naar de senior geotechnische ingenieur 
Marc Van Den Broeck en ingenieur Geert 
Vanneste, de hoofdverantwoordelijke 
voor baggeronderwijs en ondersteuning 
van DEME. Deze personen waren op dat 
moment bezig met de ontwikkeling van 
een nieuw type sleepkop en dat zou  
mijn eindwerk worden.”

tanden
De meest gebruikte sleepkoppen, zoals 
de Holland of Californian sleepkop,  
zijn voorzien van tanden en jets die op 
hun beurt een hoge watersnelheid en 
druk produceren om het zand op de 
zeebodem los te snijden. Op die  
manier wordt een zand-watermengsel 
gecreëerd, dat via de centrifugale pomp 
naar het beun van het schip wordt 
gepompt. “De nieuwe sleepkop die in 

ontwikkeling is, is niet voorzien van 
tanden en heeft jets die een relatief  
lage watersnelheid creëren met als 
bedoeling een extra waterstroming  
naar de zuigmond van de sleepkop  
te voorzien,” stelt Verschelde.  
“De watersnelheid die de jets creëren 
is in de orde van 10 m/s, terwijl dit 
voor de jets van een Holland sleepkop 
varieert van 40 tot 60 m/s.” 

Vraag is dan hoe zand van de zeebodem 
wordt losgemaakt? Verschelde: “In dit 
geval is dit door de stroming langs de 
zeebodem, opgezet door het zuigeffect 
van de pomp. De stroming langs het 
zandbed tot de zuigmond van de 
sleepkop, zal zandpartikeltjes oppikken 
en meenemen in de stroming. Dit proces 
is erosie en is het werkingsprincipe van 
deze sleepkop of beter gezegd 
‘erosiekop’. Deze erosiekop verwijdert 
kleine laagjes zand en heeft dan ook 
de toepasselijke naam ‘the pilferer’ 
of ‘de kruimeldief’ in het Nederlands 
gekregen.”

Bij bepaalde projecten wil de aannemer 
niet het risico lopen om kabels te raken, 
daarom moet er voorzichtig gebaggerd 
worden en moeten er kleine laagjes zand 

verwijderd worden. Verschelde: “DEME 
wil deze projecten voor zich winnen met 
deze erosiekop. In mijn thesisonderzoek 
was het dan de bedoeling om het 
baggerprofiel en de productie van  
deze erosiekop te kunnen voorspellen. 
Dit onderzoek was op een manier een 
unicum omdat het hier ging om de  
eerste samenwerking tussen een Belgisch 
baggerbedrijf (DEME) en de Nederlandse 
Technische Universiteit Delft.”

erosietheorie
De eerste taak in zijn onderzoek was een 
correcte erosietheorie te vinden om het 
erosiegedrag van ‘the pilferer’ te kunnen 
beschrijven. Verschelde: “Hiervoor heb ik 
een uitgebreide literatuurstudie gedaan, 
waarbij verschillende erosietheorieën met 
elkaar werden vergeleken. De meeste 
erosietheorieën beschrijven natuurlijke 
erosie zoals bijvoorbeeld dijken die 
eroderen door stroming van water.  
Dit is voor lage stroomsnelheden  
kleiner dan 2 m/s, terwijl tijdens 
baggerprocessen hogere snelheden 
kunnen optreden. In september 2010 
heeft professor Van Rhee, tevens mijn 
mentor bij het afstuderen, een 
erosietheorie gepubliceerd in het  
Journal of Hydraulic Engineering. 

DEME VRAAGT PATENT AAN

Onderzoek naar de 
werking van een erosiekop
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“Door mijn onderzoek heb ik een baggerprofiel kunnen opstellen voor een zogenoemde ‘erosiekop’ die het bedrijf 

DEME uit België gebruikt bij het uitbaggeren van de toegang tot het Panamakanaal.” Dat stelt Arnaud Verschelde 

die op 9 december 2011 afstudeerde aan de studierichting Offshore and Dredging Engineering van de TU Delft. 

DEME heeft patent op de erosiekop aangevraagd.

'The pilferer' erosiekop.



Deze theorie is geschikt voor het beschrijven 
van erosie bij hogere stromingssnelheden 
tijdens baggerprocessen en daardoor zou  
deze theorie de leidraad worden in mijn 
eindwerk.”

Zuigeffect
Erosie kan pas optreden als er stroming  
is en die stroming wordt gecreëerd door 
het zuigeffect van de pomp aan boord 
van het baggerschip. 
Verschelde: “Daarom heb ik vervolgens 
de berekening gedaan welke stroom-
snelheid de pomp kan creëren en hoe 
deze stroming evolueert langs de 
zeebodem. Op die manier was ik in staat 
de stroomsnelheid op verschillende 
posities langs de zeebodem te bepalen 

en de corresponderende erosie te 
berekenen. Voor de berekening van 
de stromingsmechanismen had ik 
bepaalde aannamen gedaan. Zo heb 
ik bijvoorbeeld voor de berekening van  
de stromingsverliezen door de zuigmond 
naar de zuigbuis de Carnot theorie 
gebruikt, in plaats van de alom gebruikte 
Bernouilli theorie. De Carnot theorie is 
meer geschikt voor abrupte overgangen 
in de stroming, terwijl de Bernouilli 
theorie geldt voor geleidelijke 
overgangen in de stroming zoals 
bijvoorbeeld stroming door een diffusor.”

Om zeker te zijn of de verschillende 
aannamen correct waren en om een 
beter beeld te krijgen van het 

stromingsveld tijdens het baggeren  
heeft hij een ‘computational fluid 
dynamics’ (CFD) model opgezet 
volgens de ‘finite volume method’. 
“Met het gebruik van het model, kon 
ik concluderen dat bepaalde aannamen, 
zoals het gebruik van de Carnot theorie, 
correct was en dat andere aannamen 
gecorrigeerd moesten worden. Mijn 
berekening van de stroomsnelheden, 
opgezet door de pomp, was ook 
gelimiteerd omdat deze enkel resultaten 
gaf voor zuigopeningen van 20 cm of 
meer. De zuigopening is de opening 
tussen het zand op de zeebodem en  
de zuigmond waardoor de stroming van 
het zand-water mengsel plaatsvindt.  
De metingen gedaan door DEME aan 
boord van de sleephopperzuiger ‘Jade 
River’ waren voor zuigopeningen van  
10 en 5 cm. Om de berekeningen te 
kunnen vergelijken met de metingen 
heb ik uiteindelijk de resultaten voor de 
stroming van het CFD model gebruikt.”

baggerprofiel
Bijna alle theorie was dan verzameld om 
het baggerprofiel en de productie van 
de erosiekop te bepalen. Verschelde: 
“Maar tijdens het baggeren wordt er 
water uit de grond gezogen en dit creëert 
een tijdelijk instabiele staat van het zand, 
waarbij het gemakkelijker geërodeerd 
kan worden. Er stroomt water vanuit 
andere posities naar de plaatsen waar  
er water is weggezogen om weer een 
stabiel zandbed te creëren. Of deze 
grondwaterstroming invloed heeft op  
het erosieproces en op de uiteindelijke 
productie, is onderzocht. De conclusie 
van dit onderzoek was dat deze 
grondwaterstroming niet kan worden 
verwaarloosd in de berekening.”

Verschelde komt tot slot terug op een 
eerder punt. “Er was dus een extra 
stroming door de jets naar de zuigmond. 
Uiteindelijk heb ik deze jetstroming in 
berekening gebracht via een theorie van 
Pani en Dash gepubliceerd in het Journal 
of Hydraulic Engineering van 1983. 
Met al deze theorieën kon ik het 
uiteindelijke baggerprofiel en de 
productie van de erosiekop bepalen. 
Alsook heb ik de baggerdiepte bepaald 
zodat gekeken kan worden of er 
tijdens het baggeren geen kabels 
zullen beschadigd worden.”
De berekeningen zijn vergeleken met  
de metingen en er is goede overeenkomst 
gevonden met de werkelijkheid. 
“Momenteel is deze erosiekop in gebruik 
en worden er meer metingen gedaan om 
deze theorie te kunnen vergelijken met 
de werkelijkheid,” zegt Verschelde.  
Het bedrijf DEME heeft inmiddels een 
patent aangevraagd op deze erosiekop.

BAGGEREN
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Resultaat van de CFD berekening. 

Doorsnede en corresponderende stromingsveld van de erosiekop.



PIPELINE

X-Stream can reduce both the pipeline 
wall thickness and time spent on welding 
and installation compared to deep-water 
gas pipelines currently in operation.  
The exact reduction in the wall thickness 
depends on the water depth, pipe 
diameter and actual pipeline profile. 
Typically, for a gas pipeline in water 
depths of 2,500 m, the wall thickness 
reduction can be 25 to 30 % compared 
to traditional designs.

massive
“It’s essential for DNV that the new 
concept meets the strict requirements of 
the existing safety and integrity regime, 

and I’m pleased to confirm that this 
concept does,” says Dr. Henrik O. 
Madsen, DNV’s CEO to OV at a press 
briefing in London mid January.“
DNV has been instrumental in 
developing and upgrading the safety 
and integrity regime and standards 
for offshore pipelines over the past 
decades. Today, more than 65 % of the 
world’s offshore pipelines are designed 
and installed to DNV’s offshore pipeline 
standard. As the deep-water gas 
transportation market will experience 
massive investments and considerable 
growth over the coming years, new safe 
and cost-efficient solutions are needed.” 

thick
Current deep-water gas pipelines have 
thick walls and, due to quality and safety 
requirements, the number of pipe mills 
capable of producing the pipe is limited. 
When installing pipelines, the heavy 
weights are difficult to handle and the 
thick walls are challenging to weld. And 
finally, the number of pipe-laying vessels 
for deep-water pipelines is limited too.

deeper
New offshore oil and gas fields are being 
developed in deeper and deeper waters 
and export solutions for the gas are 
critical. New exploration activities are 

BASED ON ESTABLISHED AND FIELD-PROVEN TECHNOLOGIES 

new deep-water 
pipeline concept 
reduces cost but 
not safety

DNV has developed a new pipeline concept, called X-Stream, that can 

significantly reduce the cost of a deep- and ultra-deepwater gas pipeline while 

still complying with the strictest safety and integrity regime. X-Stream is based 

on established and field-proven technologies which have been innovatively 

arranged.
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Henrik O. Madsen, CEO DNV



of this innovation project. At DNV, we 
feel confident that, by further qualifying 
the X-Stream concept, huge financial 
savings can be made for long distance, 
deep-water gas pipelines without 

also heading for ultra-deepwaters. 
The distance to shore is increasing too. 
The X-Stream concept can for such fields 
represent an alternative to e.g. floating 
LNG plants combined with LNG shuttle 
tankers. By controlling the pressure 
differential between the pipeline’s 
external and internal pressures at all 
times, the amount of steel and thickness 
of the pipe wall can be reduced by as 
much as 25-30 % - or even more 
compared to today’s practice and 
depending on the actual project and 
its parameters. This will of course make 
it easier and cheaper to manufacture 
and install the pipeline.

simple
“By utilising an inverted High Pressure 
Protection System – i-HIPPS – and 
inverted Double Block and Bleed 
valves – i-DBB – the system immediately 
and effectively isolates the deep-water 
pipe if the pressure starts to fall. In this 
way, the internal pipeline pressure is 
maintained above a critical level for any 
length of time,” explains Asle Venås, 
DNV’s Global Pipeline Director. 

The new concept is simple and reliable. 
During installation, it is necessary to fully 
or partially flood the pipeline to control 
its differential pressure. During operation, 
the i-HIPPS and i-DBB systems ensure that 
the pipeline’s internal pressure can never 
drop below the collapse pressure – plus 
a safety margin. In sum – a certain 
minimum pressure will be maintained 
in the pipeline at all times.

“It will also be important to maintain the 
minimum pressure in the pipeline during 
pre-commissioning. This can be done 
using produced gas separated from the 
water in the pipe by a set of separation 
pigs and gel. This technology is not new 
to the industry. This method has already 
been initiated as standard practice by 
several oil companies,” says Mr Venås.

confidence
A team of mainly young highly skilled 
engineers, headed by DNV in Rio de 
Janeiro, Brazil, is behind the X-Stream 
concept. As with the other DNV concepts 
launched in 2010 and 2011, the 
X-Stream team was asked to think 
outside the box.

The DNV study is a concept study, and a 
basic and detailed design will need to be 
carried out before the X-Stream concept 
is realised on a real project. DNV intends 
to work further with the industry to 
refine and test the concept.

“I’m pleased to announce the outcome 

compromising pipeline safety and 
integrity,” concludes Dr. Madsen.
For a video impression, go to this website:  
http://www.dnv.com/resources/video/x_
stream_gas_transport_concept.asp

X-Stream can reduce both the pipeline wall 

X-Stream can reduce both the pipeline wall thickness and time spent on welding 

and installation compared to deep-water gas pipelines currently in operation.  

PIPELINE
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DEEPSEA mINING

De drumcutter is een snijtool, die ook in 
de mijnbouw wordt gebruikt om grond 
los te snijden, maar in de toekomst wil 
men deze ook toepassen in de diepzee. 
Daar ligt namelijk interessant materiaal 
om te ontginnen. Voorbeelden zijn 
diamanten, maar ook mangaan in 
de vorm van knollen en lagen. “Mijn 
onderdeel ging over ‘Seafloor Massive 
Sulphides’, dat bestaat bijvoorbeeld uit 
zink, koper en/of goud,” vertelt Friso 
Bos. “Het kan van alles zijn. Grote 
voordelen van deze afzetting zijn dat 
dit een hele hoge economische waarde 
heeft, veel hoger dan je zou vinden 
op land. Dit vanwege de hoge 
ertsconcentratie en compacte spreiding 
en maakt het daarmee heel interessant 
om te gaan winnen. Op die afzetting heb 
ik me georiënteerd, omdat het de 
potentie heeft om als eerste te winnen.”

probleem
Wat is nu precies het probleem? “Het 
eerste probleem is dat er op de diepzee 
hyperbarische (onder grote waterdruk) 
omstandigheden zijn. Er moet gesneden 
worden onder een druk van 100 tot 200 
bar. Die extreem grote druk verandert 
fundamenteel het snijproces. Normaal 
heb je een ‘bros faalgedrag’ van het 
gesteente in droge omstandigheden 
of ondiepe waterdieptes, maar naar mate 
je steeds dieper gaat, verandert het van 
bros gedrag naar plastisch gedrag. 
Probleem is dat de krachten veel 
hoger worden en dus heb je dan 
veel meer vermogens nodig.”

krachten
Een ander probleem is dat men op 
de bodem een Seafloor Mining Tool 
wil toepassen ter grootte van een 
vrachtwagen. “Daar moeten alle 
reactiekrachten op uitgeoefend worden 

FRISO BOS SLAAGT CUM LAUDE

‘Drumcutter uit 
mijnbouw beste 
voor deepsea mining’

De zogenoemde ‘drumcutter’ uit de gewone mijnbouw lijkt in theorie de meest geschikte tool te zijn voor uitvoering van 

deepsea mining. Tot die conclusie komt Friso Bos. Hij studeerde eind oktober vorig jaar cum laude af aan de studierichting 

ODE (Offshore and Dredging Engineering ) aan de TU Delft op het onderwerp ‘ontgravingstool voor deepsea mining’. 
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De drumcutter met aandrijfsysteem (foto: IHC Deep Sea Dredging & Mining). 

De drumcutter in combinatie met de Seafloor Mining Tool (foto: IHC Deep Sea Dredging & Mining).



“Dan kunnen de absolute prestaties 
van de tools voor de diepzee mijnbouw 
direct naast elkaar gezet worden. 
De belangrijkste parameters zijn 
productie, vermogens, reactiekrachten 
en het gewicht voor stabiele operatie 
van de Seafloor Mining Tool.”

beste
Als beste kwam de drumcutter eruit. 
Dat is een ronddraaiende cilinder bedekt 
met snijtanden die op de bodem ligt op 
zijn lange kant en tegelijkertijd naar 
voren wordt bewogen. Bos: “Het 
grootste voordeel van deze drumcutter 
is dat de reactiekrachten in een optimale 
richting staan. Zo kan het gewicht van de 
Seafloor Mining Tool beperkt worden. 
Het heeft ook een relatief lage specifieke 
energie nodig, de ratio tussen vermogen 
en productie.” Bos vervolgt zijn relaas 
over de nadelen van de andere twee 
opties. “De cutterhead heeft als nadeel 
dat het één van de grootste 
reactiekrachten over een bepaalde 
afstand moet verwerken. Gevolg is dat 
er op de Seafloor Mining Tool een groot 
moment wordt uitgeoefend (een kracht 
die een rotatie initieert) en dan gaat het 
systeem om zijn as draaien. Er is geen 
sprake van een stabiele situatie. 
De Oscillating Disc Cutter heeft als 
grootste probleem dat relatief veel 
vermogen nodig is. Als je kijkt op een 
meer abstract niveau, dan bestaat het 
trillend snijproces uit drie fasen. Twee 
daarvan zijn een fase waar er frictie 
plaats vindt tussen de schijf en de rots. 
Slechts in één fase wordt er gesneden, 
maar de twee andere fases kosten 
wel veel vermogen en levert geen 
productie op. Dat is een van de 
grootste nadelen en bovendien is 
het ook een heel complex systeem.”

computer
 Vraag is hoe Bos dit alles heeft getest. 
“Het betreft modellen op de computer, 
simulaties dus.” Hij erkent dat dit niet 
altijd representatief is voor de praktijk. 
“Tot op zekere hoogte wel, maar een 
aantal specifieke zaken is pas te valideren 
met experimenten. Het grootste 
probleem is toch wel het hyperbarische 
snijproces, daar zijn weinig tests 
uitgevoerd, dat is de grootste onzekerheid. 
Dus de hoge druk op de diepzeebodem: 
wat zijn de krachten van het snijproces? 
En wat zijn de faalmechanismes?” 
Kan het dan nog wel eens heel anders 
uitpakken? “Nee, niet heel anders, 
maar er is nog veel onbekend.” 
Hij pleit dan ook voor vervolgonderzoek. 
“Ik heb mijn modellen gevalideerd, maar 
de hoeveelheid data die je in de literatuur 
kunt vinden, is wel heel beperkt.”

en dat is wel een uitdaging. Normaal 
wordt de mining gedaan met behulp 
van een groot schip, dat zich als het 
ware kan afzetten tegen de zeebodem. 
In de diepzee is sprake van een kleinere 
machine die zich moeilijker kan afzetten. 
Er zijn daarbij beperkte vermogens 
mogelijk op die waterdiepte. Voorts is 
er de grote afstand van het verticale 
slurry transport. Er is sprake van 
dynamisch gedrag van de verticale 
leiding die omhoog loopt. Bijkomend 
probleem is ook het op afstand bedienen 
van je systeem en het onderhoud 
plegen op grote diepte.”

selecteren
De thesis van Bos richt zich verder op 
het selecteren en ontwerpen van de 
technische meest optimale 
ontgravingstool voor diepzeemijnbouw 
onder hyperbarische condities. Dit voor 
het ontgraven van een rotsconcessie 
(een redelijk sterk materiaal dat moeilijk 
te ontgraven is). Bos: “Voordat je een 
keuze maakt in de optimale snijtool, 
moet je eerst weten wat er op 
fundamenteel niveau gebeurt met het 
hyperbarische snijproces. Daarvoor heb 
ik nieuwe essentiële inzichten 
ontwikkeld. Dit deed ik door nieuwe 
snijmodellen te ontwikkelen met behulp 
van een computer, met name de 
overgangen tussen de diverse 
faalmechanismes. Doel was nieuwe 
kennis te genereren om te begrijpen wat 
er gebeurt. Op dit moment bestaat geen 
geschikte kwalitatieve en kwantitatieve 
beschrijving.” Vervolgens heeft hij 
gekeken wat het snijproces precies is. 
“Dan pas ga je kijken hoe die tool eruit 
zou kunnen zien. Daarna heb ik aantal 
selecties gemaakt van snijmechanismes 
en dan een stap verder naar snijtechno-
logieën (de ontgravingstool zelf).”

drie tools
Friso Bos heeft drie tools met elkaar 
vergeleken. “Om te beginnen is er de 
cutterhead, die is terug te vinden op 
traditionele baggerschepen. Tweede tool 
is de drumcutter. Die wordt gebruikt op 
dit moment in de mijnbouw. De derde 
was de meest exotische tool: een 
zogenoemde Oscillating Disc Cutter. 
Dit is een nieuwe techniek, waarbij een 
trillende schijf horizontaal door de grond 
beweegt. En dan wordt er een dynamisch 
effect geïnitieerd, waardoor de reactie-
krachten lager kunnen zijn. Tweede 
effect is dat er door het trillende snijden 
een ‘fatique cracking effect’ plaatsvindt 
in de rotsformatie. Dan zal de sterkte van 
de rots afnemen.” Vervolgens heeft 
Bos de drie tools volledig gemodelleerd, 
analytisch dan wel numeriek. 
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“Let the compass of 

Vector Maintenance Management B.V. 

be your guide”

Voldoen aan kwaliteits- en veiligheidseisen: risico’s verlagen en kosten beheersen

Risicoverlaging en kostenbeheersing worden steeds belangrijker in de industrie. 
Bedrijven moeten zelf bepalen hoe zij (aantoonbaar) voldoen aan de hoge kwaliteits- 
en veiligheidseisen die gelden voor mens, milieu, middelen en productie.
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In de hoofdrol: onderhoud en inspectie
Op een verantwoordelijke manier maximale winst behalen kan alleen als de ongestoorde en veilige voortgang 
van het productieproces gewaarborgd is. De betrouwbaarheid en beschikbaarheid van technische installaties 
moeten dus optimaal zijn. Tegelijkertijd moeten de investeringen die nodig zijn voor een ongestoorde en 
veilige voortgang van het productieproces beheersbaar zijn. Ook op het gebied van onderhoud en inspectie. 

Vector maakt beheersbaar
Wij zijn als onafhankelijke adviespartner gespecialiseerd in het ontwikkelen van onderhoudsen 
inspectiestrategieën voor industriële bedrijven die werken met technische installaties. We begrijpen dat u, 
voor een uitgebalanceerd productieproces, uw onderhouds- en inspectietaken zo optimaal mogelijk op elkaar 
wilt afstemmen. Vanuit onze passie voor techniek en organisatie hebben we de kennis, ervaring, tools en 
methodieken ontwikkeld die dit mogelijk maken.

De aanpak van Vector
Met de inrichting van uw managementsysteem zetten wij het laatste puntje op de i. Onze grootste 
uitdaging én kracht ligt in het voortraject: inzicht krijgen in uw organisatie, uw organisatiedoelstellingen 
en de installaties waar u mee werkt. We luisteren goed naar u en kijken kritisch naar uw organisatie. 

Na een grondige analyse formuleren we zorgvuldig uw onderhoudsfi losofi e. Deze vormt de basis van 
een goed uitgedachte onderhouds- en inspectiestrategie waarbij we veel aandacht besteden aan de 
detaillering. De onderhouds- en inspectiestrategie vertalen we uiteindelijk naar uitgewerkte instructies 
in uw managementsysteem. De rapportagestructuur van uw managementsysteem richten we zodanig in 
dat het managementsysteem optimaal ten dienste staat van uw bedrijfsdoelstellingen.

www.vectormm.nl  •  info@vectormm.nl  •  +31 (0)223-660660

Your employees deserve a comfortable accommodation. TLQsupply ensures 

quality and quick arrangements. The TLQs are equipped comfortably with beds, 

closets, tables and chairs, sanitary facilities, phone and PA system, TV and inter-

net connection. Due to the wide variety of lay-out combinations and the pos-

sibility to stack the TLQ units we can ensure a suitable solution for everyone. 

A comfortable stay

Our TLQs consist of standard pre-assembled units which are tested and 

commissioned at our own yard. Our TLQ units are especially designed for 

placement with existing deck cranes (additional cranes are not required). 

We can therefore ensure a short delivery time and fast installation. 

PRACTICAL AND COMFORTABLE   |   ALL-IN FOR RENT OR FOR SALE   |   SHORT DELIVERY TIME   |   FAST INSTALLATION   |   CERTIFIED

For more information visit our website www.tlqsupply.nl or call: 0031 38 429 07 83
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succes in kazachstan 

Witteveen+Bos Kazakhstan (WBK) heeft opdracht gekregen voor de engineering 
van een demiwaterzuivering, een zuur-water stripper en een afvalwaterzuivering 
van Tengizchevroil, de operator van het Tengiz olieveld in Kazachstan. De installatie 
is van belang voor de uitbreiding van de oliewinning en verminderen van de totale 
waterinname door Tengizchevroil als gevolg van kringloopsluiting. De omvang van 
het engineeringscontract bedraagt 5 miljoen USD.
Voor dit contract werkt Witteveen+Bos Kazakhstan samen met PSN Kazstroy in 
Atyrau. De samenwerking tussen WBK and PSN Kazstroy is in maart van dit jaar 
succesvol gestart met een ander afvalwaterproject voor dezelfde opdrachtgever.
Het succes van Witteveen+Bos in Kazakhstan is begonnen in 1999 met het ontwerp 
en engineering van de eilanden in de Kaspische zee. De Kaspische zee is daar ondiep 
en de booreilanden moeten beschermd worden tegen kruiend ijs. Sinds 2003 heeft 
WBK een kantoor in Atyrau van waaruit de advisering en engineering op het gebied 
van water en afvalwaterbehandeling in Kazakhstan is ontwikkeld. Het totaal aantal 
permanente WBK medewerkers, verdeeld over de kantoren in Aktau, Atyrau en 
Almaty, is nu al meer dan 60. Dit wordt nog aangevuld met diverse expats die voor 
kortere en langere tijd werken op onze kantoren.

Fugro rondt 
overname seaBird aF

Bodemonderzoeker Fugro heeft de 
aankoop van de onderdelen SeaBird 
Technologies en Seabed Navigation 
van zijn branchegenoot SeaBird 
Exploration afgerond. Dit maakte 
SeaBird eind vorig jaar bekend.
Fugro komt met de overname in 
het bezit van de 'ocean bottom nodes' 
(OBN)-activiteiten van SeaBird. 
De OBN-techniek is de enige methode 
waarmee seismische data over de 
zeebodem in diep water en moeilijk 
bereikbare gebieden kan worden 
verkregen. Met de overname is een 
bedrag van 125 miljoen dollar 
(93,75 miljoen euro) gemoeid.

nieuwe innovatieve ihc Beaver 4040 

IHC Merwede heeft van Zhejiang Dredging uit China de opdracht gekregen voor 
het leveren van een milieuvriendelijke diepwater snijkopzuiger, IHC Beaver 4040. 
Deze innovatieve zuiger is geoptimaliseerd om baggerprojecten uit te voeren in 
meren en reservoirs en is uniek in zijn klasse.
De IHC Beaver 4040 is de eerste snijkopzuiger die is ontworpen om te baggeren 
tot een diepte van 40 meter. Met dit schip is het mogelijk om nauwkeurig te snijden 
op grotere diepte. Een bijkomend voordeel is dat de IHC Beaver 4040 kan worden 
uitgerust met een milieusnijkop. Dit sluit aan bij de ambitie van zowel IHC Merwede 
als Zhejiang Dredging om toonaangevend te zijn in de milieubaggermarkt.
De snijkopzuiger is demontabel en dus gemakkelijk te verplaatsen, waardoor het 
transport naar de zeer afgelegen gebieden, waar de meeste reservoirs zich bevinden, 
gewoon over de weg kan plaatsvinden. Deze eenvoudige manier van transport is 
ook een van de sterke punten van dit type baggerschip. Zhejiang Dredging is met 
dit schip toonaangevend in het binnenland en op de milieubaggermarkt in China.
De IHC Beaver 4040 zal worden gebouwd in de componentenfabriek IHC China 
Support in Guangzhou, China. Met het maken van dit type custom-built baggerschip 
voor de lokale markt, bevestigt IHC Merwede de uitvoering van haar strategie ter 
verdere internationalisatie om de klanten op maat gemaakte diensten en oplossingen 
te kunnen bieden.

   IHC Beaver 4040.

service planning-oplossing

Damen Shipyards is de eerste IFS-klant, 
die 360 ARP Service Planning inzet. 
ARP staat voor Advanced Resource 
Planning voor serviceafdelingen en 
servicebedrijven. IFS breidde eind 2010 
zijn ERP-oplossing IFS Applications uit 
met deze module na de overname van  
De module is door IFS geïmplementeerd 
bij de serviceafdeling van de 
scheepswerf in Gorinchem.
De serviceafdeling van Damen zet 
de Service Planning-oplossing  in voor 
het optimaal inplannen van alle 
serviceactiviteiten. De intuïtieve 
oplossing beschikt over een zeer 
krachtige planning-engine, waardoor 
planningen in zeer korte tijd te 
generen zijn. Dit zorgt ervoor dat een 
dispatcher of planner door oppakken 
en slepen direct de planning kan 
bijstellen. Bij verstoringen biedt 360 
ARP Service Planning zeer snel een 
alternatief. Hierdoor kan Damen de 
bezettingsgraad verbeteren en is de 
organisatie minder tijd kwijt aan het 
plannen van de serviceactiviteiten. 
Uiteindelijk verbetert dit ook de 
klanttevredenheid.

Heino Westdijk, directeur Services 
bij Damen Shipyards in Gorinchem: 
“360 ARP Service Planning van IFS 
voorziet in onze behoefte om snel 
een beter overzicht te krijgen in het 
inplannen van onze mensen. 
De applicatie is zeer gebruiksvriendelijk 
en flexibel. De implementatie is binnen 
enkele dagen gerealiseerd, zodat we 
hiermee op zeer korte termijn al 
winst kunnen behalen.”
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nieuw centrum voor diepzee-onderzoek 

Het Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek (NIOZ) heeft eind november 
2011 op Texel het Netherlands Deep Sea Science & Technology Centre gelanceerd. 
Binnen dit multidisciplinaire centrum zijn activiteiten gebundeld uit de diverse 
biologische, chemische, geologische en technische afdelingen van het NIOZ op 
diepzeegebied voor optimale contacten met onder andere de offshore industrie.

Zo’n 70% van het aardoppervlak is water en het grootste deel daarvan is diepzee, 
waar we nog maar heel weinig van weten. De potentie van dit reusachtige gebied 
voor het winnen van grondstoffen is enorm, de aandacht van de internationale 
offshore- en maritieme industrie is groeiende. Deep sea mining wordt nu 
langzamerhand een begrip. Alom wordt onderkend dat een goed kennis van 
de diepzee essentieel is om deze ‘deep sea mining’ op een verantwoorde en 
duurzame manier verder te ontwikkelen.

Werken in de diepten van de oceanen - tot 6.000 meter en dieper is voor NIOZ 
al decennia lang dagelijkse praktijk. Het is het kenniscentrum in Nederland voor 
fundamenteel marien onderzoek en beschikt over eigen onderzoeksschepen, 
onderzoekers in verschillende disciplines, gespecialiseerde laboratoria en een 
goede infrastructuur. Al decennia voert het NIOZ in de diepe zee ecologisch, 
fysisch, chemisch en geologisch fundamenteel onderzoek uit op wereldschaal 
en op hoog wetenschappelijk niveau, met een sterke in house, innovatieve 
maritieme technische ondersteuning. Steeds vaker ondersteunt het NIOZ 
academische, maar ook industriële partners in toegepast zeeonderzoek. 
Onlangs is dit onderzoek van het NIOZ door een internationale 
beoordelingscommissie beoordeeld als behorende tot de wereldtop.

vermilion koopt Belang 
in vinkega gasveld

Northern Petroleum Nederland en 
medevergunninghouders NAM en 
Dyas hebben aanvang december 
vorig jaar een deel van de Drenthe III 
winningsvergunning verkocht aan 
Vermilion Oil & Gas Netherlands. 
Reden is de gasvondst in november 
2009 door Vermilion in het 
nabijgelegen Gorredijk 
winningsvergunninggebied. 

Dit gasveld, dat het Vinkega veld 
wordt genoemd, strekt zich uit tot in 
het Drenthe III gebied. De verkoop van 
het deel van de Drenthe III vergunning, 
waarin zich het deel van het Vinkega 
gasveld bevindt, geeft Vermilion meer 
armslag om tot rendabele winning 
over te gaan. Vermilion is van plan het 
Vinkega veld in 2012 in productie te 
brengen. Bij het testen van de in het 
gasveld geboorde put bleek deze een 
productiecapaciteit te hebben van
0,84 miljoen kubieke meter gas per 
dag. De Nederlandse overheid moet 
nog haar toestemming voor de 
verkoopovereenkomst geven.

suBsea 7 gunt wederom huisman contract

Huisman uit Schiedam heeft een contract getekend met Subsea 7 voor de levering 
en installatie van een 550mt Flex-lay systeem en een 400mt diepwaterkraan aan 
boord van hun nieuwste schip. De levering van het pijplegsysteem en de kraan staan 
gepland in 2014, de installatie zal plaatsvinden bij Huisman Schiedam. Het schip zal 
gebouwd worden bij de IHC Offshore & Marine scheepswerf in Krimpen aan den IJssel. 

Het 550mt Flex-lay systeem zal ontworpen en gebouwd worden voor de installatie 
van flexibele leidingen op 2500 meter waterdiepte. De toren is kantelbaar om zo 
flexibele risers aan stalen leidingen te kunnen bevestigen. De tensioners van het 
systeem zijn ontworpen om aan de strengste eisen te kunnen voldoen. Ze zijn 
terugtrekbaar om een veilige en efficiënte A&R en PLET installatie te kunnen 
garanderen en ze zijn uitgerust met een Squeeze Control System wat een accurate 
controle van de uitgeoefende kracht van de tensioner tracks mogelijk maakt, ook 
bij lage waarden van de squeezekracht. Dit is onder andere belangrijk voor het 
installeren van umbilicals. Huisman heeft al eerder pijplegsystemen ontworpen en 
gebouwd voor een aantal van de Subsea 7 schepen. Een 600mt S-lay systeem voor 
de Seven Borealis is momenteel onder constructie. 

De 400mt diepwaterkraan (tot 3000 meter) is uitgerust met een deepwater lowering 
systeem en een actief deiningscompensatiesysteem om de deiningsbeweging van 
het schip te compenseren als er een object op de zeebodem gezet wordt. Deze 
eigenschappen maken deze kraan tot een efficiënt hulpmiddel voor de installatie van 

zware objecten die nodig zijn voor 
de installatie van diepwater subsea 
productiesystemen. De Huisman 
mastkraan wordt al ruim 30 jaar in e 
industrie gebruikt en is een standaard 
geworden voor het ontwerp en de 
constructie van zware ladingkranen. 
Een 5,000mt offshore mastkraan 
voor een ander schip van Subsea7, 
de Seven Borealis is onlangs geloadtest. 

twelve year lease 
For Fpso xikomBa

Mid December 2011 SBM Offshore 
announced on behalf of its Joint 
Venture companies with Sonangol, 
Sonasing and OPS that contracts for 
the twelve year charter and operation 
of  FPSO Xikomba for the block 15/06
development, offshore Angola have 
been executed with ENI Angola. 

This order had been previously 
announced under a Letter of Intent 
(LOI) on 15 April 2011. The 
development plan involves relocation 
of the existing FPSO Xikomba, which 
has been operated under contract for 
ExxonMobil in Angola since 2003. 

The unit will undergo a major 
upgrade in order to meet the new
project specific requirements. 
Part of that work will be performed
in the PAENAL yard in Angola. 
The investment required for the 
upgrade and relocation of the FPSO 
Xikomba will be comparable to a 
large FPSO conversion project. 
First production from the FPSO is 
planned for 2014. Artist impression van de 

Seven Borealis die momenteel onder constructie is.
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3RD OFFSHORE WIND INSTALLATION 
AND MAINTENANCE CONFERENCE 2012

CONFERENCE TOPICS

•  challenging installation situations: ports, 
vessels and foundation designs

•  latest cost-effective solutions for O&M: 
access systems, safety & training

•  special session focused on how to increase 
fi nancing and leadership of new projects

•  up-to-date information on new and existing 
European policy and tax incentives

The time is now! Mark your calendar and guarantee your seat for the 3rd 
edition of the Offshore Wind Installation and Maintenance conference, 
bringing together global key players in offshore wind energy installation 
and maintenance.
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Conference sessions will dive into the latest 
details regarding new opportunities in the 
offshore wind industry, installation best 
practices and cost-effective O&M solutions. 
Next to that,  some speakers will zero in 
on how to increase the bankability of new 
projects in a challenging capital market.

Invest in attending OWIM and hear it straight 
from recognized utilities, developers and 
investors. Key offshore contractors, along with 
service and technology providers, will be on 
hand to share their commercial and technical 
expertise with you. As an added bonus, you 
can network directly with industry leaders at 
the OWIM Product Display Area.

For more information, please contact:
Femke Hoogeveen T: +31 (0)10 209 2634
Conference Manager E: fh@navingo.com

www.owimconference.com
  Created and produced by:   Supported by:   Mediapartners:
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PERSONEEL

Nu de kruitdampen van de crisis 
langzaam maar zeker zijn opgetrokken, 
wordt zichtbaar dat het karakter van 
de Nederlandse arbeidsmarkt aan het 
veranderen is. In de periode van 
economische krimp liep de werkloosheid 
veel minder sterk op dan te verwachten. 
De negatieve werkgelegenheidseffecten 
van de kredietcrisis zijn relatief beperkt 
gebleven. Evenzo nam de werkgelegenheid 
tijdens de vorige fase van hoogconjunctuur 
minder toe dan verwacht. 

Groei van de werkgelegenheid is niet 
langer een automatisch fenomeen; 
werkloosheid lijkt steeds minder 
conjunctureel bepaald te worden. 
Daarmee kan de werkloosheid een 
structureel probleem blijven voor 
specifieke segmenten van de 
arbeidsmarkt, zoals bijvoorbeeld ouderen 
en laaggeschoolden. Tekorten op 
deelmarkten zullen in een steeds vroeger 
stadium van opgaande conjunctuur  
een rem op de groei kunnen betekenen. 
Daarnaast blijven er de komende jaren 
veel onzekere factoren, zoals de stabiliteit 
van de euro, de situatie in Griekenland, 
Spanje, Ierland en Portugal en de 
doorwerking van de bezuinigingen,  
die negatief kunnen inwerken op 
werkgelegenheid en werkloosheid.

maritieme cluster
Het bovenstaande schetst een beeld van 
de algemene Nederlandse arbeidsmarkt 
maar hoe zit het eigenlijk binnen de 
maritieme cluster? De Nederlandse 
werkgelegenheid in de maritieme cluster 
bedraagt in totaal zo rond de 140.000 
werkzame personen bij bedrijven.  
Het betreft hier personeel in eigen 

(tijdelijke of vaste) dienst. In de periode 
2006-2009 nam de werkgelegenheid in 
de maritieme cluster toe. In 2010 was er 
een duidelijke omslag te zien, er stonden 
bijna geen vacatures open in de 
maritieme cluster.  In dat jaar was er  
veel berichtgeving over vacaturestops, 
ontslagen en reorganisaties, en dit was 
deels ook zichtbaar op de beurs in 2010. 
De mensen met een vaste baan kozen er 
veel minder snel voor om zich te 
oriënteren op een stap voorwaarts bij 
een andere werkgever. Het behouden 
van hun baan was vooral in 2010 een 
hoofdprioriteit. Daarbij het feit dat  
veel functies zeer specifiek zijn en dat 
(maritieme) technici over het algemeen 
erg loyaal aan hun werkgever zijn, 
zorgde ervoor dat er minder aanbod was 
dan andere jaren tijdens het evenement. 
Over het algemeen is het vinden van 
specifiek technisch personeel voor 
bedrijven iets makkelijker dan de 
afgelopen vijf jaar maar het blijft nog 
steeds een uitdaging. In 2011 leek men 
weer veel meer op zoek te gaan naar de 
perfecte baan. De instroom op nautische 
opleidingen bleef stabiel  en professionals 
dachten voorzichtig weer aan een 
promotie bij andere bedrijven in de 
maritieme sector.

Groei
Onderzoek door het CBS heeft 
uitgewezen dat in 2010 de 
vacaturegraad haar dieptepunt had 
bereikt en dat het sinds 2011 weer 
aantrekt. Een groei die ook zichtbaar is 
tijdens de jaarlijkse Navingo Maritime & 
Offshore Career Events. Na een stijgend 
aantal exposanten van 2007 tot en met 
2009, was er in 2010 minder animo 

onder bedrijven dan voorgaande jaren. 
Voor naamsbekendheid bij werkzoekenden 
vonden de meesten het nog een ideaal 
middel, echter de vacaturestops bij velen 
lieten deelname niet toe. In 2010 
veranderde dit en vanaf 2011 was tijdens 
de lustrum editie duidelijk zichtbaar dat 
de Nederlandse maritieme en offshore 
sector weer volop 'in bloei stond'. 

dringend
Ook nu tijdens de voorbereidingen  
voor de zesde editie op 25 april wordt 
duidelijk dat de bloeiende maritieme en 
offshore markt dringend behoefte heeft 
aan nieuw personeel. Niet alleen de 
nieuwe (vaak buitenlandse) opdrachten 
bij de bedrijven maar ook de 
pensionering van de babyboom 
generatie en de steeds kleiner wordende 
groep jongeren (<35 jaar) binnen de 
beroepsbevolking zijn hier mede voor 
verantwoordelijk. Veel exposanten 
hebben meer dan tevoren een grote  
lijst met vacatures, veelal allen van 
verschillend opleidingsniveau en 
specialisme. Zo is Damen Shipyards 
Group aanwezig, op zoek naar onder 
ander projectleiders engineering en 
werkvoorbereiders. Ook IHC Merwede 
zoekt mensen; productie coördinatoren 
en mechanical engineers. Nog veel meer 
topbedrijven in de sector zijn aanwezig 
op de beurs om nieuw talent te spotten, 
o.a. Holland America Line, Koninklijke 
Boskalis Westminster, Smit Nederland en 
Jumbo Shipping & Offshore.

Veel exposanten op het Navingo 
Maritime & Offshore Career Event zijn  
op zoek naar specialistische functies 
waarvoor specifieke maritiem-technische 
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Een aantrekkende 
arbeidsmarkt en 
mooie nieuwe 
projecten
De term ‘economische crisis’ is de laatste maanden vaker dan we allen 

zouden willen gebruikt. In de krant, op het journaal en ook in het dagelijks 

leven worden we er continu mee geconfronteerd. Veel sectoren hebben te 

lijden onder de kredietcrisis, maar gelukkig geldt dit niet voor alle sectoren. 
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Veel oud exposanten die dit jaar ook 
weer aanwezig zijn vinden het Navingo 
Maritime & Offshore Career Event uniek 
in Nederland. Nergens anders zijn de 
maritieme en offshore sectoren zo ruim 
vertegenwoordigd. Op deze manier 
kunnen exposanten direct in contact 
komen met studenten, jonge talenten 
en ervaren professionals met een 
maritieme, technische of administratieve 
achtergrond. Het ontmoeten van 
uitsluitend de juiste doelgroep is ook 
volgens velen het verschil met algemene 
carrièrebeurzen. Omdat het een specifieke 
beurs is, hebben alle bezoekers een 
relevant maritiem profiel. Op algemene 
carrièrebeurzen is dat slechts een klein 
gedeelte. 

Niet alleen technische en nautische 
bezoekers zijn op het evenement te 
vinden. Er zijn ook bezoekers met  
een hele brede achtergrond die 
geïnteresseerd zijn  in de maritieme en 
offshore sector. Het zijn niet alleen maar 
techneuten of zeevarenden die naar deze 
beurs komen, maar ook bijvoorbeeld 
logistieke en financiële mensen.

netwerk café
Net als in voorgaande jaren wordt de  
dag afgesloten met een maritieme 
netwerkborrel voor exposanten en 
bezoekers. Wegens het grote succes van 
vorig jaar is op de beursvloer wederom 
het CEO Netwerk Café. Het CEO Netwerk 
Café vindt plaats in samenwerking met 
ingenieursvereniging KIVI NIRIA. Er zijn 
gedurende de hele dag project 
presentaties over hoe in de maritieme 
wereld gewerkt wordt. Daarnaast zijn er 
bedrijfspresentaties die bezoekers inzicht 
geven in het reilen en zeilen bij 
exposanten en de carrièrekansen bij die 
bedrijven. De organisatie is momenteel 
druk bezig met de invulling hiervan.

opleidingen nodig zijn. Denk hierbij aan 
naval architects, structural en installation 
engineers, offshore engineers en 
werktuigbouwkundigen. Veel rederijen 
geven nog altijd de voorkeur aan een 
Nederlandstalige bemanning, maroff's  
en 2e en 3e WTK’s zijn ontzettend 
welkom. Anderen zijn algemener op  
zoek naar bijvoorbeeld verkopers  
met een technische achtergrond, 
kantoorpersoneel met een nautische 
achtergrond, financiële specialisten  
of beleidsmakers met ervaring in de 
maritieme of offshore sector.  Daarnaast 
staan er zoals elk jaar ook weer veel 
bedrijven op de beurs met een lange 
termijn gedachte. 

Binnen de maritieme cluster worden met 
name de offshore sector en maritieme 
dienstverlening gekenmerkt door een 
hoger dan gemiddeld opleidingsniveau. 
Het percentage hoger opgeleiden in de 
waterbouwsector en de maritieme 
toeleveranciers is vergelijkbaar aan 
dat van de Nederlandse economie. 
In de watersportindustrie, binnenvaart 
en zeehavens werken relatief minder 
hoog opgeleiden. 

meer
Tussen de 2500 en 3000 mensen zullen 
het eendaagse evenement bezoeken, 
verwacht Annemieke den Otter, event 
manager van de beurs. “Eén dag voor 
een carrièrebeurs lijkt misschien kort;  
de exposanten stellen dit echter zeer  
op prijs. Het is één dag heel hard werken, 
een grote standbemanning en constant 
gesprekken voeren, maar het voordeel is 
dat je de volgende dag meteen op 
kantoor alle CV's kunt doornemen.  
Bij een meerdaags evenement komen  
de bezoekers verspreid langs, waardoor 
er meer rustmomenten tijdens de dagen 
vallen. Zonde van de tijd.” 

Voorregistratie
De beurs richt zich op alle opleidings-
niveaus en op alle sectoren binnen 
de maritieme cluster. Heeft uw 
bedrijf openstaande vacatures 
en daarmee interesse in deelname 
aan het Navingo Maritime & 
Offshore Career Event? 
Dan kunt u contact opnemen 
met de organisatie. U kunt 
natuurlijk ook een bezoek 
brengen aan de beurs, 
registreert u zich dan nu online. 
De entree van de beurs is gratis. 

Navingo Maritime & Offshore Career Event 

Woensdag 25 april 2012
Beurs-WTC te Rotterdam

Openingstijden: 10.30 : 18.00 uur
Toegang gratis

Voorregistratie: 
www.maritimeoffshorecareerevent.com
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Bent u op zoek naar hét talent van de toekomst?

Created & produced by: Powered by: Media partner:

Voor meer informatie en deelname gaat u naar:

www.maritimeoffshorecareerevent.com
of neem contact op met ons salesteam via 010 - 209 2600

Exposeer dan op de enige echte maritieme & offshore carrièrebeurs 
in Nederland met meer dan 125 topbedrijven uit de sector!

Binnenvaart | Energie | Havens | Jachtbouw | Logistiek | Marine | Maritieme arbeidsbemiddeling
Maritieme dienstverlening | Maritieme toeleveranciers | Offshore | Olie & Gas | Opleiding | (Petro) Chemie

Training & Onderwijs | Scheepsbouw- en Reparatie | Visserij | Waterbouw & Dredging | Watersport | Zeescheepvaart

Bedrijfspresentaties

Speed daten

Één-op-één 
contact

Uniek face-to-face
werving- en 
selectiemiddel

Student 29% | Starters 10% 
Young Professionals 10% 
Professionals 14% |  Seniors 37% 

Scholier 2% | VMBO 2% 
MBO 18% | HBO 16% | WO 10%
Werkzaam 52%
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thialF en scaraBeo 6 naar keppel verolme 

Het grootste kraanschip ter wereld, de Thialf van Heerema Marine Contractors, 
ligt momenteel in mammoetdok 7 van Keppel Verolme voor een uitgebreid 
levensduurverlengend programma dat in totaal 90 dagen in beslag zal nemen. 
De Thialf is eind december aan de tros van de zeesleper Taurus aan de werf in de 
Botlek aangekomen. Tijdens de dokperiode worden de bracings en floaters van een 
nieuw milieuvriendelijk verfsysteem voorzien, de beide 7100-tons kranen 
gemodificeerd en allerlei onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uitgevoerd. 
Heerema Marine Contractors zet de 202 meter lange en 88 meter brede Thialf 
steeds vaker in voor installatiewerk in diep water. Reden om het geen kraanvaartuig, 
maar een diepwaterconstructievaartuig (DCV) te noemen. 

De tweede grote opdracht voor Keppel Verolme betreft het opwaarderen van 
het grote halfafzinkbare boorplatform Scarabeo 6 van Saipem, zodat het hierna 
in waterdieptes van 1200 meter boringen kan gaan verrichten. Tot nu toe is 450 
meter het maximaal haalbare. Om dit te bewerkstelligen dienen het drijfvermogen 
en de stabiliteit te worden opgevoerd. Hiervoor worden aan de floaters en 
kolommen extra tanks bevestigd. Verder worden dekextensies aangebracht en 
opslagfaciliteiten voor risers geconstrueerd. Ook worden de acht ankerlieren 
met toebehoren vervangen en de accommodatie gerenoveerd.

orders hatenBoer-water 

Hatenboer-Water haalde medio januari 
de contracten binnen bij Daewoo 
Shipbuilding & Marine Engineering 
(DSME) voor levering van DEMITEC  
watermakers voor vier nieuwe 
boorschepen. In Okpo Bay in Korea 
heeft Guy Heijnen, Manager Sales & 
Water Quality bij Hatenboer-Water,  
de contracten getekend. Het betreft 
boorschepen voor Vantage Energy, 
Atwood Oceanics en twee voor Aker 
Solutions. De boorschepen zijn laatste 
generatie ultra diepwaterboorschepen, 
welke tot op een waterdiepte van 
12.000 ft (3 km) kunnen boren.  
De levering van de installaties is 
gepland voor 2012.

twin axes For oFFshore wind Farm maintenance

Damen Shipyards and SeaZip Offshore Service have signed a contract for the building 
of two Fast Crew Suppliers of the 2610-type. Jan Reier Arends, one of Seazip’s 
Managing Directors signed the contract with Roel van Eijle, Damen Sales Manager 
Benelux. Both vessels will be built at Damen Shipyards Singapore and delivery is set 
for the third quarter of 2012. SeaZip Offshore Service was founded in 2010 by 
transport company JR Shipping.

The management of the company has a clear goal: to provide service vessels for  
fast and safe access to offshore sites. In their effort to deliver outstanding and safe 
performance in even the most challenging of circumstances, they teamed-up with 
Damen Shipyards. The FCS 2610, already in use at offshore wind farms, matched 
Seazip´s requirements as to safety, transport capacity, comfort, and performance 
levels in harsh weather conditions.

Another argument is that offshore wind farms are being built at ever-increasing 
distances from the shore, impairing continuity in operations and maintenance.  
The FCS 2610 can overcome these challenges as it has a range over 1000 nm,  
a 20,000 litre fuel tank (for sailing and transferring purposes) and there’s 
accommodation for 4 crew and 12 industrial personnel. 

The FCS 2610.

hercules 185 again 
on Board Fjell

Fairstar Heavy Transport has been 
awarded a contract by Hercules 
Offshore to transport the jack-up 
drilling rig Hercules 185 from 
Pascagoula, Mississippi to West Africa 
in the First Quarter of 2012 on board 
Fairstar's open stern, semi-submersible 
vessel Fjell. The contract value is USD 
2.6 million. The Fjell is currently 
underway from  Malta to Northern 
Europe loaded with the Northern 
Offshore rig Energy Exerter. After 
discharging, FJELL will sail to the Gulf 
of Mexico to load the Hercules 185. 

olie uit van ghent veld

Dana Petroleum produceert olie uit  
het Van Ghent veld in blok P11b. 
Verwacht wordt per dag 4.000 vaten 
olie uit het veld te kunnen halen. 
Hiervoor is een speciale zogeheten 
trilaterale put geboord. De allereerste 
van dit type in de Nederlandse sector 
van de Noordzee. De put heeft drie 
horizontale 2.000 meter lange 
vertakkingen, waarvan er twee in het 
oliereservoir en één in een gasreservoir 
uitkomen. De gastak zal voorlopig  
nog niet worden gebruikt. De 
geproduceerde olie wordt behandeld 
op het nabijgelegen De Ruyter 
geïntegreerde olie/gasproductieplatform. 
In april van dit jaar verwacht en ook 
het nabijgelegen Van Nes olieveld in 
productie te brengen.
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‘De nederlandse toeleveranciers in de 
olie- en gasindustrie hebben in 2011 
meer omzet gerealiseerd dan verwacht’
 
Dit blijkt uit jaarlijks onderzoek van Ernst & Young onder 
Nederlandse toeleveranciers binnen de olie- en gassector, 
welke werd gepresenteerd tijdens de Oil & Gas Industry Forecast 
op 31 januari 2012 in Rotterdam. Ruim 230 gasten woonden 
de presentaties bij. 

Het merendeel van de toeleveranciers zag de omzet in 
vergelijking met het jaar daarvoor stijgen. “Hoewel de crisis 
duidelijk tot onzekerheid en enige aarzeling in de markt heeft 
geleid, heeft de olie- en gasindustrie er relatief weinig onder 
geleden,” zo stelt Jeff Sluijter, partner bij Ernst en Young. 
“De meeste van deze bedrijven zijn tegenwoordig met name 
gericht op het buitenland. De fundamentals van de industrie 
blijven in principe sterk doordat de wereldwijde vraag naar 
energie – en de daarmee gepaard gaande investeringen – 
de komende decennia door de snelgroeiende markten blijft 
stijgen.” Er is vanuit een langere termijn perspectief volgens 
Sluijter dan ook reden tot wat meer optimisme, aangezien de 
huidige economische uitdagingen ook niet blijvend zullen zijn. 
Het merendeel van de ondervraagden voorziet voor dit jaar een 
verdere groei van het aantal orders en omzet. De belangrijkste 
knelpunten die een rol kunnen gaan spelen zijn het tekort aan 
gekwalificeerd personeel en de toegenomen concurrentie. 

maatschappelijk verantwoord ondernemen 
Uit het onderzoek komt verder naar voren dat de meeste 
bedrijven weliswaar verregaande interne regels hebben met 
betrekking tot milieu en veiligheid, maar op het gebied van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen nog relatief weinig 
extern uitdragen. Jan-Peter Balkenende, deskundige op het 
gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Ernst 
& Young: ‘Duurzaamheid komt steeds hoger op de agenda van 
ondernemingen en wordt ook meer en meer als een ‘business 
driver’ beschouwd. Dit veronderstelt dat bedrijven transparant 
zijn in hun doelstellingen en realisatie ervan. Niet voor niets 
worden financiële en maatschappelijke verslaggeving in 
toenemende mate in samenhang gezien of zelfs geïntegreerd.’

Het jaarlijkse Oil & Gas Industry Forecast event werd georganiseerd 
door IRO, Ernst & Young en Gulf Publishing Company. 

prijsvraag
Vorig jaar werd een prijsvraag in het leven geroepen waarbij 
de deelnemers hun visitekaartjes konden achterlaten met 
het antwoord op de volgende vraag: 'Hoeveel putten worden 
er geboord in 2011?'

Michiel Wijsmuller, President van Offshore Ship Designers, kwam 
het dichtst bij dit antwoord (het juiste antwoord was 101.226 
putten wereldwijd) en won hiermee een prijs. 

downloaden presentaties
De presentaties zijn te downloaden via www.ey.nl/gulfpublishing.

Winnend team Offshore Students’ 
Design Contest kopje onder 
 
Dinsdag 27 december 2011 nam het winnende team van de 
Students’ Design Contest het eerste onderdeel van hun prijs 
in ontvangst. Deze contest werd gehouden ter ere van het 
40-jarig jubileum van IRO op 25 november 2011 en was bedoeld 
om de interesse van jongeren te wekken voor een carrière in de 
olie- en gasindustrie. Studenten van NHL Hogeschool Minor Oil 
& Gas kregen door Falck Nutec een offshore veiligheidstraining 
aangeboden.  

Het ochtendprogramma bestond uit theorie, waarbij uiteen 
werd gezet wat de gevaren kunnen zijn in de offshore en welke 
noodsituaties zich kunnen voordoen. In het middagprogramma 
werden de jongens op de proef gesteld en moesten ze de 
opgedane kennis in praktijk brengen. Tijdens de HUET 
(Helicopter Underwater Escape Training) gingen de studenten 
kopje onder. Hierna was het tijd voor de oefening met het 
survival vlot. De studenten hebben alle oefeningen goed gedaan 
en kregen door Falck Nutec het General Safety & Instruction 
certificaat uitgereikt, waarmee zij per helikopter het De Ruyter 
Platform kunnen bezoeken; het tweede onderdeel van hun 
prijs gesponsord door Dana Petroleum.  
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Verslag Handelsmissie naar Abu Dhabi
 
Tijdens een handelsmissie van 8-10 januari 2012 heeft een DES 
delegatie van 14 bedrijven (waarvan 8 IRO leden) de Raad van 
Bestuur van 5 ADNOC bedrijven mogen ontmoeten in het 
ADNOC hoofdkantoor in Abu Dhabi. Door het staatsbezoek 
van de Nederlandse koninklijke familie aan Abu Dhabi in 
dezelfde periode, werden vele deuren geopend die anders 
gesloten zouden zijn gebleven en Dutch Energy Solutions (DES) 
heeft deze mogelijkheid omarmd. 

Het unieke programma vond plaats op zondag 8 januari 2012. 
In de ochtend woonden de deelnemers de kick off meeting bij om 
met elkaar kennis te maken en de laatste details te horen alvorens 
te vertrekken naar het ADNOC hoofdkantoor. De lunch vond 
plaats in het ADNOC Atrium samen met het management op CEO, 
COO en CFO niveau van de volgende ADNOC bedrijven: Gasco, 
ADMA-OPCO, Takreer, Borouge en Al Hosn Gas. Na de algemene 
ADNOC presentatie kregen de deelnemers de gelegenheid om 
hun bedrijf te introduceren met een korte presentatie. Hierna 
waren ronde tafel bijeenkomsten per ADNOC bedrijf en 
individuele DES afgevaardigden / bedrijven georganiseerd. 

Na dit programma onderdeel vond een informele bijeenkomst 
met ADNOC vertegenwoordigers, de ministers Verhagen en 
Rosenthal en de heer Wientjes plaats. Rond 18.00-18.30 uur 
arriveerden H.M. Koningin Beatrix der Nederlanden, Z.K.H. 
Kroonprins Willem-Alexander van Oranje en H.K.H. Prinses 
Maxima der Nederlanden. Na een welkom door Z.E. Abdullah 
Nasser Al Suwaidi, CEO ADNOC Group werden er toespraken 
gehouden door de Nederlandse overheid, Shell en deelnemers 
van de DES missie. Van 18.30-19.00 uur was er een 
netwerkreceptie samen met de Koninklijke Familie, ministers 
en ADNOC vertegenwoordigers.

De deelnemers van deze DES missie waren allemaal erg enthousiast 
over de gelegde contacten en mogelijkheden die volgden na het 
ontmoeten van het ADNOC management. De meeste deelnemers 
maakten van de gelegenheid gebruik om afspraken te maken met 
ADNOC medewerkers op 9 en 10 januari 2012.

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. Beschikbare cursusdata:
•	Woe	+	Do	7	&	8	maart		2012	(ENG)	
•	Woe	+	Do	25	&	26	april	2012	(NL)
 
Voor meer informatie of een aanmeldformulier kunt u contact 
opnemen met José de Goede via degoede@iro.nl of 
telefoonnummer 079-3411981. 

nieuwe editie netherlands  
Oil & Gas Catalogue

De Netherlands Oil & Gas Catalogue 2012 verschijnt in maart 
2012. De catalogus bevat het meest informatieve en complete 
overzicht van producten en diensten voor de internationale 
olie- en gasindustrie. Nederlandse suppliers actief in de 
upstream olie- en gasindustrie presenteren zich hierin met 
hun bedrijfsprofiel. Ruim 7000 exemplaren van deze uitgave 
komen jaarlijks bij een selecte, maar uitgebreide, doelgroep 
van oliemaatschappijen, contractors, ambassades en 
ingenieursbureaus via direct mail en via verspreiding bij 
(internationale) handelsmissies, seminars, olie- en gasbeurzen 
etc. De NOC 2012 is wederom uitgebracht als catalogus en 
internetsite (www.iro-noc.nl). Wilt u een exemplaar bestellen, 
stuurt u dan een e-mail aan info@iro.nl. 

Offshore Energy 2012
 
De vijfde editie van Offshore Energy vindt dit jaar plaats op  
23 en 24 oktober in de Amsterdam RAI. Op de beurs worden 
meer dan 400 exposanten uit binnen- en buitenland verwacht. 
Naast de beurs biedt Offshore Energy wederom een 
conferentieprogramma over actuele ontwikkelingen in offshore 
olie, gas en windenergie. IRO is ondersteunend partner van 
Offshore Energy en is tijdens het evenement te vinden op stand 
202 in hal 8. Meer informatie over de beurs, geregistreerde 
exposanten en de conferentie kunt u vinden op  
www.offshore-energy.biz 

Vletten op de Maas 2012
 
Op vrijdag 13 januari vond de kick-off plaats van de zesde 
editie van het botenbouwproject Vletten op de Maas bij ISW in 
Naaldwijk. Deze kick-off vormt de start van het nieuwe project, 
waarin 10 VMBO scholen en 10 waterscoutinggroepen uit de 
regio gezamenlijk de uitdaging aangaan om 10 lelievletten te 
bouwen. Het project heeft tot doel de maritieme en technische 
sector op een aantrekkelijke manier onder de aandacht van 
jongeren te brengen. Het bedrijfsleven omarmt dit project, 
iedere deelnemende school is geadopteerd door één van de 
maritieme branches. Zij sponsoren de zeilen van de lelievlet en 
zorgen voor een excursie voor de scholen. IRO sponsort dit jaar 
wederom het Stanislas college in Delft. De ‘eerste las’ vond 
plaats tijdens de open dag in Delft op zaterdag 28 januari 2012. 
Op vrijdag 1 juni a.s. zullen de scholen tijdens Dordt in Stoom 
tegen elkaar racen. De lelievlet van het Stanislas college wordt 
daarna overgedragen aan scouting groep Pocahontas in Zoetermeer. 
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On & Offshore Gorinchem 2012
 
De On & Offshore beurs die plaatsvindt op 27-29 maart 2012, 
is een gespecialiseerde vakbeurs gericht op de olie-, gas-, 
duurzame-, petrochemische- en baggerindustrie. IRO heeft 
een informatiestand op deze beurs. 

IRO leden ontvangen 5% korting op beursdeelname. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Debbie de Bruijn via Tel: +31 523 289866 of e-mail: 
debbiedebruijn@evenementenhal.nl. 

IrO nieuwjaarsreceptie 
weer groot succes!
 
Dit jaar werd de IRO Nieuwjaarsreceptie gehouden in Sociëteit 
de Witte in Den Haag, op woensdag 11 januari 2012. 
Nieuw IRO voorzitter Pieter van Oord en nieuw directeur 
Sander Vergroesen verwelkomden de gasten. 

Voormalig IRO voorzitter Gert-Jan Kramer, kreeg uit handen 
van Pieter van Oord een Certificaat van Erelidmaatschap uitgereikt 
voor zijn grote inzet als Voorzitter van IRO in de periode van 1991-
2011. De nieuwjaarsreceptie werd zeer goed bezocht door meer 
dan 270 gasten!

Adres : Engelandlaan 330

  2711 DZ Zoetermeer

Postadres : Postbus 7261

  2701 AG Zoetermeer

VOOrLOPIG BEUrS /  
ExPOrTPrOGrAMMA 2010

27-29 maart on & oFFshore Gorinchem  

 GORINCHEM

30 april-3 mei  oFFshore technoloGY conFerence 

 HOUSTON, VS

28-31 auGustus  oFFshore northern seas  

 STAVANGER, NOORWEGEN

17-20 september  rio oil & Gas 

 RIO DE JANEIRO, BRAZILIë

23-24 oktober  oFFshore enerGY 

 AMSTERDAM

11-14 noVember  adipec 

 ABU DHABI, VAE
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IrO KALEnDEr 2012 

oFFshore technoloGY conFerence 2012,  
houston, 30 april-3 mei 2012
De inschrijving voor OTC 2012 is 1 juli jl. gesloten en het  
IRO Paviljoen is geheel uitverkocht.

oFFshore northern seas 2012,  
staVanGer, 28-31 auGustus 2012
Alle ruimte voor eigen stand is verkocht. Er is nog beschikbaarheid 
in de IRO stand. De informatie en het inschrijfformulier zijn te 
vinden op  www.iro.nl.

rio oil & Gas 2012, rio de Janeiro 17-20 september 2012
De inschrijving voor Rio Oil & Gas is gesloten en het IRO paviljoen 
is uitverkocht.

adipec 2012, abu dhabi, 5-8 noVember 2012
De inschrijving voor ADIPEC is gestart. 75 % van het paviljoen van 
580 m2 is verkocht. De informatie en het inschrijfformulier zijn te 
vinden op  www.iro.nl.

osea 2012, sinGapore, 27-30 noVember 2012
In samenwerking met HME organiseert IRO een Holland  
paviljoen op de beurs OSEA in Singapore. 
U kunt er voor kiezen onder de IRO vlag te staan, of onder  
het  ‘Maritime by Holland’ concept. 
IRO is helemaal uitverkocht, maar u kunt nog ruimte boeken via 
HME, Marjan Lacet: ml@hme.nl 

deelname aan beurZen/handelsmissies Via iro 
Deelname in een Holland Paviljoen of aan handelsmissies staat 
open voor IRO leden en niet-leden. Bovenstaande activiteiten 
zullen alleen doorgang vinden bij voldoende belangstelling.
Heeft u interesse in deelname of vragen over beurzen, neem 
dan contact op met Marlijn Stoutjesdijk, stoutjesdijk@iro.nl of 
telefoonnummer 079-3411981.

Heeft u interesse in deelname of vragen over handelsmissies, 
neem dan contact op met Ruud Liem, liem@iro.nl of  
telefoonnummer 079-3411981.
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BUYERS GUIDEBUYERS GUIDE

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

TES TAP PAr A TUUr rECrUITMEnTELECTrOTECHnIEK

MAXIMATOR is one of the world’s leading manufacturers 
of air driven liquid pumps, air amplifiers, gas boosters, 
high pressure valves, fittings and tubing as well as 
associated products used in the oil and has industry.
With more than 30 years of experience in high pressure
technology MAXIMATOR today designs and manufactures 
a full line of high pressure equipment.

• Air Amplifiers
• High Pressure Pumps
• Gas Boosters

• Air Amplifiers Stations
• Hydraulic Units
• Booster Stations

• Valves, fittings & Tubings (VTF)

• On & Offshore Pressure Systems

• Service & Rental Units

MAXIMATOR® Benelux BV
Maasdijkseweg 124 
2291 PJ Wateringen
Tel.: +31 (0)174 22 01 15 
Fax: +31 (0)174 29 45 75
info@maximator.nl 
www.maximator.nl
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USG Energy is a specialized 
service provider for personnel  
and offers employment to over 
six hundred well trained 
professionals. It involves all 
types of specialists working in 
the fields of drilling, production, 
engineering and construction. 
For our clients it is important to 
get the right personnel, in the 
right place, at the right time. 
USG Energy sees to this, both 
onshore and offshore, and has 
been doing so for many years.

Since establishment in 1989 
USG Energy has built up a 
leading position with its services 
to the Oil and Gas Industry, 
navigation and related engineering. 

Keys to success in meeting all 
aspects of the strenuous 
demands imposed by the Oil 
and Gas Industry are the 
continuous attention to quality 
(according to ISO 9001) for 
people and the internal safety 
management system (VCU). 

Interested in more information 
about working in the Oil and 
Gas industry or looking for a 
new job opportunity?

  www.usgenergy.com
Mail: info@usgenergy.com
Tel.:  +31 (0)251 262 400

Wilt u adverteren?

Bel Tonny Handgraaf 
023 571 8480

TES TAP PAr A TUUr

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

oil- and gas field equipment
• Well head control panels
• BOP control units
• Chemical injection units 
test & control equipment
• Mobile air driven pump units
•  Mobile air driven gas booster units
• Workshop pressure test units
pumps & gas boosters
• Air driven pumps
• Air driven gas boosters
• Hand pumps & spindle pumps
rental equipment
• Air driven pump units
• Air driven gas boosters
•  High pressure hoses

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

Our Energy Works!



OFFSHORE
HANDLING
with a personal touch 

• Located in Port of Rotterdam
• Lifting capacity up to 1,500 tons
• Overhead cranes up to 750 tons
• 300 meters deep sea quay
• 27,000 sqm warehouse capacity

Broekman Project Services

The perfect partner for transport, storage  
and handling of all break-bulk, heavy  
lifts and project cargoes

projects@broekman-group.com / www.broekman-group.com

Broekman Project Services adv kleurvariatie CMYK HR.indd   5 14-02-2012   10:54



www.vroonoffshore.com

ABERDEEN   •   DEN HELDER   •   GENOVA   •   SINGAPORE

VROON provides a diverse range of services and solutions for key 
offshore - support needs, including platform supply, emergency 
response and rescue, anchor handling and subsea support.

VROON has a versatile fleet of more than 100 vessels in service and approximately 25 new 
build vessels on order. VROON has the fleet to meet your needs, the people to deliver and 
the determination to succeed.


