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MID 2008 HERTEL DEFENCE & OFFSHORE SIGNED A ` 38 MILLION CONTRACT WITH KEPPEL VEROLME FOR THE DESIGN,
CONSTRUCTION, INSTALLATION AND OUTFITTING OF THE ‘MSV REGALIA’. IN MAY 2009 THE PROJECT WAS SUCCESSFULLY
COMPLETED WITH AN ON-TIME DELIVERY. SEE PAGE 29.
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Mede dankzij de ingebruikname van de
Nieuwediepkade floreert de Helderse offshoreindustrie als nooit te voren. Ook de concentratie
van de logistieke activiteiten van in totaal acht
oliemaatschappijen draagt hier, onder de vlag van
de SNS Pool, een flink steentje aan bij. Een grote
tegenvaller was het onverwachte omvallen van
The Bluestream Group, maar dankzij de inbreng
van een externe financier kon een herstart worden
gemaakt. Een overzicht van Paul Schaap.

Met een ervaren team van achttien medewerkers
is in Den Helder, na het plotselinge faillissement
van The Bluestream Group, een herstart gemaakt.
Onder de naam Bluestream Offshore worden ten
behoeve van de offshoresector in West-Europese
wateren IRM-diensten en light construction werk
aangeboden. Het accent ligt hierbij op de Nederlandse,
Britse en Deense sector van de Noordzee. Offshore
Visie sprak met algemeen directeur Rolf de Vries en
business manager rope access Fleur Loef.
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Laswerk op zeer hoog niveau. Ruim zestig meter
boven de waterspiegel hebben lasdeskundigen van
WaBuCon Construction & Repair uit Wieringerwerf
in de Derde Haven van IJmuiden een bijzondere klus
geklaard. Het betrof de verlenging van de vier stalen
poten van het hefplatform Seafox 7 tot 79 meter.
Hiervoor zijn vier bijna zes meter lange verlengstukken
gebruikt, elk met een gewicht van 20 ton.

De populariteit van Maximator producten groeit
sterk. Daarom is er bij Maximator Benelux BV uit
Zoetermeer wel sprake van een alsmaar stijgende
omzet. Het jaar 2008 was gewoon top en die lijn
heeft zich ook gedurende het eerste half jaar van
2009 doorgezet. Daarbij komt dat naast de service
cq. onderhoudscontracten die recent zijn afgesloten,
Maximator nu ook gevraagd en reeds gecontracteerd
is om de installatie van haar producten offshore voor
haar rekening te nemen. Offshore Visie sprak met
general manager Dennis van Tol.
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DEN HELDER
NIEUWE KADEFACILITEITEN IN GEBRUIK

Verdere groei offshoreindustrie in Den Helder
Mede dankzij de ingebruikname van de gerenoveerde en verbrede
Nieuwediepkade floreert de Helderse offshore-industrie als nooit te voren.
Ook de concentratie van de logistieke activiteiten van in totaal acht
oliemaatschappijen draagt hier, onder de vlag van de SNS Pool, een flink
steentje aan bij. De buitenhaven wordt steeds intensiever bezocht door
offshorevaartuigen en naar verwachting zal het aantal portcalls dit jaar
alle records breken. Een grote tegenvaller was het onverwachte omvallen
Staatssecretaris J.C. Huizinga-Heringa heeft op
11 februari 2009 met het luiden van een
scheepsbel de Nieuwediepkade officieel in
gebruik gesteld (foto: PAS Publicaties).

De verbreding en renovatie van de voormalige Onderzeedienstkade en een deel
van de Visserijkade kon, ondanks een
vertraging van enkele maanden, toch
nog in 2008 worden afgerond. Eind juli
was het gerenoveerde en verbrede deel
van de Visserijkade al in gebruik genomen.
De bevoorrader Pool Express van Vroon
Offshore Services had toen de primeur
om officieel als eerste vaartuig aan dit
nieuwe kadedeel af te meren. Op 9
december 2008 kon hoofdaannemer
Ballast Nedam ook de gerenoveerde en
verbrede voormalige Onderzeedienstkade
opleveren. Hieraan mocht de seismic
Beaufort Explorer van Petroleum
Geo-Services (PGS) als eerste schip
afmeren. Ter gelegenheid van de officiële
ingebruikname van de nieuwe kadefaciliteiten werd op 11 februari 2009
in Den Helder een groot havencongres
gehouden. Kort voor aanvang van het
congres stelde staatssecretaris J.C.
Huizinga-Heringa de kadefaciliteiten
door het luiden van een scheepsbel
officieel in gebruik. Tegelijkertijd
werd door haar de nieuwe naam
Nieuwediepkade onthuld. Om dit
laatste kracht bij te zetten werd een
naambord met de kraan van het
multifunctionele werkschip Coastal
Worker boven water getild. Sindsdien
wordt de Nieuwediepkade intensief
door de offshore-industrie gebruikt.
Een deel van deze kade valt onder de
ISPS-regelgeving en is om deze reden
afgeschermd door hekken en beveiligde
toegangspoorten.
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van The Bluestream Group, maar dankzij de inbreng van een externe
financier kon een herstart worden gemaakt. Een overzicht van de
voornaamste offshore-activiteiten in de Hoofdstad van de Noordzee.

Portcalls
Hoewel vanwege de renovatie- en
verbredingswerkzaamheden voor 2008
een daling van het aantal portcalls door
offshorevaartuigen was voorzien, bleek
het tegendeel waar. Ondanks de lagere
beschikbaarheid van de afmeerfaciliteiten
steeg het aantal portcalls in Den Helder
vorig jaar met ruim 7 procent tot bijna
2.500 zeeschepen. Hiervan nam alleen
Peterson SBS al 1.944 portcalls voor haar
rekening. Dit betrof met name bevoorraders die deel uitmaken van de Southern
North Sea (SNS) Pool, alsmede zeeslepers
voor het verhalen van booreilanden,
safety/standby- en andere offshorevaartuigen. Tijdens de op 19 mei 2009 in
Akersloot gehouden Captain’s Meeting
meldde voorzitter Anko Staas van het
zogeheten Steering Committee van dit
vlootverband dat onder de vlag van de
SNS Pool in 2008 in totaal 1.720 cargoruns met bevoorraders waren uitgevoerd,
waarvan ruim 1.300 vanuit Den Helder
en ongeveer 300 vanuit de IJmond.
Dit komt neer op meer dan 33 per week,
waarbij over het gehele jaar 10.528 keer
een platform is bevoorraad en 307.228
ton deklading, 338.101 kuub water en
72.229 kuub dieselolie is getransporteerd.
De twee laatstgenoemde getallen zijn
inclusief het eigen verbruik van de suppliers. Nu ondertussen ook Wintershall
Noordzee en Petro-Canada de logistieke
activiteiten voor hun boor- en productieplatformen van de IJmond naar Den
Helder hebben verplaatst, zal het aantal
portcalls van bevoorraders in Den Helder

in 2009 met nog ongeveer 300 toenemen.
In de SNS Pool, die wordt gemanaged
door Peterson SBS, zijn vanaf 1 juni 2009
acht operators verenigd. Dit zijn
Chevron, Shell/NAM, Total, GDF SUEZ,
Taqa, Venture Production, Wintershall
Noordzee en Petro-Canada.
SNS Pool
De vloot van de SNS Pool telt vijftien bevoorraders die voor korte of langere tijd
onder contract staan. Relatief nieuw
in deze pool zijn de pas opgeleverde
Noorse suppliers Rem Mermaid van
Rem Offshore uit Fosnavaag en Island
Endeavour en Island Earl van Island
Offshore uit Ulsteinvik. De twee laatstgenoemde vaartuigen zijn van het bekende
type UT 755LN en staan voor een periode
van vijf jaar onder contract, met opties
tot verlenging. Voor de Rem Mermaid is
een huurcontract voor drie jaar afgesloten.
Dit vaartuig van het type MT 6009L is
begin dit jaar in Den Helder voorzien
van een Offshore Access System (OAS).
Een op het achterschip opgestelde
telescopische en deininggecompenseerde
valreep, waarmee onderhoudspersoneel
De nieuwe Rem Mermaid is in
Den Helder uitgerust met een
Offshore Access System (foto:
PAS Publicaties).
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De Island Earl is één van de nieuwe bevoorraders
van de SNS Pool (foto: PAS Publicaties).

veilig van een bewegend schip op een
vast platform kan worden overgezet.
Het schip wordt op dit moment met een
groep onderhoudstechnici van verschillende bedrijven, waaronder Multimetaal uit
Den Helder, ingezet voor het uitvoeren
van onderhoudswerk aan de platformen
L10-L, L10-M en K12-D van GDF SUEZ in
de Nederlandse sector van de Noordzee.
Andere nieuwe schepen in de SNS Pool
zijn de zusjes Pool Express en Base Express,
beide van Vroon Offshore Services uit
Den Helder. Schepen die opvallen door
hun futuristische uiterlijk.
Vlootexpansie
In 2008 kondigde Vroon Offshore
Services wederom een uitbreiding van
haar nieuwbouwprogramma aan. In juni
werd bekend gemaakt dat de Helderse
rederij op de Chinese Fujian werf een
serie van twaalf ahts-vaartuigen op stapel had gezet en bij een werf in Maleisië
een bevoorrader. Ondertussen heeft de
Chinese werf al twee van deze ahts-vaartuigen opgeleverd. Zij hebben de namen

VOS Hermes en VOS Hestia gekregen en
zijn ondergebracht bij Vroon Offshore
Services Pte Ltd in Singapore. Verder
werd vorig jaar juli bekend gemaakt dat
voor dochter MPI Workboats Limited bij
de Cosco Nantong werf in China twee
grote windturbine-installatievaartuigen
waren besteld. Deze hefvaartuigen krijgen
zes poten en een 1.000-tons hefkraan.
Het worden grotere versies van de MPI
Resolution waarmee al een aantal jaren
met succes in de windenergiesector
wordt gewerkt. De bouw van dit
tweetal vergt een investering van
550 miljoen dollar.
Naast aanbestedingen voor nieuwbouw
is het afgelopen jaar ook een hele reeks
vaartuigen opgeleverd. Na de vijf
emergency rescue and response (ERRV’s)
van het type IMT 955 zijn in 2008 door
de Spaanse werf Astilleros Zamakona
achtereenvolgens de VOS Pioneer, VOS
Prospector en VOS Seeker opgeleverd.
Deze vaartuigen zijn van het type IMT
955L, een vijf meter langere versie dan
de eerste vijf schepen die op deze werf
in Bilbao waren gebouwd. In aantocht
zijn nog zeven ERRV’s van dit verlengde
type. Deze vaartuigen zullen in 2010 en
2011 van stapel lopen. Verder is ondertussen ook de in Maleisië gebouwde
bevoorrader als VOS Energy de vloot
komen versterken. Ditzelfde geldt voor
de eerdergenoemde bevoorrader Base
Express die op 11 december 2008 in
Den Helder is gedoopt. Verder zijn twee
bevoorraders aangekocht. Dit zijn de
VOS Atlantica en de VOS Tramontana die

bij de Italiaanse dochter van VOS zijn
ondergebracht. In aantocht zijn nog vier
nieuwe bevoorraders van het type UT
755LN die op de Indiase Cohin werf
worden gebouwd, alsmede een
duikondersteuningsvaartuig dat bij de
Indiase ABG werf op stapel staat. Naast
aanzienlijke investeringen in grote
hefvaartuigen voor de windenergiesector
wordt door VOS ook een nieuwbouwprogramma uitgevoerd ten aanzien van
kleine, snelle catamaranonderhoudsvaartuigen. Dit programma loopt bij de
Medina werf op het eiland Wight.
Deze werf heeft inmiddels de MPI
Sancho Panza en MPI Don Quixote
opgeleverd, terwijl er nog twee van dit
type vaartuigen op stapel staan. Tot slot
is begin dit jaar, voor wat betreft de inzet
van safety/standbyschepen in het zuidelijke
deel van de Noordzee, de overeenkomst
tussen Vroon Offshore Services en
Boston Putford Offshore Safety beëindigd.
De vloot van zeven schepen werd vanaf
1996 gemanaged door Boston Putford.
De beëindiging hield in dat de vloot
werd opgesplitst en Vroon Offshore
Services zelf door zou gaan met de VOS
Emperor, VOS Conquest, VOS Harvester,
VOS Monarch en VOS Warrior.
Andere rederijen
De in juli 2007 door Klaas Weij en
Ed Pronk opgerichte rederij GloMar
Shipmanagement is in 2008 verder uitgebreid met de safety/standbyvaartuigen
Glomar Advance en Glomar Endurance.
Beide voormalige vissersschepen waren
MEI / JUNI 2009 - OFFSHORE VISIE
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de voormalige IJslandse trawler Alaborg,
werd twee jaar geleden aangekocht en
vervolgens omgebouwd tot guard- en
chasevaartuig. Sinds die tijd is het schip
offshore Ghana als chasevaartuig betrokken
bij een seismisch project. Verder werd
vorig jaar een Belgische kotter aangekocht om te worden omgebouwd tot
guard- en chasevaartuig. Dit schip,
de Pelican, werkt op dit moment voor
Acergy in de Nederlandse sector van de
Noordzee. Naast de eigen schepen worden
ook managementactiviteiten uitgevoerd
voor andere rederijen die guard-,
chase- en standbywerk verrichten.
Nieuw in de vloot van GloMar Shipmanagement is de Glomar Advance (foto: PAS Publicaties).

hiervoor op een werf in het Poolse
Gdynia compleet verbouwd. Eerder
had de Helderse offshorerederij ook al
de Karmoy Viking op deze werf laten
verbouwen. GloMar Shipmanagement
beschikt op dit moment over een vloot
van tien schepen die voor verschillende
oliemaatschappijen en offshorecontractors safety/standby- en guardwerk
uitvoeren. In april van dit jaar kwam
GloMar opnieuw in het nieuws met de
oprichting van GloMar Electric, een
servicebedrijf op het gebied van
elektrotechniek ten behoeve van de
offshore- en visserijsector.
De Helderse rederij Chase Seismic Survey
(CSS) trok op haar beurt de aandacht
met de aankoop van het voormalige
Schotse visserij-inspectievaartuig
Vigilant. Dit in 1982 bij de Ferguson werf
in Glasgow gebouwde schip werd
aangepast bij de Shipdock werf in
Harlingen en onder haar oude naam
door CSS als offshore survey and support
vessel in de vaart gebracht. De Vigilant
leverde volgens CSS-directeur Hans van
der Werff onder andere een belangrijke
bijdrage bij de opsporing van het wrak
van de Super Puma helikopter nadat
deze in april 2009 in de Britse sector in
zee was gestort. Hierbij kwamen zestien
inzittenden om het leven. Dankzij de
inzet van het Helderse offshorevaartuig
kon het wrak, dat in 100 meter diep
water lag, samen met de nog vermiste
slachtoffers worden geborgen.
In Engeland werd op 20 maart van
dit jaar aan de Helderse rederij SeaMar
Shipping het offshoresupportvaartuig
Highland Sprite overgedragen. Deze
voormalige bevoorrader had volgens
SeaMar-directeur Leo Balkema de
afgelopen jaren onder de vlag van Gulf
Offshore North Sea als safety/standbyvaartuig voor BP in de Britse sector van
de Noordzee gewerkt. SeaMar Shipping
was, na de verkoop van de Inspector,
al twee jaar op zoek naar een ander
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multifunctioneel offshoresupportvaartuig.
Na de overdracht waren in Engeland
eerst nog de hoofd- en hulpmotoren
overhaald, voordat het vaartuig naar
de Oranje werf in Amsterdam werd
overgebracht. Daar ging het schip in dok
voor een straal- en schilderbeurt en het
laten uitvoeren van de nodige aanpassingen. Na afronding hiervan werd het
schip herdoopt in Seamar Splendid
en kreeg het allerlei duikapparatuur
aan boord om voor GDF SUEZ in de
Nederlandse sector van de Noordzee als
duikondersteuningsvaartuig aan de slag
te kunnen gaan. Volgens Leo Balkema is
het de bedoeling dat het schip op
termijn wordt voorzien van een vierpunts
ankersysteem en een moonpool voor
surveywerk. Door de aanwezigheid van
zowel een boeg- als een hekschroef kan
het tevens worden aangepast als dpvaartuig. SeaMar Shipping verwacht
op termijn nog een tweede offshoresupportvaartuig te kunnen aantrekken.
Daarnaast is Leo Balkema samen met
een vennoot met Alaborg Offshore
Services actief in de offshoresector.
Het eerste schip van deze rederij,

Ondiep water
De Acta Marine Group, die in totaal over
een vloot van ongeveer 60 werkschepen
beschikt, is druk bezig haar ondiep
wateractiviteiten te intensiveren.
Commercieel directeur Bob van der
Kraats: “Onze rederij beschikt over een
aantal schepen met een zeer geringe
diepgang dat in het Waddengebied en
andere ondiepwatergebieden, zoals in
kustzones, wordt ingezet om gasleidingen,
energiekabels en communicatiekabels
die door de stroming bloot zijn komen
te liggen, weer tot de vereiste diepte van
één tot twee meter de bodem in te werken.
Maar ook bij de aanlanding van pijpleidingen en kabels spelen schepen als
de Coastal Worker, Coastal Explorer
en Coastal Digger een belangrijke rol.
Verder worden zij steeds vaker ingehuurd
om bij de aanleg van windturbineparken
energiekabels dieper de bodem in te
werken. De drie werkschepen hebben
ondertussen gezelschap gekregen van
de Coastal Enterprise, de voormalige
Sara Maatje XIV. Dit vaartuig is onlangs
flink verbouwd en verlengd. En binnenkort komt daar nog de Coastal Discovery
bij, een 35 meter lang en 12 meter breed
multifunctioneel werkschip met een

SeaMar Shipping heeft weer een eigen schip, de Seamar Splendid (foto: PAS Publicaties).
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diepgang van 1,40 meter. Het schip is
dynamisch positioneerbaar en kan in
heel ondiep water worden ingezet.
Ook nieuw in de vloot van Acta Marine
zijn de Coastal Thunder en Coastal
Lightning. Twee snelle aluminium
crewtenders die in juni van dit jaar zijn
opgeleverd. Van de drie werkmaatschappijen van de Acta Marine Group,
is nu ook Acta Marine Van Stee naar
Den Helder verhuisd en opereert nu
vanuit hetzelfde kantoorpand aan
Het Nieuwe Diep als Acta Marine
Waterweg en Acta Marine Van Laar.
Scheepsagenturen
In Den Helder zijn naast Peterson SBS
ook Den Helder Support Service (DHSS)
en SeaMar Services heel actief als
scheepsagenturen. Peterson SBS met
onder andere de bevoorraders van de
SNS Pool en talloze andere schepen,
waaronder het bevoorradings- annex
onderhoudsvaartuig Smit Kamara,
zeeslepers en andere offshorevaartuigen.
Den Helder Support Service behartigt
voornamelijk de belangen van toonaangevende seismische contractors als
Western Geco, Petroleum Geo-Services
(PGS) en CGG Veritas. Groot voordeel
van DHSS is dat de seismics aan de
Nieuwediepkade, pal voor de deur van
deze scheepsagentuur, kunnen afmeren.
Volgens Wim Schouwenaar trekt het
werk dit jaar weer aardig aan. Na een paar
rustige maanden was het mei topdrukte
met de afhandeling van de Nordic
Explorer (PGS), Bergen Surveyor (CGG
Veritas), Western Pride (Western Geco)
en Hawk Explorer (Seabird). SeaMar
Services fungeert met name als scheepsagent voor grote subseacontractors als
Subsea 7, Acergy, Fugro, Oceanteam en
Technip. De afgelopen tijd hebben onder
andere de schepen Seven Pelican
(Subsea 7), Gargano (Fugro), Skandi
Achiever (Technip), Rockwater 1
(Subsea 7) en Bibby Topaz (Bibby Offshore)
Den Helder aangedaan. Allemaal indrukwekkende vaartuigen die vanwege hun
grote afmetingen aan de gloednieuwe
Nieuwediepkade werden afgemeerd.
Peterson SBS, DHSS en SeaMar zijn
ook in de IJmond actief, waarbij laatstgenoemde rederij vooral veel dokkingen
van offshorevaartuigen begeleidt.
Staalwerk
Vorig jaar september heeft Multimetaal
met succes het grote topsidemodificatieproject van de satellietplatformen K6C
en K6N van Total E&P Nederland
afgerond. Een project dat volgens
directeur Arthur Hulsebos in
samenwerking met SPIE Controlec werd
uitgevoerd en begin 2007 van start ging.

Dit zogeheten retrofitproject was één
van de grootste projecten ooit door
Multimetaal uitgevoerd. Verder heeft
het bedrijf vier grote metrology spools
gebouwd voor het L5-C project van
Wintershall. Dit betrof 25 meter lange,
10-duims diameter leidingstukken die
als koppelingen fungeren tussen het
platform en de leidingen op de zeebodem.
En voor Chevron is een stalen beschermingsframe, een zogeheten dome
extension, gefabriceerd met een lengte
van 14 meter, een breedte van 7 meter
en een hoogte van bijna 3 meter. Dit
frame is na de oplevering in het B10 blok
geïnstalleerd. In mei van dit jaar heeft
Multimetaal ook nog twee beschermingsframes geleverd voor Wintershall’s P9
A&B project. Deze 8 meter lange, 8
meter brede en bijna 2,20 meter hoge
staalconstructies wogen ieder 24 ton.
Naast Multimetaal heeft ook OMF
Services uit Den Oever twee beschermingsframes voor Wintershall’s P9 A&B
project gebouwd. Deze twee frames
wogen 90 ton en waren 10 meter lang,
12 meter breed en 6,5 meter hoog.
Zowel de frames van Multimetaal als
die van OMF Services werden na de
oplevering in Den Helder opgepikt door
het offshoreconstructievaartuig Skandi
Achiever en vervolgens in het P9 blok
geïnstalleerd. Op 7 november 2008 is
door de oprichters van het 35 jaar oude
bedrijf, Dorus en Nora Hulsebos, op
industrieterrein Kooypunt bij Den Helder
de eerste paal geslagen voor een nieuw
bedrijfspand. Eind mei van dit jaar is het
bedrijf naar deze nieuwe vestiging aan
de Scheepmakerweg verhuisd.
In de constructiewerkplaats van P. Smit,
eveneens gevestigd op industrieterrein
Kooypunt, is eind vorig jaar veel werk
verzet ten behoeve van de fabricage van
een grote staalconstructie, bestaande uit
diverse bordessen met een lengte van 20
meter, trappen en een beschermingsframe. Hiervoor was in totaal bijna 18
ton gegalvaniseerd koolstofstaal nodig.
De staalconstructie moest als fundatie
gaan dienen voor het Offshore Access
System (OAS) dat op het achterschip
van de bevoorrader Rem Mermaid zou
worden geïnstalleerd. Eerder in dat jaar
had P. Smit voor GDF SUEZ een volledig
geassembleerde gasturbine-uitlaatsysteem
gefabriceerd dat na oplevering op het
K2b platform werd geïnstalleerd. En in
de eerste maanden van dit jaar zijn aan
de firma Gardline uit Great Yarmouth
een piston corer met toebehoren
opgeleverd en aan Wintershall Noordzee
acht riserclamps, een deadweight support,
een A-frame en een bellmouth, alle
bestemd voor installatie op het P6-D
platform. Verder is voor GDF SUEZ nog

Beschermingsframes van Multimetaal en OMF
Services staan op de Nieuwediepkade klaar voor
transport naar zee (foto: PAS Publicaties).

een 3 ton wegend OAS-platform geconstrueerd dat onlangs aan één van de vier
poten van het L10-M satellietplatform is
bevestigd. Het Las- en Constructiebedrijf
R. Joon uit Den Helder heeft voor Total
E&P een 18 ton zware en 20 meter lange
riser-lifting beam met werkborden
gefabriceerd. Deze constructie is later
aan boord van het platform Seafox 2
geïnstalleerd. Volgens directeur Rein
Joon was dit de grootste staalconstructie
ooit door zijn bedrijf gebouwd.
Veiligheid
Volgens DHTC, de trainer in veiligheid,
neemt de belangstelling voor de standaardcursus Offshore Wind Energy Basic
Safety (OWEBS) nog steeds toe. Het is
een cursus die alle veiligheidsaspecten
belicht die een rol spelen bij het aan de
wal assembleren, het naar zee transporteren en het offshore installeren, onderhouden en repareren van windturbines.
Zo hebben ondertussen al medewerkers
van het Duitse GE Wind Energy GmbH
en het Deense bedrijf Total Wind zo’n
cursus gevolgd. Naast deze vierdaagse
standaardcursus heeft DHTC volgens
marketing manager Wessel Schinkel
nu ook een tweedaagse opfriscursus,
genaamd Refresher Offshore Wind
Energy Safety (ROWES), ontwikkeld.
Om de activiteiten ten behoeve van de
windenergiesector te promoten heeft
DHTC in maart van dit jaar samen met
onder meer Peterson SBS, TNO, ATO,
NUON, de Provincie Noord-Holland en
de Gemeente Den Helder in Marseille
deelgenomen aan de European Wind
Energy Conference & Exhibition (EWEC
2009). Tevens is DHTC lid geworden van
de European Wind Energy Association
(EWEA). Het Helderse trainingsinstituut,
dat dit jaar 25 jaar bestaat, is ook heel
intensief bezig met het geven van scenariotrainingen aan vertegenwoordigers van
diverse oliemaatschappijen, waaronder
Chevron en Wintershall. In de jongste
nieuwsbrief van DHTC vertellen zij over
de positieve ervaringen die met deze
trainingen bij het Helderse instituut zijn
opgedaan. Verder heeft DHTC begin dit
jaar de beschikking gekregen over een
nieuwe snelle reddingboot, een zogeheMEI / JUNI 2009 - OFFSHORE VISIE
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DHTC heeft de beschikking
gekregen over een nieuwe snelle FRC
van het type Norsafe Mako 655 (foto: DHTC).

ten Fast Rescue Craft (FRC) van het type
Norsafe Mako 655. Deze FRC is 6,75 meter
lang, weegt 1.700 kilo en kan dankzij
haar turbodieselmotor een snelheid van
64 kilometer per uur halen. Deze nieuwe
FRC, die door waterjets wordt aangedreven, wordt voornamelijk voor scenariotrainingen en MOB-cursussen ingezet.
Noviteiten
Op industrieterrein Kooypunt staat
op het terrein van service company
Weatherford al enige tijd een vreemd
uitziende toren opgesteld. Deze is
afkomstig uit de Verenigde Staten en
blijkt een moderne versie te zijn van
de ja-knikker die vroeger werd gebruikt
om olie op te pompen. Volgens een
woordvoerder van Weatherford zal de
installatie worden ingezet bij de winning
van olie uit het Schoonebeek veld.
Verder is Wintershall Noordzee op
het terrein van haar gloednieuwe
productiecoördinatiecentrum aan het
experimenteren met een proefopstelling,
bestaande uit een kleine windturbine
en zonnepanelen. Plan is om dergelijke
opstellingen op termijn op offshoreplatformen te installeren, zodat deze in hun
eigen energiebehoefte kunnen voorzien.
De Associatie van Technologie
Overdracht, afgekort ATO, heeft van de
Europese Commissie een EFRO-subsidie
van 1,5 miljoen euro ontvangen voor het
project Dutch Offshore Wind Energy
Services (DOWES). Dit project beoogt
operationele monitoring van offshorewindparken. Hierdoor kunnen tijdig
kostenefficiënte keuzes worden gemaakt
ten aanzien van preventief, correctief
en adoptief onderhoud. In dit project
participeren naast ATO ook Peterson
SBS, TNO, ECN en AMC. Als projectleider
is Bertrand van Leersum aangesteld.
Den Helder Airport
Op Den Helder Airport is men gestart
met de bouw van een vijfde hangar.
Hiermee wordt extra stallingsruimte
gecreëerd voor helikopters die worden
ingezet voor het vervoer van offshorepersoneel. Hieronder bevinden zich ook
de toestellen van Heli Holland Offshore,
de nieuwe helikoptermaatschappij die
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sindskort vanaf Den Helder Airport
opereert. Ander nieuws van de luchthaven
is dat de SAR-helikopter die door
NOGEPA ten behoeve van de veiligheid
in de Nederlandse sector van de
Noordzee wordt ingezet, in 2008 in
totaal 26 vluchten naar offshoreplatform
heeft gemaakt. Een evenaring van
het aantal vluchten in 2007. De SARhelikopter, een Sikorsky S61N van Bristow
Helicopters, wordt via de Kustwacht
ingezet. Dit laatste gebeurt eveneens
met de SAR-helikopter van het Defensie
Helikopter Commando (voorheen
Koninklijke Marine) die in 2008 in totaal
34 keer is ingezet om voornamelijk
medische evacuaties van gewonde of zieke
opvarenden van schepen uit te voeren.
Onverwacht faillissement
Niemand had het omvallen van The
Bluestream Group voorzien, maar toen
dit begin 2009 geheel onverwachts toch
gebeurde, liet het diepe sporen na in
het Helderse offshorebedrijfsleven.
De bedrijvengroep was de laatste jaren
explosief gegroeid en had met het
ingehuurde diving support vessel
Northern River internationaal naam
gemaakt. De zaken gingen zelfs zo goed
dat het besluit werd genomen om van
een Griekse reder een tweede diving
support vessel te huren. Dit laatste zou
uitlopen op een drama. Oud-directeur
Kieran Pieters zegt hierover: “Ik sta nog
steeds achter onze ambities en zienswijze
die wij destijds met dat nieuwe schip,
de Toisa Paladin, hadden. In oktober
2007, toen dit schip nog in aanbouw
was, waren we al begonnen met het
samenstellen van de bemanning.
Wij wilden het goed en professioneel
aanpakken. Hiervoor werden diverse
specialisten uit Engeland ingehuurd.
Doel was om in het zomerseizoen van
2008 met het nieuwe schip aan de slag
te gaan. De oplevering werd echter ten
gevolge van technische problemen keer
op keer uitgesteld. De problemen bleven
echter aanhouden, ook nadat het vaartuig
in maart 2008 naar de Oranje werf in
Amsterdam was overgevaren voor het
laten uitvoeren van extra installatie- en
reparatiewerk. De Griekse reder gaf ons
nauwelijks of geen inzage in de stand
van zaken. Door dit alles ging het hele
zomerseizoen voor ons verloren.” Een
mogelijkheid om toch nog iets goed te
maken, werd eind 2008 geboden door
Allseas die bij een groot project in India
een diving support vessel nodig had.
“Hoewel de certificering van Toisa
Paladin nog niet helemaal rond was,
zijn we toch naar India vertrokken. De
overtocht duurde langer dan gepland,
net als de administratieve handelingen

die nodig waren om in Indiase wateren
te mogen werken. Toen we eenmaal aan
de slag wilden, bleek een onderdeel van
het duiksysteem van de reder niet te
werken. Besloten werd om het werk dan
maar met ROV’s te gaan doen. Hiervoor
hadden wij twee gloednieuwe ROV’s aan
boord, maar tot ontsteltenis van alles en
iedereen bleken deze ook technische
mankementen te vertonen.” Dit leidde
volgens Kieran Pieters tot het bekende
domino-effect. De communicatie met de
Griekse reder werd steeds slechter en
op een gegeven moment lichtte hij zelfs
onze bankgarantie. “Samen met
commercieel manager Rolf de Vries
ben ik begin dit jaar nog naar New York
gevlogen om met de reder over een
oplossing van de problemen te praten,
maar al snel werd duidelijk dat hij niet
met ons verder wilde.” De bank bevroor
hierna alle tegoeden van de bedrijvengroep, waardoor ook de huur van de
Northern River niet meer kon worden
betaald en de eigenaar zijn schip uit
Den Helder terughaalde. Hiermee was
het over en uit. Kieran Pieters: “Zelf
hebben we ook fouten gemaakt, maar
het is heel frustrerend om door zo’n
Griekse reder om zeep te worden
geholpen.” Dankzij investeerder Oceanix
Offshore kon met een kernteam van
achttien mensen korte tijd later onder
de naam Bluestream Offshore een
herstart worden gemaakt.
Nieuwe bedrijven
Naast de herstart van Bluestream
Offshore heeft zich het afgelopen jaar
ook een aantal nieuwe bedrijven in
offshorestad Den Helder gevestigd.
Hieronder het al eerder genoemde
elektrische installatiebedrijf GloMar
Electric en een vestiging van Alphatron
Marine, een toeleverancier van elektronische apparatuur voor zeeschepen.
Veel aandacht trok de opening van het
door Lucien Helstone en Rakesh Autar
opgezette interactieve Quality Laboratory
(iQ-Lab). Een modern laboratorium,
gecertificeerd volgens de ISO/IEC 17025
regels voorschriften en gespecialiseerd
in het meten van minerale olie in het
afvalwater van offshoreplatformen.
Het jonge bedrijf heeft een eigen
ophaaldienst voor watermonsters, die
iedere morgen worden verzameld op
Den Helder Airport. iQ-Lab heeft al
diverse oliemaatschappijen als klant en
gaat haar activiteiten nu uitbreiden met
bacteriologisch onderzoek ten aanzien van
de aanwezigheid van legionellabacteriën
in drinkwatersystemen van gebouwen,
schepen en platformen. Het bedrijf heeft
eind juni hiervoor een gediplomeerde
microbiologe in dienst genomen.

Den Helder
Capital of the North Sea
The centre for offshore and logistic services
Municipal Port Authority
Het Nieuwe Diep 33
1781 AD Den Helder
The Netherlands
+31(0)223-613955

haven@denhelder.nl
www.havendenhelder.nl
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FOCUS OP INSPECTION, REPAIR & MAINTENANCE EN LIGHT CONSTRUCTION

Bluestream Offshore
verder als serviceprovider
Met een ervaren en gemotiveerd team van
achttien medewerkers is in Den Helder, na het
plotselinge en onverwachte faillissement van
The Bluestream Group, een herstart gemaakt.
Onder de naam Bluestream Offshore worden
ten behoeve van de offshoresector in WestEuropese wateren IRM-diensten en light
construction werk aangeboden. Het accent
ligt hierbij op de Nederlandse, Britse en Deense
sector van de Noordzee. Offshore Visie sprak
Algemeen directeur Rolf de Vries en
business manager rope access Fleur Loef
van Bluestream Offshore (foto: PAS Publicaties).

met algemeen directeur Rolf de Vries en
business manager rope access Fleur Loef.

Rolf de Vries en Fleur Loef waren,
respectievelijk als commercieel directeur
en tendermanager, nog maar nauwelijks
in dienst van The Bluestream Group toen
onverwachts het doek viel en hun
toekomstdroom wreed werd verstoord.
Toen echter in Oceanix Offshore een
externe financier werd gevonden, durfden
zij het samen met een aantal oud-medewerkers van The Bluestream Group aan
een nieuw bedrijf op te zetten. “Dankzij
Oceanix Offshore waren wij in staat om
van het oude bedrijf nagenoeg alle assets
waar geen beslag op lag, over te nemen
alsmede de assets die nog bij klanten
stonden. Hierdoor beschikken we nu
over meerdere duiksystemen en zes
ROV-systemen, waaronder vier Seaeye
Tiger en twee Seaeye Surveyor Plus
ROV’s. Daarnaast hebben we ook alle
rope access equipment aangekocht”,
zegt Rolf de Vries. “Deze middelen zijn
ruim voldoende om onze werkzaamheden
goed te kunnen uitvoeren. In plaats van
op groot constructie- en installatiewerk
met veel engineeringsuren richten wij
ons op inspectie-, reparatie- en onderhoudswerk (IRM) en light construction
werk. Behalve op projectbasis is het
langdurig leasen van diving support
vessels voor ons dan ook voorlopig
niet meer aan de orde. Omdat we de
equipment, technische know-how en
projectengineers in huis hebben, kunnen
we ons nu als een echte serviceprovider
profileren.” Hiermee is Bluestream weer
terug bij het businessmodel dat tot
2005, voor de intrede van het eerste
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grote diving support vessel, door het
duikbedrijf werd gehanteerd en zeer
succesvol was.
Pluim
Het hebben van voldoende materieel is
één, maar het werk moet wel door de
juiste mensen worden aangestuurd en
uitgevoerd. Fleur Loef: “We hebben de
herstart gemaakt met achttien mensen
die veel kennis van zaken hebben over
de verschillende vakgebieden waarin wij
actief zijn. Het is een jong, hoogopgeleid
team met een gemiddelde leeftijd van 35
jaar. De activiteiten zijn opgedeeld in drie
bussiness units. Dit zijn BU Diving geleid
door Mark Waltman, BU ROV geleid
door Bas Dorpmans, en BU Rope Access
waaraan ik zelf leiding geef. Samen met
manager interne zaken Miranda Boon en
algemeen directeur Rolf de Vries vormt
dit vijftal het managementteam.
Daarnaast hebben wij een aantal ervaren
duikers en ROV-operators, dat voorheen
voor The Bluestream Group werkte,
aan ons weten te binden. Verder moet ik
onze klanten een pluim geven, want zij
zijn ons allemaal trouw gebleven.
Enkelen waren zelfs bereid om hun uit te
besteden werk tijdelijk op te schorten totdat wij de zaken weer goed op de rails
hadden.” De naam Bluestream is net als
het begin dit jaar ontworpen logo gebleven.
Eerste duikcontract
Omdat het bedrijf niet meer over eigen
schepen beschikt, heeft het twee grote
projecten voor Maersk en Mobil moeten

laten lopen. Maar begin mei kon toch
weer een handtekening onder een
contract worden gezet. Rolf de Vries:
“We zijn net aan de slag gegaan voor
Seaway Heavy Lifting, die in opdracht
van Cirrus Energy Nederland met het
kraanvaartuig Stanislav Yudin een
platform in het M7 blok aan het
installeren is. Voor dit project voeren wij
ROV- en duikwerk uit. Tevens zijn wij nog
steeds op diverse booreilanden met
ROV’s actief en voeren wij voor
Mammoet Salvage een project uit.
Daarnaast willen we ons ook meer gaan
richten op platform/rig based duikwerk.”
Fleur Loef voegt hieraan toe: “Ook het
rope access werk offshore loopt goed.
De eerste projecten waarbij we deze
techniek toepassen, zijn al succesvol
uitgevoerd. Plan is om op dit gebied
ook onshore meer werk aan te trekken.
Om dit verder te promoten, gaan we
met behulp van de rope access methode
een in de torenspits van de Michaëlskerk
in Oosterland verstrikt geraakte vlag met
wimpel verwijderen. Dit heeft ons in
Noord-Holland al de nodige positieve
publiciteit opgeleverd.”
Rolf de Vries zegt tot besluit:
“Wij zijn nu lean en mean georganiseerd
en goed gesteld als zelfstandig bedrijf
om de markt onze diensten tegen een
interessante prijs en van een hoge
kwaliteit aan te bieden. En we worden
gesteund door oud-directeur Kieran
Pieters en Michel Hebert van The
Bluestream Group en uiteraard de
ervaren mannen van Oceanix Offshore.”

O N S T R E AM

BODEMMEETSYSTEEM
A.P. van den Berg (Heerenveen) en Keppel FELS (Singapore) werken samen om
de veiligheid van plaatsing van jack-up rigs te vergroten door in de poten
sondeerapparatuur te integreren waarmee vooraf de zeebodem geanalyseerd kan
worden. Het bodemmeetsysteem kan worden ingezet in water tot 120 meter diep
en wordt geplaatst door de poten omlaag te krikken totdat ze stevig op de zeebodem
staan. Soms loopt een platform tijdens de plaatsing structurele schade op door
wegglijden, doorbreken of te snel zakken van één van de poten, hetgeen o.a.
toegeschreven kan worden aan gebrekkige geotechnische informatie over de locatie.
Beschikbaarheid van gegevens over de zeebodem op de plaatsingslocatie en de
berekening daaruit van het indrukgedrag van de poten zijn daarom cruciaal voor
het veilig plaatsen van een platform.

ON SCHEDULE FOR
DELIVERY
Early May Subsea 7 said that its newbuild state-of-the-art pipelay and
construction vessel, the Seven Pacific,
is on schedule for delivery in the fourth
quarter of 2010. The vessel, to be
fitted with a 260t Vertical Lay System
(VLS) Tower, will further enhance
Subsea 7's pipelay capabilities,
particularly in deepwater. First steel
for the Seven Pacific was cut on 16th
March 2009 and the first units are
currently being fabricated at IHC
Krimpen Shipyard, near Rotterdam.
The VLS, to be built by Schiedam based
Huisman, will be complete with a 260t
A&R (abandonment and recovery
winch) with 3,000m of A&R wire.
The vessel will have an overall length
of 133m, a beam of 24m and in addition
to the new VLS, will be equipped
with a pipelay suite for installing
flexible flowlines and umbilicals, two
1,250t underdeck carousels and twin
3,000m-rated ROVs.

Het bodemmeetsysteem kan worden ingezet in water tot 120 meter diep.

SWIFT DRILLING MAAKT ONTWIKKELING KLEINERE
GASVELDEN NCP ECONOMISCH AANTREKKELIJK
NAM heeft een overeenkomst gesloten met Swift Drilling BV, een joint venture
van GTI-dochter Fabricom Oil & Gas en Van Es Group. Swift Drilling gaat voor NAM
exploratie- en winningputten boren en onderhouden in de zuidelijke Noordzee.
Hiervoor wordt een high tech offshore boorinstallatie ontwikkeld die kleiner en
efficiënter is dan de gebruikelijke installaties. Kleine, moeilijk winbare velden die
voorheen niet aantrekkelijk leken, komen hierdoor weer in beeld. Het winnen van
gas uit deze velden geeft invulling aan het zogenaamde 'kleine velden beleid' van
de Nederlandse overheid. Doel hiervan is het op peil houden van de Nederlandse
gasvoorziening. De overeenkomst met NAM beslaat een periode van vijf jaar met
een optie van vijf verlengingen van één jaar. Swift Drilling zal de booroperaties
uitvoeren met een op maat gebouwd GustoMSC SEA-2750 jackup boorplatform dat
speciaal geschikt is voor de waterdieptes en weersomstandigheden van de zuidelijke
Noordzee. Door de aanzienlijk lagere boorkosten van het kleinere en moderne Swift
boorplatform, is de ontwikkeling van kleinere gas- en olievelden in dit deel van de
Noordzee rendabel. Het boorplatform zal naar verwachting operationeel zijn in het
derde kwartaal van 2010.

Artist impresson of the Seven Pacific.

MARINE TROLLEY LIFT
Lift Emotion from Meppel has
successfully produced and installed a
marine trolley lift on the Tog Mor of
Allseas. This trolley lift is a chain driven
lifting device that has the drive motor
in top of the unit.
It is also possible to place this drive
next or under the trunk. The lowest
stop has a stainless steel hinged door
and IP54 industrial push buttons.
The highest stop has an A60 hinged
door including a spray weather
tight seal. And an industrial push
button panel. The dumbwaiter is
completely designed according to
Lloyds regulations.

BLIJF DAGELIJKS OP DE HOOGTE VAN DE ALLERLAATSTE NIEUWSBERICHTEN:

WWW.OFFSHOREVISIE.NL
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Verzekeringen voor (sub-)contractors
en suppliers in de offshore industrie
INTRAMAR adviseert sinds 1994 bedrijven in binnen- en buitenland in de sectoren ’oil & gas’
en ’renewable energy’. Ons specialisme heeft geleid tot adequate verzekeringsoplossingen:
t "BOTQSBLFMJKLIFJETWFS[FLFSJOHBOBMPPHBBODPOUSBDUFONFUPQESBDIUHFWFST
(NOGEPA - MIA proof)
Speciale polis voor ZZP’ers
t &NQMPZFST-JBCJMJUZ*OTVSBODF 8FUUFMJKLWFSQMJDIUJO6,
t $POTUSVDUJPO"MM3JTLT $"3 WFS[FLFSJOH
t 3FJT POHFWBMMFO BSCFJETPOHFTDIJLUIFJET [JFLUFLPTUFOWFS[FLFSJOHFO FUD
 8FSFMEXJKEFEFLLJOH PPLJOSJTJDPWPMMFHFCJFEFO
t 8FSLNBUFSJBBM FRVJQNFOU HFSFFETDIBQQFOFUD;FFSVJUHFCSFJEFEFLLJOHUJKEFOT
USBOTQPSUFOPQMPDBUJF JODMVTJFGPOEFSXBUFSXFSL
t *OUFSOBUJPOBBMXFSLFOE POBGIBOLFMJKLBEWJFT-MPZET$PSSFTQPOEFOUT

Het Nieuwe Diep 34 A8
1781 AD Den Helder

Telefoon 0223 612222
Fax
0223 615522

info@intramar.nl
www.intramar.nl
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BEURS
AFGEBAKEND EN DOELGERICHT BEZOEKERSPROFIEL

Offshore
Energy 2009

Op donderdag 8 oktober 2009 opent het terrein van Willemsoord in
Den Helder zijn deuren voor de 2e editie van de eerste Nederlandse
business-to-business beurs voor de offshore- en energiesector.
Het evenement wordt georganiseerd door Navingo BV in samenwerking
met Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.

Event Manager Annemieke den Otter:
“Offshore Energy 2008 is erg goed
ontvangen. Al tijdens de dag gingen
stemmen op dat de beurs in 2009 een
vervolg zou moeten krijgen en hieraan
geven wij op 8 oktober graag gehoor.
Deze beurs is geheel gericht op de
internationale en nationale offshore en
energie sector en is de eerste beurs in
zijn soort in Nederland. Bovendien heeft
de beurs een afgebakend en doelgericht
bezoekersprofiel bestaande uit onder
meer besluitvormers in de offshore, olie
& gas en energie industrie. We verwelkomen
directieleden, inkopers, project managers,
subcontractors, operators, engineers en
laatstejaars studenten uit relevante studierichtingen, zoals maritieme techniek,
petrochemie & offshore en civiele techniek.’’
De tweede editie van Offshore Energy
biedt ruimte voor meer exposanten:
meer dan 100 exposanten worden
verwacht en de locatie is uitgebreid.
Daarnaast wordt er nog meer aandacht
besteed aan de netwerkmogelijkheden
die een business-to-business event
logischerwijze met zich meebrengt.
Offshore Energy zal zich in de toekomst
steeds meer ontwikkelen als één van de
belangrijkste Nederlandse netwerkplat-

forms voor de (internationale) offshore
industrie. Vertegenwoordigers van
bedrijven en organisaties actief in deze
sector hebben zowel op de beursvloer
als tijdens de afsluitende netwerkborrel
de uitgelezen kans om zaken te doen en
hun relatienetwerk te versterken en uit
te breiden. Daarnaast is Navingo bezig
met het ontwikkelen van meerdere
interactieve netwerkmogelijkheden voor
de sector welke in het verlengde liggen
van de beurs.
Offshore, Energy & Dredging
In de propositie van de beurs wordt vanaf
2009 ook meer aandacht geschonken
aan de sector dredging. “Uiteraard
wordt het concept van de beurs niet

Overzicht beurs 2008

compleet gewijzigd maar willen we de
dredgers wel degelijk meer benaderen
als belangrijke spelers binnen de brede
offshore sector. We doelen niet alleen
op de dredgers zelf maar ook op hun
toeleveranciers als exposant op de komende
editie,’’ aldus Annemieke den Otter.
Tijdens de beurs zal er evenals afgelopen
jaar een interessant seminar plaatsvinden.
Het definitieve programma is nog niet bekend. Wel staat vast dat onder meer actuele
ontwikkelingen in de offshore en energie
sector, diverse onderwerpen en onderzoeken
op offshore gebied en de investeringen en
technologische ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie zowel op land
als op zee aan bod komen.

Op
www.offshore-energy2009.nl
is meer informatie over
deelname aan de beurs of
het bezoeken ervan te vinden.

Offshore Energy 2009 vindt
plaats op het terrein van
Willemsoord in Den Helder.
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VOEG TOE AAN UW FAVORIETEN:

ELECTRIC-PROPULSION AND AUTOMATION PACKAGE

WWW.OFFSHOREVISIE.NL

Siemens Marine Solutions has received an order from China Oilfield Services Limited
(COSL) to equip two special deep-sea vessels with propulsion equipment and
integrated automation and control systems. The new vessels - one will be used for
deepwater seismic research and the other for engineering surveys - will enhance
COSL’s working capabilities in waters of up to 3,000 meters in depth. The order is
worth about ` 25 million. Delivery of both vessels is scheduled for the middle of 2011.

BUREAUCRATIE TRAAG
EN STROPERIG
Uit een onderzoek van Deloitte blijkt
dat de twaalf grootste olie- en gasproducenten in Nederland de mening
zijn toegedaan dat ons land op het
gebied van regelgeving wel een voldoende scoort, maar de bureaucratie
en administratieve rompslomp kost
veel tijd. Peter Bommel, Global leader
Energy & Resources bij Deloitte, zegt
hierover: “De operators vinden dat de
procedures rondom het verkrijgen van
een olie- en gasvergunning nog steeds
traag en stroperig zijn. Dit is niet bevorderlijk voor het investeringsklimaat in
de Nederlandse olie- en gasindustrie.”
Van de ondervraagden geeft de helft
aan investeringen uit te stellen met als
belangrijkste oorzaak het huidige
economische klimaat. “Tot nu toe gaat
het om een beperkt aantal investeringen
dat wordt uitgesteld. Ook wereldwijd
gaan de olie en gas bedrijven nog door
met hun geplande investeringen, al
worden nieuwe projecten wel extra
kritisch bekeken. De vraag naar energie
zal in de periode tot 2030 toenemen
met circa 45%, dit vraagt om continue
investeren. Gebeurt dit niet, dan zal
dit leiden tot een zeer snelle stijging
van de olieprijs op het moment dat
de wereldwijde economie zich gaat
herstellen,” aldus Bommel.

The new seismic survey vessel of China Oillfield Services Ltd, (COSL) will be
equipped with an electric propulsion package from Siemens.

PRESTIGIEUZE OTC AWARD VOOR OFFSHORE SOLUTIONS
Offshore Solutions viert het behalen van de Woelfel Best Mechanical Engineering
Achievement (BMEA) award voor het ontwerp en de uitvoering van het Offshore
Access System (OAS) tijdens de Offshore Technology Conference 2009.
Een OAS is een hydraulische, deining gecompenseerde telescopische loopbrug die
een veilige overtocht van personeel naar een offshore installatie mogelijk maakt.
De OAS kan tot een golfhoogte van 2,5 m Hs (significante golfhoogte) opereren
en wordt via een combinatie van slimme elektronica die de beweging van het
schip meet en een gepatenteerde verbindingsvolgorde aan een offshore
installatie gekoppeld.
De 26ste jaarlijkse Woelfel BMEA award is bestemd voor een op de OTC getoond
product, apparaat of systeem waarbij het beste gebruik wordt gemaakt van innovatie
en/of praktische toepassing van mechanische techniek voor probleemoplossingen,
ontwerpverbeteringen of optimale prestaties.

NOORDHOEK ORDERS
FIVE NEW UNITS
Noordhoek Offshore recently ordered
2 new Sub-Atlantic Mohican ROVs
and 3 new Seaeye Falcon ROVs. The
decision to order new ROVs is another
step within the growth strategy of
Noordhoek, which already has 2 new
vessels under construction; a DPII
Saturation Diving Support Vessel for
delivery Q4 2009 and a dedicated DPII
ROV Survey Vessel for delivery Q1 2010.
The delivery of these new ROVs is
scheduled for the second quarter of
2009. The addition of these 5 new
ROVs will not only provide considerable
operational flexibility but also allows
Noordhoek to respond to the
increasing demand from the market.
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Het bodemmeetsysteem kan worden ingezet in water tot 120 meter diep.

TOTAL E&P CONTRACTED SUBSEA 7
At the end of April Subsea 7 has been awarded an engineering, procurement,
installation and commissioning (EPIC) contract by Total E&P Nederland for the
flowlines and subsea works on the K5CU Development project in the Dutch sector
of the North Sea. The contract is valued in excess of US$26 million.
The Subsea 7 work scope is to engineer, procure, install and commission 15 km of
10” gas and 3” diethylene glycol (DEG) pipeline – connecting the new unmanned
K5CU satellite platform with the existing K5A riser platform.
In addition Subsea 7 will install a caisson riser system at the K5A platform and
complete pre-commissioning activities topside to topside from K5CU to K5A.
Work commenced with engineering already, followed by fabrication of the rigid
pipelines at Subsea 7’s North Sea Spoolbase at Vigra, Norway, concluding with
offshore installation during the summer of 20101 using Subsea 7 in-house pipelay
and construction vessels.
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Moderne nieuwbouw bedrijfspaviljoens aan
de Trawlerkade te IJmuiden. Centraal in
havengebied, gelegen aan het water.
Het betreft hier een project van vijf nieuwbouwcasco’s,
die eind februari van dit jaar zijn opgeleverd.
Elke unit bestaat uit twee verdiepingen; een werkplaats
van 42 m2 op de begane grond en een kantoorruimte
van 42 m2 op de eerste verdieping.

Bent u geïnteresseerd,
neem dan geheel vrijblijvend contact op met
06 53179862 of 06 51548783.

ONDERNEMEN
EERSTE OPDRACHT AMPELMANN EEN FEIT

Probleemoplossend bij
overstappen op zee
“Ondanks de recessie gaat het bij ons uitstekend.” Aan het woord is Jan van der Tempel, CEO bij Ampelmann Company
in Delft. Het bedrijf bestaat sinds 2007 en het ontwerpt, bouwt, verkoopt en verhuurt systemen voor het veilig
overstappen op zee. Meestal moet dit overstappen gebeuren van schip naar vaste constructie, zoals een platform of
windmolen, maar het kan ook van schip naar schip zijn. Probleem daarbij is dat een schip beweegt en een constructie
stil staat. Hierdoor wordt overstappen een hachelijk avontuur. De Ampelmann lost het probleem op.

De revolutionaire vinding bestaat uit een
platform met zes hydraulische cilinders
met daar bovenop een overstapdek en
een loopbrug. Het is een stand alone
systeem, net als een kraan, dat op een
schip wordt vastgezet om te gebruiken.
Van der Tempel: “Als de mensen moeten
overstappen van een schip op een
platform, meten we de beweging van
het schip. Daarmee sturen we de cilinders
zó aan, dat deze helemaal tegenstuurt.
Zo staat dat dek stil ten opzichte van die
vaste constructie op zee.”
Biertje
Van der Tempel vertelt hoe het allemaal
is begonnen. “Met een biertje op een
terras in Berlijn. Zo ontstond het idee.
David Molenaar en ik hadden een discussie
over de toegankelijkheid van windmolens
op zee. Ik ken David omdat we tegelijk
promoveerden aan de TU Delft in de
zomer van 2002. In Berlijn heb je in de
voetgangerslichten een iets ander
mannetje als silhouet dan in Nederland.
Het Duitse mannetje heeft een hoed op
en is afkomstig uit de voormalige DDR.
We vonden allebei dat een goede
uitvinding ook een goede codenaam
nodig had, vandaar Ampelmann.
Het past goed bij de uitvoering van ons
bedrijf, we maken offshore overstapmogelijkheden met als motto ‘Offshore
Access as easy as crossing the street’.”
Na de promotie ging het tweetal
onmiddellijk aan de slag. “We hebben
een aantal studenten aangetrokken
dat verschillende onderdelen van de
Ampelmann heeft uitgewerkt. In 2005
hebben we schaalmodellen gemaakt om
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te kijken of het voldeed aan de verwachtingen en vervolgens hebben we in 2007
een prototype laten bouwen om het ook
op grote schaal echt op zee te testen.”
Bedrijf
Begin 2008 is het als bedrijf met de
technologie van de TU doorgestart,
zodat deze niet meer gebonden is aan de
TU Delft. “Aan het prototype hebben we
vervolgens nog een aantal verbeteringen
doorgevoerd,” gaat Van der Tempel verder.
“En van mei 2008 tot mei 2009 hebben
verschillende olie- en gasmaatschappijen
het prototype van ons gehuurd. Zowel
in Amerika als in het Verre Oosten.”
Het gebruik van het prototype van de
Ampelmann bleek zo’n succes dat het
bedrijf van Jan van der Tempel een eerste
opdracht heeft binnengehaald voor de
bouw van een compleet nieuw systeem.

Opdrachtgever is de bouwer van een
windmolenpark voor de kust van Engeland.
Reden genoeg voor Van der Tempel om
de toekomst veilig en zonnig tegemoet
te zien. “Door de recessie is er sprake
van vertraagde besluitvorming, maar
onze nieuwe technologie blijkt zeer
populair. De interesse is groot.
Hier en daar kan de Ampelmann nog
extra worden aangepast aan de wensen
van de klant, de toegepaste technologie
is in principe uitontwikkeld. Het systeem
is nu dusdanig opgezet dat in serie kan
worden geproduceerd. We zijn daarom
in staat een levertijd aan te bieden van
een half jaar.” Voor de aanschaf van
een Ampelmann moet al snel worden
gedacht in de orde van grootte van twee
miljoen euro. De prijs voor verhuur is
afhankelijk van de duur en de locatie
op de wereld.

Defence & Offshore

Strength in partnership

Hertel Defence & Offshore
Reeweg 20
3088 KA Rotterdam
T +31 10 299 35 55
F +31 10 295 31 49
www.hertel.com

Hertel Defence & Offshore offers an unique range of
solutions for the defence, offshore and maritime industry.
Hertel designs, fabricates and installs:
t
t
t
t
t
t

Accommodations
Technical Modules
Containerised Modular Solutions
Defence Logistic Support Equipment
HVAC Systems
Architectural Outﬁtting and Insulation
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PRINCESS MÁXIMA NAMES VOX MÁXIMA
At the end of April Van Oord’s latest trailing suction hopper dredger, Vox Máxima,
was named and launched at the IHC Merwede yard in Kinderdijk. Her Royal Highness
Princess Máxima of the Netherlands officiated during the naming and launching
accompanied by dignitaries including Dutch Minister of Transport, Public Works
and Water Management, Mr. Camiel Eurlings, the Queen’s Commissioner for
South-Holland, Mr. Jan Franssen, and national and international business relations
of IHC Merwede and Van Oord.
With a hopper capacity of 31,000 m3, Vox Máxima is the largest dredging vessel
ever built in the Netherlands and is also the largest ship built in the country since
1990. Final construction will take place in the coming months. Vox Máxima will go
into operation in late 2009. Van Oord's total investment programme amounts to
approximately EUR 1 billion, EUR 840 million of which has already been allocated to
new equipment projects. The construction of the vessel and an important part of the
other investments represent a major boost for the Dutch economy.

NEGATIEF OVER
ONTWIKKELING
WINDMOLENPARKEN
De Nederlandse olie- en gasindustrie
is er niet van overtuigd dat het
ontwikkelen van grootschalige
windmolenparken in de Noordzee
voldoende kansen biedt. En ziet deze
ontwikkeling eerder als een bedreiging.
Dit blijkt uit onderzoek van Deloitte
onder twaalf van de grootste olie- en
gasoperators in Nederland. Deze groep
vertegenwoordigt 88% van de
Nederlandse olieproductie (2008) en
93% van de Nederlandse gasproductie
(2008) en bestond uit management en
board members. Elf operators zien
windmolenparken als een bedreiging.
Peter Bommel, Global leader Energy &
Resources bij Deloitte, zegt hierover:
“De operators uiten in het onderzoek
vooral hun bezorgdheid over een gebrek
aan coördinatie en betrokkenheid van
de operators rondom de besluitvorming
van de locatiekeuze voor de bouw van
grootschalige windmolenparken.
Verkeerde keuzes kunnen een bedreiging
vormen voor toekomstige olie- en
gaswinning op de Noordzee.”

TOTAL GUNT HSM
OPDRACHT

Vox Máxima is the largest dredging vessel ever built in the Netherlands.

SUMITOMO SWOOPS ON NORTH SEA
Japan's Sumitomo Corporation has swooped into the UK and Dutch sectors of
the North Sea to buy up assets offered by Oranje Nassau in a US $860 m deal.
Netherlands-based oil and gas exploration and production group Oranje Nassau
Energie (ONE) has been bought by Sumitomo which has agreed to acquire 100%
of the share capital for a total of `647 m ($860 m).
ONE was offered for sale at the start of the this year through investment banker
Jefferies Sumitomo's purchase will be made as part of a consortium, which includes
Dyas UK Limited – a subsidiary of another company SHV Holdings, and with a private
Dutch investment group, ONH BV, which is controlled by Marcel Van Poecke. ONE's
assets include the Dutch and UK sectors of the North Sea, plus property in Gabon,
West Africa.
Under the terms of the deal, Sumitomo acquires all of ONE's assets in the UK sector,
except for a minority stake in the Nexen-operated Buzzard field. Sumitomo says that
involves a sake in the Total-operated Elgin Franklin field, plus a stake in BP's Wytch
Farm oil field on the UK south coast, plus four other producing and development
fields. Sumitomo said the transaction was completed on 15 May, after agreeing the
deal in principal on 6 May.
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Total E&P Nederland heeft de HSMwerf te Schiedam opdracht gegeven
voor de bouw van een gasproductieplatform bestemd voor de ontwikkeling
van een nieuw gasveld in het K5-blok.
Het satellietplatform moet in juli 2010
worden opgeleverd.
Iv Oil & Gas uit Papendrecht heeft het
ontwerp van het platform uitgevoerd.
Dit zal worden opgebouwd uit een
670 ton wegende vierpoots jacket die
vijftig meter hoog wordt. Hierop zal
een topside van 850 ton worden
geplaatst. De constructie zal drie
verdiepingen tellen plus een helidek.
In totaal kunnen acht putten op het
platform worden aangesloten. HSM
neemt ook de productie van in totaal
500 ton aan stalen fundatiepalen voor
haar rekening.
De nieuwe bouworden sluit naadloos
aan op het fabricageproject dat HSM
momenteel nog onderhanden heeft
en dat omstreeks deze tijd moet zijn
afgerond. Het betreft de bouw van
het E17a-A gasproductieplatform van
GDF Suez.
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PROJECT
POTEN SEAFOX 7 MET BIJNA ZES METER VERLENGD

Laswerk op
zeer hoog niveau

De pootverlenging van de
Seafox 7 is in de IJmondhaven
van IJmuiden uitgevoerd .

Ruim zestig meter boven de waterspiegel hebben lasdeskundigen van WaBuCon Construction & Repair uit
Wieringerwerf in de IJmondhaven van IJmuiden een bijzondere klus geklaard. Het betrof de verlenging van de vier
stalen poten van het hefplatform Seafox 7 tot 79 meter. Hiervoor zijn vier bijna zes meter lange verlengstukken
gebruikt, elk met een gewicht van 20 ton. WaBuCon’s directeur Jack Wagenaar vertelt het een en ander over dit
bijzondere lasproject met hogetreksterkte staal.

Jack Wagenaar ontvangt Offshore Visie
in een gloednieuw bedrijfspand op
industrieterrein Robbenplaat, gelegen in
de Gemeente Wieringerwerf vlak naast
de A7. “Omdat we op de oude locatie
in Middenmeer uit ons jasje waren
gegroeid, hebben we op Robbenplaat
10.000 vierkante meter grond aangekocht om nieuw te bouwen. De drie
productiehallen in ons nieuwe pand
hebben een gezamenlijk oppervlak van
3.300 vierkante meter en zijn alle voorzien van drie 10-tons bovenloopkranen.
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Onze kantoorruimtes beslaan in totaal
een oppervlak van 800 vierkante meter.”
WaBuCon, dat in 2008 precies 10 jaar
bestond, biedt op dit moment werk aan
50 vaste medewerkers en afhankelijk van
de drukte aan tussen de 5 en 20 tijdelijke
krachten. Het bedrijf heeft de afgelopen
jaren veel kennis en ervaring opgedaan
met het verwerken van hogetreksterkte
materialen. WaBuCon heeft de afgelopen
jaren veel geïnvesteerd in het opleiden
en kwalificeren van haar personeel op
gebied van hogetreksterkte staalsoorten.

Hierdoor kan het bedrijf complexe en
hoogwaardige constructie- en reparatieopdrachten tot een succesvol einde
brengen. “Op dit gebied verrichten wij
veel werk voor Mammoet uit Schiedam.
Hierbij gaat het meestal om STe690 staal
dat voor kranen en ander hefmaterieel
wordt gebruikt. Op dit moment liggen
in onze productiehal voor Mammoet
mastdelen, koppelstukken en scharnierpunten voor een 3.000-tons ringkraan
die gemodificeerd moet worden. Verder
hebben we vorig jaar voor ALE Heavylift

PROJECT

uit Breda mastdelen gemaakt voor een
grote ringkraan en voor Bodewes uit
Nieuwerkerk aan den IJssel fairleads die
worden gebruikt bij het afmeren van
halfafzinkbare booreilanden.”
Bijzonder project
De kennis en ervaring met het bewerken
van hogetreksterkte staal gaf ook voor
Workfox en Seafox Contractors de
doorslag om voor de verlenging van
de vier poten van de Seafox 7 met
WaBuCon in zee te gaan. “Wij voeren al
vanaf 2003 regelmatig constructiewerk
uit op Seafox platformen, maar deze
keer was het ook voor ons een heel
bijzonder project. Niet alleen omdat
de klus op grote hoogte moest worden
geklaard, maar ook omdat we voor het
eerst met een grote groep mensen, 33 in
totaal, in volcontinudienst op locatie aan
de slag moesten.” Om de vier geheel uit
STe690 vervaardigde poten te kunnen
verlengen, werden eerst de zonnepanelen
die hierop waren gemonteerd verwijderd
en de bovenkanten nauwkeurig gevlakt.
Ook de onderkanten van de 5,7 meter
lange verlengstukken, met een diameter
van 3 meter en een wanddikte van 45
millimeter, moesten eerst worden bewerkt.
“De onderkanten werden aan twee zijden
afgeschuind (K-naad) en van zoekers
voorzien, voordat de 20 ton wegende
verlengstukken met de eigen platformkraan van de Seafox 7 op de poten
konden worden getild. Om de poten
waren eerst steigers gebouwd, die
vervolgens met folie en houten platen
werden afgeschermd. Onze mensen
voerden het laswerk met hoogrendement
lasmachines uit. Dit gebeurde, zowel aan
de buiten- als binnenkant van de poten,
halfautomatisch. Het materiaal werd
hierbij verwarmd tot 150 graden Celsius.
Al het werk is onder ABS keur uitgevoerd.”
Ander werk
Met het aanbrengen van de vier verlengstukken zat het werk er voor WabuCon
nog niet op. Jack Wagenaar: “Hierna
hebben we ook nog gaten in de verlengstukken aangebracht. Deze zijn nodig
voor het hefsysteem van het platform.
Verder is door ons een aantal diagonalen
vervangen in de giek van de hefkraan
van de Seafox 7. Hiervoor is ook
hogetrekstrekte staal gebruikt.
Tot slot hebben we onderdeks wanden
verplaatst en leidingwerk verricht.
Al het werk is binnen de gestelde termijn
van drie weken en naar tevredenheid
van de klant uitgevoerd. Dit is tevens
een compliment voor onze bedrijfsleider
Marco van Veghel, die het werk ter plekke
heeft gecoördineerd en voor al onze
mensen, waarvan er enkelen ondanks

Het laswerk is met hoogrendement lasmachines uitgevoerd (foto: WaBuCon).

In de verlengstukken zijn door WaBuCon ook gaten geboord (foto: WaBuCon).

hun hoogtevrees toch aan de slag zijn
gegaan.” Veel rust is hen niet gegund,
want een volgend Seafox project staat
alweer voor de deur. “Seafox heeft
namelijk gevraagd om onze expertise
ook voor het repareren van de poten
van de Seafox 4 in te zetten.”

Ondertussen heeft WaBuCon een aantal
van haar offshorewerkers alle benodigde
trainingen laten volgen die nodig zijn om
wereldwijd op offshoreplatformen te
mogen werken. “Dit is bewust gedaan
omdat we steeds vaker worden gevraagd
om offshore kraanreparaties uit te voeren.”
MEI / JUNI 2009 - OFFSHORE VISIE
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your job at TUDelft
Delft University of Technology is a multifaceted
institution offering education and carrying out research
within the technical sciences at an internationally
recognised level. TU Delft develops technologies for
future generations, focusing on sustainability, safety and
economic vitality.
Civil Engineering and Geosciences
The Faculty of Civil Engineering and Geosciences provides
leading, international research and education in road and
water engineering, earth sciences, traf¿c and transport
control, and delta technology. The Offshore Engineering
section deals with education and research in the ¿elds
of Offshore Engineering, including ¿xed and Àoating
structures, offshore wind energy and arctic engineering.

Assistant/Associate Professor
of Offshore Engineering
Department/faculty: Civil Engineering and
Geosciences
Level:
Master degree or PhD
Working hours:
38 hours per week (1 FTE)
Contract:
Four years possibly
leading to tenure
Salary:
Maximum of € 5,920
per month gross
Job description
As of 2009, the Offshore Engineering section has a
vacancy for an Assistant or Associate Professor. The
successful candidate will contribute to educational
activities in the interfaculty Master programme of
Offshore Engineering (4th and 5th year), will supervise
thesis work and will supervise/conduct research in the
¿eld of Offshore Engineering. Current research themes
include steel structures, Àuid mechanics and offshore
wind energy. A new focus is placed on Arctic Engineering.
The candidate will support the Professor of Offshore
Engineering in establishing and developing a Centre of
Excellence in Arctic Engineering at TU Delft. This will
require cooperation with other faculties within TU Delft
as well as with international institutes and companies
involved in the arctic.
More information
For more information about the position, conditions of
employment and the application procedure, please visit
our website: www.jobsindelft.com
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NIEUWE VACUÜMVERDAMPER

IJMUIDEN HUILT,
DEN HELDER LACHT

CMF uit Velsen Noord heeft begin april een nieuwe vacuümverdamper in gebruik
genomen. Deze is bestemd voor de be- en verwerking van Bromide houdende- en
moeilijk verwerkbare Oil Based Mud emulsies. In 2008 is CMF uit Velsen Noord er al
in geslaagd om Calcium Bromide brine terug te winnen uit Oil Based Mud emulsies
en deze brine weer als produkt in de markt terug te zetten. Het is een primeur want
met beide be- en verwerkingstechnieken is een eind gekomen aan de conventionele
manier van verwerken.

De offshore gemeenschap in IJmuiden
heeft enkele rake klappen te
verwerken gekregen gedurende de
afgelopen weken. Zowel Wintershall
Noordzee als Petro-Canada hebben
er definitief voor gekozen om al hun
logistieke activiteiten vanuit Den
Helder te regelen. Dit betekent dat de
26 Wintershall platformen op het NCP
voortaan vanuit Den Helder zullen
worden bevoorraad. De bevoorrading
zal worden uitgevoerd door de
Southern North Sea Pool van Peterson.
Het vertrek van Wintershall uit
IJmuiden betekent voor IJmuiden een
harde klap. Alsof deze dreun nog niet
afdoende was, werd onlangs ook
bekend dat Petro-Canada voor Den
Helder heeft gekozen als uitvalsbasis.
Zowel Den Helder als IJmuiden waren
in de race om de gunst van deze
operator naar zich toe te trekken.
Uiteindelijk maakte Den Helder ook
hier haar positie als offshore haven
nummer 1 van Nederland waar.

De nieuwe vacuümverdamper van CMF.

PRIMEUR HEEREMA VLISSINGEN
EN HFG ENGINEERING

GTI HEET VOORTAAN COFELY

Heerema Vlissingen en HFG Engineering hebben op 25 mei met succes een 400 MW
offshore transformatorstation opgeleverd in opdracht van ABB in Zweden voor de
Duitse energieproducent E.ON.
Het is het eerste offshore wind transformatorstation in de wereld.Beiden hebben
met succes hun expertise toegepast in de uitvoering van dit uitdagende project in de
relatief nieuwe offshore wind energie markt. Eind 2007 is gestart met de uitvoering
van het EPC-contract voor het ontwerpen, inkopen van materialen en fabricage van
een 400 Megawatt transformatorstation voor de kust van Duitsland. De engineering
is gestart in november 2007 en de fabricage in maart 2008. Op 10 mei waren zowel
het jacket als het transformatorstation geladen op een zeegaande bak voor transport
naar het Duitse deel in de Noordzee.

Met ingang van maandag 18 mei 2009
gaat GTI verder door het leven als
Cofely. Met deze naam- en logowijziging maakt de technisch dienstverlener duidelijk dat het onderdeel is
van het grootste internationale
energieconcern GDF SUEZ.
Ook de zusterbedrijven Fabricom Oil &
Gas en Axima Services zullen vanaf genoemde datum de naam Cofely voeren.

Na het zeevasten van beide constructies, is het transformatorstation gisteren
vertrokken vanuit Vlissingen. Het 4,800 ton wegende transformatorstation,
voorzien van het innovatieve HVDC-Light (High-Voltage Direct Current) transmissiesysteem van ABB is op 26 mei aangekomen en vervolgens door Heerema Marine
Contractors geïnstalleerd in een waterdiepte van circa 40 meter.

Laden van het E.ON
transformatorstation
bij Heerema Vlissingen
(foto: HFG).

NU OOK ONLINE:
WWW.OFFSHOREVISIE.NL
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TECHNISCH ONDERHOUD
POPULARITEIT MAXIMATOR PRODUCTEN GROEIT STERK

Installatie
op zee
extra
dimensie
aan
servicepakket
Het is onstuimig weer in offshore land. Boven een aantal nationale toeleveranciers hangen donkere onweerswolken,
maar gelukkig zijn er ook bedrijven waar de zon volop schijnt. Waarom het bij de één wel goed gaat en bij de ander
minder, valt nauwelijks te definiëren. Er zijn zoveel verschillende factoren die een rol spelen, dat het ondoenlijk is om
een specifieke factor tot succes of tot malaise aan te wijzen. Een toeleverancier waar wel sprake is van een alsmaar
stijgende omzet is Maximator Benelux BV uit Zoetermeer. Het jaar 2008 was gewoon top en die lijn heeft zich ook
gedurende het eerste half jaar van 2009 doorgezet. Daarbij komt dat naast de service cq. onderhoudscontracten die
recent zijn afgesloten, Maximator nu ook gevraagd en reeds gecontracteerd is om de installatie van haar producten
offshore voor haar rekening te nemen. Offshore Visie sprak met general manager Dennis van Tol.

Dennis van Tol.

Maximator vertegenwoordigt in de
Benelux de Duitse specialist op het
gebied van hoge druk technologie
Maximator GmbH. Dit familiebedrijf,
opgericht in 1890, produceert een
betrouwbaar en duurzaam gamma van
lucht aangedreven vloeistofpompen,
lucht aangedreven gasboosters voor het
omvullen en comprimeren van een
verscheidenheid aan gassen en vloeistoffen, een volledig VFT programma (Valve,
Fitting and Tubing), en allerlei hoge druk
testbanken voor het testen van hydraulische en pneumatische componenten tot
20.000 bar. Zo zet Baker Oil bijvoorbeeld
diverse universele Maximator hoge druk
testsystemen tot 1000 bar overal ter
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wereld in. Dennis van Tol: “De lucht
aangedreven pompen van Maximator
functioneren op het eenvoudige maar
functionele principe van automatisch
heen en weer bewegende zuigers met
verschillende oppervlakten. Een relatief
grote luchtzuiger is gemonteerd aan een
kleinere hoge druk plunjer, om samengedrukte luchtstroom om te zetten in
een hoge druk vloeistof of gas stroom.
In principe verkopen wij vanuit
Zoetermeer de losse producten, maar
hebben hier in onze werkplaats tevens
de mogelijkheid om op klantspecificatie
complete pompsystemen te bouwen.
Met manometers, aansluitingen en
afsluiters."

"Maximator mag dan wel meer dan 100
jaar oud zijn, het management is uiterst
ambitieus. Met een team van 250
mensen is men in Zorge, Duitsland,
doorlopend bezig met productontwikkeling. Kwaliteit en service staat bij hen en
uiteraard ook bij onze 12 medewerkers
hoog in het vaandel. In nauw overleg
met Maximator Duitsland zijn wij per 1
april van dit jaar ook vertegenwoordiger
geworden van Pressure Tech uit
Engeland. De reduceerventielen die
dit bedrijf produceert zijn een goede
aanvulling op ons assortiment.
Het product zorgt ervoor dat hoge
drukken weer terug geregeld worden
naar een lage druk.”

TECHNISCH ONDERHOUD

Innovatie
Oprichter en directeur van Maximator
Benelux is Frits de Wilde. Officieel startte
hij met zijn bedrijf in 2002 onder de
naam Friton Benelux. Dit had destijds
te maken met het gegeven dat de
merknaam Maximator in Nederland al
door een derde partij was geregistreerd.
In 2005 werd met deze partij een
overeenkomst afgesloten waarna Friton
alsnog werd omgedoopt in Maximator.
De aanstelling van Dennis van Tol als
general manager volgde in januari 2007.
“Wat voor ons een groot voordeel is in
deze periode van recessie, is dat wij een
zeer divers klantenpakket hebben.
Onze redelijk universele producten
kennen een groot aantal applicaties in
zowel de automobiel- als vliegtuigindustrie,
de chemische en petrochemische
industrie, de maritieme industrie,
energiebedrijven en de kunststofindustrie. Last, but surely not least is daar
de olie- en gasindustrie. Samen met de
maritieme sector neemt zij ruim 45%
van onze omzet voor haar rekening.”
Daarnaast treedt Maximator ook op
als Original Equipment Manufacturer
(OEM). Zij levert producten ten behoeve
van een merkleverancier, die een los
Maximator product verwerkt in zijn
eindproduct alsof het een eigen fabricaat
is. Hierbij kan gedacht worden aan
pompen die gebouwd worden in
systemen van derden. Een Maximator
product maar dan voorzien van een
ander labeltje. “We gaan ook testtrajecten
in samen met klanten,” vervolgt Dennis
van Tol zijn relaas. “Laatst was er een
klant die wilde zenuwgas regenereren.
Heeft bijna niemand ervaring mee.
Zijn wij gaan testen, samen met klant.
Vraagstuk is opgelost. De KLM heeft
bijvoorbeeld testsystemen van ons staan
voor het testen van warmtewisselaars.

Voorbeeld van
een Maximator Air
Driven Pump.

In principe is daar geen standaardsysteem voor. En in nauwe samenwerking
met een oliemaatschappij uit Den Helder
hebben we in 2007 een vloeistofpomp
ontwikkeld en opgebouwd met een
bepaalde capaciteit. Dus echt helemaal
klantspecifiek. De pomp wordt nu
wereldwijd ingezet op platformen.”
Een wellhead control paneel is een ander
voorbeeld van de innovatieve houding
van Maximator voor de olie- en gasindustrie. Zij zijn ontworpen voor het
bedienen van een down hole safety
valve, een master valve en/of wing valve.
De kleine panelen inclusief een RVS
frame voorzien van offshore coating
worden in Zoetermeer gebouwd, de
grote panelen die in containers worden
geplaatst, worden in Duitsland gemaakt.
Alle Maximator wellhead control panelen
worden gebouwd conform klantspecificatie
en onder private label volgens de
Europese richtlijnen en wordt geleverd
inclusief bedienings-, onderhoud- en
onderdelenhandleiding, test certificaat
en kalibratie certificaat.”

Installatie
Een extra dimensie die is toegevoegd
aan de dienstverlening van Maximator
is het installeren van producten offshore,
aan boord van een platform. Dennis van
Tol: “Steeds frequenter kwam de vraag
uit de markt of wij ook de installatie van
onze producten offshore wilden gaan
verzorgen. Dus behalve de verkoop van
losse producten vroegen opdrachtgevers
of wij een compleet pakket wilden leveren,
inclusief installatie. Wij vonden het
belangrijk om op dit verzoek in te spelen
omdat dit voor ons weer extra mogelijkheden oproept. En zoals ik al eerder heb
benadrukt, voor een optimale serviceverlening is bij Maximator welgemeend
heel veel aandacht. Wij roepen het niet
alleen; wij doen het ook. Vandaar dat
wij inmiddels beschikken over een
zogeheten flying squad: een team
ervaren medewerkers die flexibel
inzetbaar zijn, alle ‘ ins and outs’ van
onze producten kennen en bevoegd
zijn om offshore te gaan.”
Twee leden van dit team vertrekken
eerdaags naar zee om op een platform
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op het NCP tientallen zg. naaldkranen te
vervangen door Maximator naaldkranen.
Tevens zullen alle verbindingen worden
uitgevoerd met zogenaamde Anti
Vibration koppelingen. De oude naaldkranen hebben een lekkageprobleem.
Maximator is gevraagd dit probleem
op te lossen en heeft een effectieve
oplossing aangedragen in de vorm van
een montageverbetering in combinatie
met haar eigen naaldkranen. In de
praktijk is bewezen dat deze nauwelijks
lostrillen en lekvrij blijven.
Cursus
Van Tol: “In opdracht van Imtech hebben
we een paar maanden geleden reeds op
een platform van Wintershall dat lag
afgemeerd in de Schiedamse haven,
hoge druk leidingwerk aangelegd en
naaldkranen en afsluiters aangebracht.
Dat was eigenlijk onze primeur als het
gaat om installatiewerk met AVB systemen,
zij het dat onze medewerkers niet offshore
hoefden. Identieke werkzaamheden
staan voor later dit jaar op de agenda.
In nauw overleg met hetzelfde
Wintershall is onlangs nog een primeur
gerealiseerd. Binnenkort komen medewerkers van deze operator naar
Zoetermeer voor een opleiding om zelf
het complete VFT gebeuren te kunnen
installeren. Is een cursus met goed
gevolg doorlopen, dan ontvangt elke
deelnemer een certificaat om in de

High pressure valves, fittings en tubing.

toekomst eigenhandig Maximator producten te installeren. Dennis van Tol is
geenszins bang dat hij hiermee zijn eigen
‘onderhouds’ glazen ingooit Integendeel.
“Door het geven van dit soort cursussen
worden steeds meer offshore medewerkers enthousiast over het gebruik
van Maximator producten. De afgelopen
periode hebben we ons zeer intensief

met de offshore industrie beziggehouden.
Met als resultaat dat we nu al kunnen
waarnemen dat Maximator producten
steeds vaker in de door oliemaatschappijen
opgestelde specs worden voorgeschreven.
Als steeds meer mensen vertrouwd raken
met onze producten en overtuigd raken
van de kwaliteit, zal ook het aantal
aanvragen navenant meegroeien.”

Intercontrol introduceert nieuwe producten
Intercontrol Meet- en Regeltechniek
introduceert ‘Safety Shields’: beschermende manchetten die voorkomen
dat vloeistoffen of gassen bij lekkende
lenspakkingen of koppelingen vrij de
omgeving in kunnen spuiten.

Ramco Safety Shield.

Veiligheid in de chemie heeft de hoogste
prioriteit, omdat de kleinste lekkage hier
al gauw tot persoonlijk letsel of materiële
schade kan leiden. Maar daar waar
gevaarlijke stoffen verpompt worden zal
er altijd een kans op leidingbreuk of op
lekkende afdichtingen bestaan. Ondanks
de goede staat van onderhoud van uw
installatie, wilt u toch het risico op
spray-outs nog verder beperken.
Juist voor deze opgave zijn de Safety
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Shields van Ramco ontwikkeld: manchetten
en beschermhulsen geschikt voor diverse
toepassingen en passend op vele componenten, zoals afsluiters, kijkglazen en
flenzen. Ramco Safety Shields voorkomen
dat bij lekkage het uittredende produkt
in ongewenste richtingen wegspuit en
leiden zodoende het gevaar veilig af in
verticale richting. De Ramco Safety
Shields zijn leverbaar in verschillende
materialen, zoals bestendig transparant
kunststof, gepantserd kevlar en solide
roestvast-staal. De Safety Shields kunnen
van een lekkage-indicator worden voorzien.
Lekdetectieverf
On Guard lekdetectieverf van Intercontrol
is speciaal voor het controleren van
lekdichtheid bij installaties. Bij het in
bedrijfstellen van een chemische installatie
moeten alle relevante appendages,
pijpverbindingen en lasnaden grondig
op mogelijke lekkage gecontroleerd
worden en dat is zeker bij een complexe
installatie niet eenvoudig. Juist voor deze
tijdrovende en kostbare opgave is

On Guard lekdetectieverf ontwikkeld.
On Guard is een heldere, duurzame verf
die al bij de kleinste lekkage of emissie
van product verkleurt tot een fel contrasterende signaalkleur. Van geel naar
helrood bij zuren, van wit naar donkerblauw voor logen. Zelfs bij lekkages die
zo gering zijn dat conventionele detectiemiddelen ze niet waarnemen.
On Guard lekdetectieverf biedt u de
mogelijkheid om kritische componenten
continue op zelfs de meest moeilijk
bereikbare plaatsen te bewaken.

Valve with
On Guard paint.

ONDERZOEK
NOGEPA HEEFT STUDIE LATEN UITVOEREN

Inzicht in kosten
CO2 opslag op zee
NOGEPA, de Nederlandse olie- en gas exploratie en productie associatie, heeft een studie laten
uitvoeren naar de kosten die zijn gemoeid met grootschalige opslag van CO2 in lege gasvelden op
de Noordzee. Het onderzoek is uitgevoerd door technisch adviesbureau DHV, in samenwerking
met TNO. Het onderzoek beschrijft de investeringen en de operationele kosten die nodig zijn om
gedurende 30 jaar 30 miljoen ton CO2 per jaar op zee op te slaan. Hiervoor moeten twee nieuwe
pijpleidingen worden aangelegd en moeten modificaties van gasplatforms plaatsvinden.
Volgens een voorlopige schatting en rekening houdend met een aantal aannames,
bedragen de kosten ongeveer 8 euro per ton CO2.

Het onderzoek is een vervolg op een
studie die in 2008 is uitgevoerd. Deze
toonde aan dat de totale opslagcapaciteit
van CO2 in lege gasvelden op het
Nederlands deel van de Noordzee
ongeveer 900 miljoen ton bedraagt
(fase 1). De beide studies geven samen
een goede indruk van de mogelijkheden
en kosten van CO2 opslag op de
Noordzee. In de vervolgstudie wordt
alleen ingegaan op de kosten op zee.
De kosten van afvang, transport en
compressie van CO2 op het land zijn in
het onderzoek niet meegenomen omdat
dit in andere studies al aan bod komt.
Er is nader onderzoek nodig om de
precieze kosten van opslag op individuele
locaties in beeld te brengen.
Opslag van CO2 in lege gasvelden op de
Noordzee is technisch haalbaar. Het kan
bijdragen aan het terugdringen van de
uitstoot van CO2 in een periode waarin
duurzame vormen van energie verder
worden ontwikkeld. Mogelijke bronnen
van de CO2 zijn industrie en energiecentrales in de regio’s Rijnmond en
IJmuiden. NOGEPA beraadt zich op dit
moment welke stappen nodig zijn om
de mogelijkheden van CO2 opslag
verder uit te werken en de onzekerheidsmarge in de kostenschatting te verkleinen.
Daarbij wordt aansluiting gezocht bij
bestaande initiatieven, zoals het
Rotterdam Climate Initiative en
projecten in Noord-Nederland.
In het vervolgonderzoek, dat nu is
afgerond, wordt uitgegaan van een
basis scenario, waarbij twee pijpleidingen
worden aangelegd. Een pijpleiding van
180 kilometer vanaf de Maasvlakte, die
jaarlijks 20 miljoen ton CO2 kan vervoeren
en een pijpleiding van 70 kilometer

vanaf IJmuiden voor een volume van
10 miljoen ton CO2 per jaar. De beide
leidingen kunnen op zee met elkaar
worden verbonden, waarna de CO2 via
één leiding naar een centrale opslaglocatie
gevoerd word. Dit gasplatform staat in
een gebied op een afstand van ongeveer
60 kilometer ten noordwesten van
Den Helder. In dit gebied is een aantal
gasvelden die in de komende jaren leeg
geproduceerd zullen zijn en beschikbaar
komt voor CO2 opslag. Vanaf de centrale
opslaglocatie wordt de CO2 stroom via al
bestaande pijpleidingen naar andere
gasplatforms en satellietinstallaties
gevoerd voor opslag in gasvelden rond
de centrale opslaglocatie. Door gelijktijdig
meerdere gasvelden te vullen kan een
constante stroom van 30 miljoen ton
CO2 per jaar gedurende een periode van
ongeveer 30 jaar onder de zeebodem
worden opgeslagen.
In het onderzoek is een aantal
aannames gedaan dat leidt tot een
onzekerheidsmarge in de kostenschatting
van ongeveer 30 procent.
Daarnaast wordt uitgegaan van
gunstige financieringsvoorwaarden.
Er moeten ingrijpende veranderingen
plaatsvinden op de huidige gasproductieplatforms, om CO2 opslag in de
leeggeproduceerde velden mogelijk
te maken. Verder zullen een aantal
gasvelden leeggeproduceerd zijn,
voordat het CO2 ter plaatse beschikbaar
komt om opgeslagen te worden.
Dit betekent dat de platforms boven
deze gasvelden geconserveerd moeten
worden (‘mottenballen’) tot het moment
dat opslag gaat plaatsvinden.
De resultaten van het onderzoek wijzen

uit dat de operationele kosten (zoals
kosten van verwarming en injectie van
CO2) een belangrijk deel vormen,
ongeveer 75%, van de totale kosten.
Verwacht wordt dat vooral deze
operationele kosten nog gereduceerd
kunnen worden. Wel moet opgemerkt
worden dat de kosten voor het monitoren
van de putten en de extra kosten voor
opslag in meer gecompliceerde gasvelden
niet zijn meegenomen. De relatief hoge
kosten die op het land moeten worden
gemaakt voor afvang en compressie van
CO2 zijn berekend in andere studies.
In de huidige twee studies is alleen
ingegaan op de opslag van CO2 in lege
gasvelden. Er is echter ook een aantal
olievelden op de Noordzee waar CO2
opgeslagen zou kunnen worden.
Verder is het technisch mogelijk om CO2
op te slaan in watervoerende lagen,
zogenaamde aquifers. De mogelijkheden
hiervoor moeten nog nader onderzocht
worden. Voordat CO2 opslag op de
Noordzee in de praktijk kan worden
gebracht is ook gedetailleerd onderzoek
naar de eigenschappen van individuele
gasvelden nodig. Hiermee kunnen de
capaciteit en geschiktheid van individuele
velden worden bepaald, zodat een
optimaal vulschema van lege gasvelden
op het Nederlands deel van de Noordzee
kan worden uitgewerkt.
Het huidige onderzoek is uitgevoerd
door DHV, in samenwerking met TNO.
NOGEPA was de opdrachtgever, diverse
olie- en gasmaatschappijen hebben
bijgedragen aan het onderzoek. Verder
waren ook betrokken: het Ministerie van
Economische Zaken, het Rotterdam
Climate Initiative (RCI), Energiebeheer
Nederland (EBN) en de Gasunie.
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OTC
OTC 2009 SCOORT BOVEN VERWACHTING

Meer kwaliteit,
minder kwantiteit
Men was best opgetogen in Houston begin mei toen de 40ste versie van de
Offshore Technology Conference (OTC) haar deuren opende. Begrijpelijk want de
wereldwijde recessie maakt het voor elke beursorganisator best spannend.
Hetzelfde geldt uiteraard ook voor de exposanten. Komen de bezoekers wel of niet?
Daarbij had de OTC ook nog eens te
kampen met de perikelen rondom de
‘swine flu’. Landen als Singapore en
Brazilië hadden hun offshore-inwoners
afgeraden naar Houston af te reizen.
Gelukkig viel het aantal bezoekers
gedurende de eerste twee dagen zeker
niet tegen. De laatste twee dagen
daarentegen waren rustiger. Al met al
was het minder dan in 2008, maar
kwantiteit is niet altijd kwaliteit.
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Nagenoeg niemand klaagde.
Ook niet op het door IRO georganiseerde
Nederlandse paviljoen met 34 bedrijven
op bijna 1000 vierkante meter.
Het was er gezellig druk en er werd
volop aan netwerken gedaan met zowel
geïnteresseerden uit het buitenland als
met bezoekers uit Nederland zelf.
De standhouders waren over het
algemeen zeer te spreken over de
hoge kwaliteit van de bezoekers.
Nieuw dit jaar was de collectieve IRO
stand. Hier waren 10 bedrijven op een
ruimte van 62 vierkante meter vertegenwoordigd. De deelnemers van het
collectief waren erg tevreden met
dit concept, mede door de open
constructie. Ook Offshore Visie was als
dedicated offshoreblad aanwezig op
de OTC. IRO heeft besloten volgend jaar
weer een collectief neer te zetten.
Uiteindelijk passeerden 66.820 bezoekers
afkomstig uit meer dan 120 landen de
toegangspoorten van de OTC.

O N S T R E AM

NAM OP ZOEK
NAAR AARDGAS
De NAM wil over 2 tot 3 jaar beginnen
met een nieuwe zoektocht naar
aardgasvelden onder de Waddenzee.
Dit maakte het management medio
mei bekend. Gehoopt wordt dat in
2011-2012 de eerste proefboringen
vanaf de Noord Groningse en Noord
Friese kust in gang te kunnen zetten.
Verwacht wordt dat er nog zo’n 100
tot 120 miljard kubieke meter gas in
de zeebodem van de Waddenzee zit.

DESIGN FOR NEW DERRICK PIPELAY VESSEL
Abu Dhabi based National Petroleum Construction Company Ltd. (NPCC) has
awarded Dutch design office Ulstein Sea of Solutions the basic design contract for
their new large derrick pipelay vessel DLS-4200. The new vessel will be one of the
biggest vessels of its kind, combining S-lay double joints pipelay operations with
4,200 sT lifting capacity.
The design of the vessel is a modified version of the SOC 3000 design of Ulstein
Sea of Solutions (USOS) and will be equipped with an Amclyde Model 80 crane.

HERTEL D&O
DELIVERS REGALIA
Mid 2008 Hertel Defence & Offshore
signed a ` 38 million contract with
Keppel Verolme for the design,
construction, installation and outfitting
of a newly built 199 men accommodation
for the semi-submersible multi service
vessel ‘MSV Regalia’, owned by
Prosafe Rigs Pte Ltd. A comprehensive
refurbishment programme for the
existing accommodation was also part
of the scope of work. In May 2009,
within one year after start of the
activities, the project was successfully
completed with an on-time delivery.
The activities included basic design,
detailed design, procurement, fabrication
up to and including final delivery,
complying with the demanding Norsok
standards. Hertel D&O was able to
meet the stringent deadline through
using prefabricated cabins manufactured
by McGill Services, the UK division of
Hertel D&O. The concept, based on
plug & play philosophy, allowed an
aggressive project schedule, parallel
construction of the prefabricated cabins
in the UK whilst the steel structures
were being fabricated in the
Netherlands. The concept resulted in
improved safety performance, testing
and pre- commissioning possibilities
of the individual cabins and an
enhanced quality level.

The DLS-4200 designed by Sea of Solutions.

ELECTRONIC LOGBOOK SYSTEM
Mid June Petro Canada has signed a contract with eVision Industry Software to
implement ShiftVision. This is an advanced electronic logbook system, for streamlining
shift changeover. The digital logbook system is setup for streamlining the entire
communication process. Petro Canada realizes the importance of making the right
decision at the right time, especially in the offshore industry this is utterly essential;
lives of workers depend on it. Knowing what is happening and what has happened
is therefore mandatory to ensure safety and increase proper decision-making.
One of Petro Canada’s answers to this challenge is the easy-to-use solution Shift
Vision, a software system for keeping track via an electronic record of what happens
during a shift. ShiftVision streamlines the communication process and is ideally suited
for shift changeovers. The Operator Logbook increases effectiveness as workers and
management are easily informed of what is happening. The generated reports can
be tailored for a daily, weekly, monthly or yearly overview. These reports ensure a
smooth shift transition, workers and management coming in after periods of
absence are quickly and easily informed of past and current events thereby increasing
the effectiveness of a plant or location. Shift Vision provides operations staff with a
shared source of information. All staff can extract and contribute information to the
system. This information is readily accessible for anyone, anytime, anywhere.

FRAME AGREEMENT FOR SUBSEA 7
Subsea 7 has been awarded an
exclusive 3 year frame agreement
contract with Nexen Petroleum U.K.
for subsea field development works
on all its UK assets. The contract

includes involvement of Subsea 7 at the
front end - in concept development and
costing, provision of project management,
design engineering, procurement, fabrication, right through to installation and

commissioning, with the potential to
provide inspection, repair and maintenance (IRM) services in the future, one of
a broad range of products available from
Subsea 7's Life-of-Field Services offering.
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VLIEG MEE OP 8 SEPTEMBER 2009

Snelle en efficiënte dagvlucht naar
Offshore Europe 2009 Aberdeen
Op 8 september organiseert Offshore Visie i.s.m.
Galatours weer de bekende dagvlucht naar de
internationale vakbeurs Offshore Europe 2009.
Dankzij een aangepast vliegschema en speciaal voor u
gereserveerd vervoer ter plaatse, mist u geen minuut

Niet inbegrepen zijn de kosten voor eventuele annuleringsverzekering. Deze verzekering kunt u bij ons afsluiten.

van Offshore Europe 2009. In één dag uit en thuis,

BEURSREGISTRATIE Uw entreebadge dient u zelf aan te
vragen via de website van de Offshore Europe organisatie:
www.offshore-europe.co.uk. U krijgt uw badge dan kosteloos
vooraf toegezonden.

maar toch een hele dag op de beurs!

PROGRAMMA DAGVLUCHT
07.30

uur :

08.00

uur :

REISSOM De reissom bedraagt  555,- Hierbij is inbegrepen
uw vlucht Amsterdam – Aberdeen v.v. per chartervlucht van
KLM Cityhopper, luchthavenbelastingen en toeslagen, op de
heenvlucht een ontbijt en op de terugvlucht een lichte maaltijd,
lokaal vervoer in Aberdeen naar en van de beurs, Nederlandse
reisbegeleiding.

RESERVERINGEN U kunt reserveren door het reserveringsformulier in te zenden aan postbus 1388, 1300 BJ Almere,
of per fax: 036-5302426. U kunt ook online boeken:

vertrek vanaf Amsterdam Schiphol
Aankomst te Aberdeen,

www.galatours.nl.

aansluitend vervoer naar de beurs
09.30 - 18.00

uur :

Individueel bezoek aan de beurs.

18.00

uur :

Vertrek van de bus naar de luchthaven.

19.45

uur :

Vertrek naar Amsterdam.

22.15

uur :

Aankomst Amsterdam Schiphol, einde reis.

REISVOORWAARDEN Op al onze reizen zijn onze algemene
reisvoorwaarden van toepassing. Minimum en maximum
deelname zijn voorbehouden. Indien een reiziger annuleert
zijn de volgende kosten van toepassing: bij annulering tot 4
weken voor vertrek: 25% van de reissom, tussen 4 weken en
2 weken voor vertrek: 50% van de reissom, binnen 2 weken
voor vertrek: 100% van de reissom.

U reserveert uw reis door de reserveringscoupon aan ons te
retourneren of via www.galatours.nl. U ontvangt dan per omgaande

BEURSINFORMATIE Meer informatie over de Offshore
Europe en de complete lijst van exposanten vindt u op de
website van de beursorganisatie: www.offshore-europe.co.uk

uw nota/bevestiging en één week voor vertrek uw reisinformatie.

RESERVERINGSCOUPON DAGVLUCHT NAAR OFFSHORE EUROPE 2009
JA, wij vliegen mee naar Offshore Europe 2009 te Aberdeen. Reserveer voor

Verzorg tevens voor ons:

perso(o)n(en).

annuleringsverzekering ad 5,5 % van de reissom

Bedrijfsnaam:

Deelnemers (opgave naam en 1e voornaam volgens paspoort ):

Adres:

1. Hr. / Mw.

PC/Plaats:

2. Hr. / Mw.

Tel.nr.:

3. Hr. / Mw.

Fax:

4. Hr. / Mw.

E-mail:

Handtekening:

Kontaktpers.:

M/V

Datum:

Dit formulier gaarne inzenden aan Galatours, Postbus 1388, 1300 BJ Almere, of per fax: 036-5302426
Online reserveren is ook mogelijk: www.galatours.nl

IRO NIEUWS

IRO Award of Excellence
Op dinsdag 17 november zal tijdens de IRO Jaarvergadering
wederom de IRO Award of Excellence worden uitgereikt.
De prijs wordt uitgereikt aan een persoon die zich verdienstelijk heeft gemaakt in de olie- en gasindustrie. In 2006 is
deze prestigieuze Award uitgereikt aan Joop Roodenburg
van Huisman tijdens het 35-jarig jubileum van IRO.
Nederland is vanaf de start van de olie- en gasindustrie wereldwijd een grote speler geweest. Niet voor niets worden
Nederlandse toeleveranciers wereldwijd geroemd vanwege hun
innovatieve houding. Zowel nieuwe producten als toepassingen
ervan worden bedacht, en ook worden voortdurend verbeteringen
doorgevoerd.
IRO wil deze prestaties graag belonen, middels de uitreiking van
de IRO Award of Excellence.
De prijs wordt uitgereikt aan een persoon die bij ontwikkeling
van producten of een industriële activiteit / toepassing innovatief
is geweest, iemand die uitblinkt in bedrijfsvoering, commercieel
succesvol is geweest en het aandurfde ‘nieuwe landen’ te
betreden of iemand die veel gedaan heeft op het gebied
van veiligheid en milieu.
Het gaat hierbij niet om een ‘eigen gewin’ activiteit, maar iets
waarmee de Nederlandse expertise op de kaart wordt gezet en
waarbij duidelijk is dat de Nederlandse toeleveringsindustrie
trends in de markt kan bepalen. Centraal moet komen te staan
dat Nederland veel te bieden heeft en wereldwijd een koploper
is op het gebied van techniek, trendsetting, vernieuwing en
ondernemerschap. Innovatie is van levensbelang om in een sterk
concurrerende markt te kunnen overleven en groei te kunnen
bevorderen. Van het aanpassen van bestaande producten,
diensten en processen tot aan het ontwikkelen van compleet
nieuwe business modellen: structurele innovatie onderscheidt
de succesvolle bedrijven van de verliezers.
Wat willen wij allemaal weten?
Kent u iemand binnen een Nederlands bedrijf die de laatste
jaren op zeer innovatieve manier te werk is gegaan?
Dan nodigen wij u van harte uit om deze persoon te nomineren
voor deze prestigieuze IRO Award of Excellence.
Voorwaarde is dat deze persoon werkzaam is bij een IRO lid.
Wij willen dan graag het volgende weten:
1. Naam persoon, naam bedrijf, naam en omschrijving product /
dienst / actie.
2. Op welke manier is de persoon innovatief / trendsettend /
succesvol geweest?
3. In welke periode is dit geweest?
4. Voor hoeveel bedrijven heeft dit een spin off gehad
(toeleveranciers)?
5. Op welke manier heeft dit internationaal uitstraling gehad?
Stuurt u uw nominatie vóór 31 juli 2009 in via hpdeboer@iro.
nl. U krijgt een bevestiging van ontvangst en informatie over de
vervolgprocedure. Een deskundige jury zal alle inzendingen
zorgvuldig beoordelen en de genomineerde(n) vaststellen.

De felbegeerde IRO Award of
Excellence zal op 17 november
worden uitgereikt.

Presentatievoorstellen gevraagd
voor IRO Innovatiemiddag
Op donderdag 15 oktober 2009 organiseert IRO een innovatiemiddag bestaande uit presentaties, info stands en een innovatie
netwerkborrel. Bedrijven die interesse hebben om een presentatie
te geven over hun innovaties of innovatie ideeën worden
gevraagd een voorstel in te dienen bij IRO. IRO zal de beste
voorstellen selecteren die op de IRO Innovatie middag hun
innovatie mogen presenteren. Tijdens de bijeenkomst zullen
de toehoorders in samenwerking met een jury bepalen wie er
met de innovatiebokaal naar huis mag.
Doel van de innovatiemiddag is bedrijven te stimuleren te
innoveren. Voorstellen kunnen worden ingediend op de
volgende thema’s (in verband met aansluiting bij andere (IRO)
innovatie programma’s) doch dit is niet limitatief:
Enkele suggesties:
1 Diep / moeilijk offshore
2 LNG supply chain
3 Arctic olie- en gasontwikkeling
4 Smart wells / gas
5 Decommissioning
6 Offshore wind
7 Milieu, veiligheid
Moderator, Willie Wortels
Om er een wervelende dag van te maken zal een professionele
moderator worden aangetrokken. Verder zoeken wij ook nog
uitvinders (Willie Wortels) die tussen de presentaties door als
intermezzo van 5 minuten hun (ludieke) uitvindingen willen
presenteren.
Innovatie netwerkborrel
De middag zal worden afgesloten met een innovatie
netwerkborrel.
Informatie stands
Innovatie stands met informatie over innovatie programma’s.
Ook IRO leden kunnen een stand inrichten. Max. aantal stands:
+/- 15
Locatie
De IRO Innovatie bijeenkomst zal worden georganiseerd bij en in
samenwerking met TU Delft Offshore Technology, Stevinweg 1 in
Delft.
Sluitingsdatum
Presentatievoorstellen kunnen vóór 30 juni 2009 worden
ingediend bij Ruud Liem, liem@iro.nl.

Handelsmissie Mexico verplaatst
De olie- en gasmissie naar Mexico welke in eerste instantie van
10-13 mei 2009 zou plaatsvinden is wegen de Mexicaanse griep
verplaatst naar 9-12 november 2009. Het programma zal
bestaan uit bezoeken aan Pemex vestigingen in Villahermosa,
Ciudad del Carmen (Pemex deep water team) en Veracruz.
Verder zijn bezoeken aan andere oliemaatschappijen, EPC
contractors, individuele matchmaking en netwerkbijeenkomsten
gepland. De Nederlandse ambassade in Mexico zal IRO
ondersteunen bij het maken van het programma.
Voor nadere informatie en aanmelden kunt u contact opnemen
met Ruud Liem, liem@iro.nl.
MEI / JUNI 2009 - OFFSHORE VISIE
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IRO Annual
Report
verschenen
Eind april is het IRO Annual
Report 2008 uitgekomen en
per post verstuurd naar alle
IRO leden en relaties. Hierin
worden de activiteiten van
het afgelopen verenigingsjaar gebundeld en plannen
voor de toekomst aangekondigd. U kunt het jaarverslag online downloaden via de IRO website
www.iro.nl/organisation/annualreport
of een hardcopy aanvragen via info@iro.nl.

Gastech 2009 goed verlopen,
2011 in Amsterdam
Van 25 tot 28 mei 2009 heeft de 24e editie van Gastech plaatsgevonden in het Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC).
IRO heeft hier, in opdracht van de EVD een Holland Paviljoen
georganiseerd waar 10 bedrijven in hebben deelgenomen.
Het totaal aantal bezoekers aan deze beurs is 10.215, uit 84
landen. De deelnemers van het Holland Paviljoen waren zeer te
spreken over de contacten die zij hebben opgedaan op deze
beurs en de kwaliteit van de bezoekers.
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Overhandiging van de Gastech vlag aan IRO en RAI.

Op dinsdag 26 mei was er een netwerkreceptie in de IRO
lounge waar ook de Nederlandse Ambassadeur van Abu Dhabi,
dhr. Gilles Beschoor Plug, bij aanwezig was.
Gastech 2011 wordt in de RAI in Amsterdam gehouden
(21-24 maart 2011).
Foto onder:
Holland Paviljoen op Gastech 2009.

IRO NIEUWS

Cursusdata ‘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. Nieuwe data beschikbaar na de zomer:
UÊ³£äÊÃi«ÌiLiÀÊ ®
UÊ£{³£xÊÌLiÀÊ ®
UÊ££³£ÓÊÛiLiÀÊ ®
UÊ³£äÊ`iViLiÀÊ ®

IRO Family Day in NEMO
groot succes!
Op zaterdag 18 april 2009 heeft IRO de IRO Family Day georganiseerd in Science Center NEMO in Amsterdam. Ruim 350 IRO
leden met hun gezinsleden zijn gekomen. NEMO heeft vijf
verdiepingen vol spannende, leuke doe- en ontdekdingen, waar
iedereen zich de hele dag kon vermaken. Op een speelse manier
worden jongeren hierdoor met techniek in aanraking gebracht.

Kosten voor deelname bedragen `495 p.p. voor IRO/HME
leden en `795 p.p. voor niet-leden.
Voor meer informatie of een aanmeldformulier kunt u contact
opnemen met Paul Meester, pmeester@iro.nl of
telefoonnummer 079-3411981.

BEURSGENOTEERD
Enthousiaste kinderen bij IRO Family Day in NEMO.

OFFSHORE EUROPE
Alle ruimte voor Offshore Europe 2009 is uitverkocht.

KIOGE 2009
In opdracht van de EVD zal IRO een Holland Paviljoen
organiseren op KIOGE (6-9 oktober, Almaty, Kazakhstan).
De beurs valt gelijk met een bezoek van minister Maria van der
Hoeven. Zij zal deze beurs ook openen. Inschrijving gaat niet
via IRO, maar via de EVD. Voor meer informatie en inschrijving
kunt u terecht op: www.evd.nl/missies/kazachstan.

IRO KALENDER 2009
15 OKTOBER

IRO INNOVATIEMIDDAG
DELFT

17 NOVEMBER

ALGEMENE LEDENVERGADERING *
SCHIEDAM
* & UITREIKING AWARD OF EXCELLENCE

OFFSHORE ENERGY
Op 8 oktober zal IRO met een stand staan op Offshore Energy
in Den Helder.

EUROPORT
IRO zal op Europort 2009 (3-6 november 2009) in Rotterdam
vertegenwoordigd zijn met een stand. Er is mogelijkheid om
te participeren met brochures en/of posters (alleen voor IRO
leden). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Marlijn Stoutjesdijk, stoutjesdijk@iro.nl.

VOORLOPIG EXPORTPROGRAMMA 2009
8-11 SEPTEMBER

OFFSHORE EUROPE
ABERDEEN, SCHOTLAND

28 SEPT - 1 OKT

ARCTIC OFFSHORE MISSIE NOORWEGEN
STAVANGER, TROMSØ

6-9 OKTOBER

DEELNAME AAN BEURZEN /
HANDELSMISSIES VIA IRO

KIOGE
ALMATY, KAZAKHSTAN

8 OKTOBER

OFFSHORE ENERGY
DEN HELDER

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.
Bij vragen tijdens beurzen kunt u ook contact opnemen via
telefoonnummer 06-45709802.

3-6 NOVEMBER

EUROPORT
ROTTERDAM

9-12 NOVEMBER

HANDELSMISSIE MEXICO
VILLAHERMOSA, CUIDAD DEL CARMEN, VERACRUZ

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

Adres
Postadres

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

Telefoon
Fax
E-mail
Website

: 079 34 11 981
: 079 34 19 764
: info@iro.nl
: www.iro.nl
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BUYERS GUIDE
ELECTROTECHNIEK

TESTAPPARATUUR

TESTAPPARATUUR

!! 

Vageri Electrical &
Instrumentation B.V.
Postbus 125
3360 AC SLIEDRECHT
Tel.: +31 (0)184 433900
Fax: +31 (0)184 433999
E-mail: vageri@vageri.nl
www.vageri.nl
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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.
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www.maximator.nl

Oil- and gas field equipment
UÊ7iÊ i>`ÊVÌÀÊ«>iÃ
UÊ "*ÊVÌÀÊÕÌÃ
UÊ iV>ÊiVÌÊÕÌÃÊ
Test & control equipment
UÊLiÊ>ÀÊ`ÀÛiÊ«Õ«ÊÕÌÃ
UÊÊLiÊ>ÀÊ`ÀÛiÊ}>ÃÊLÃÌiÀÊÕÌÃ
UÊ7ÀÃ «Ê«ÀiÃÃÕÀiÊÌiÃÌÊÕÌÃ
Pumps & gas boosters
UÊÀÊ`ÀÛiÊ«Õ«Ã
UÊÀÊ`ÀÛiÊ}>ÃÊLÃÌiÀÃ
UÊ>`Ê«Õ«ÃÊEÊÃ«`iÊ«Õ«Ã
Rental equipment
UÊÀÊ`ÀÛiÊ«Õ«ÊÕÌÃ
UÊÀÊ`ÀÛiÊ}>ÃÊLÃÌiÀÃ
UÊÊ} Ê«ÀiÃÃÕÀiÊ ÃiÃ
Resato International BV
1e Energieweg 13
9301 LK RODEN
Tel.: +31 (0)50 5016 877
Fax: +31 (0)50 5012 402
E-mail: info@resato.com
www.resato.com

Ervaren, pragmatische P&O / HR Adviseur beschikbaar
Beschikbaar voor P&O / HR projecten voor maritiem / offshore / oil & gas gerelateerde organisaties.
Ik ben o.a. in het bezit van geldig Nogepa 05A en VCA Vol certiﬁcaat.
Ik heb ervaring met het opzetten en uitvoeren van belonings- en beoordelingsystematieken, opstellen van
functieproﬁelen, arbeidsvoorwaarden, ziekteverzuimbegeleiding, competentiemanagement, opleidingstrajecten, etc.
Ik ben desgewenst in het bezit van eigen kantoorruimte. Referenties en/of Curriculum Vitae op aanvraag beschikbaar.

Paul Meester, tel. 06-54615193. E: p.meester@paulmeester.nl. www.paulmeester.nl
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The Offshore Business Event
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TRADE FAIR & SEMINAR
SOCIAL DRINK
FREE ENTRANCE
FREE PARKING

OCTOBER 8th, 2009
WILLEMSOORD
DEN HELDER
THE NETHERLANDS

www.offshore-energy2009.nl
OFFSHORE | WIND ENERGY | DREDGING | OIL & GAS | DRILLING | MARITIME SERVICES | PETROCHEMICAL
EQUIPMENT | PRODUCTION AND EXPLORATION | OFFSHORE SUPPLIERS | CONTRACTORS | OPERATORS | BUYERS

in association with

supported by

For more information about participation or visiting Offshore Energy 2009, please contact:
Navingo BV, Westerlaan 1, 3016 CK Rotterdam, The Netherlands. T +31 (0)10 20 92 606, E ao@navingo.com

amsterdam rotterdam

Marine & Offshore Lawyers
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