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Een zeer opvallende verschijning in de haven van Den Helder is
de WG Amundsen. Op de foto van Paul Schaap ligt de seismic met
potvisboeg afgemeerd aan de gerenoveerde Nieuwediepkade.
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De verwachting dat de offshore-industrie in 2009
weer voor een recordaantal portcalls van zeeschepen
in Den Helder zou gaan zorgen, is uitgekomen. Met
een aantal van bijna 2.600 werd dit record vorig jaar
met ruim 100 portcalls gebroken. Het bruist van de
activiteiten in de Hoofdstad van de Noordzee.
Offshore Visie ging een kijkje nemen en noteerde
onder meer een toename van het aantal offshore
bedrijven.

Early 2008 KCI Schiedam was awarded with the
contract for the deck layout design and engineering
of a cable lay spread on board of the NO102. The is
a new-built offshore construction vessel, completed
at the Metalships Yard in Vigo, Spain. It is a DP2
vessel with a payload capacity of close to 7000T of
cable. From the start of the project KCI was in close
contact with the client.
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Op 21 april 2010 werd in de Ridderzaal te Den Haag
het heuglijke feit gevierd dat 200 jaar geleden de
Franse mijnwet van 1810 van kracht werd en dat bij
wet Staatstoezicht op de Mijnen het levenslicht zag.
De wet beoogde de delfstofwinning te reguleren.
Voor inspecteur-generaal Jan de Jong en zijn
ambtenaren werd het een bijzondere gebeurtenis.
Als enige vertegenwoordiger van de vaderlandse
offshore media was ook Offshore Visie bij de
jubileumviering aanwezig. Een verslag.

In Nederland wordt het steeds moeilijker om
jongeren te interesseren voor een baan bij een werv.
De Heerema Fabrication Group heeft daarom haar
heil elders gezocht. Na onderzoek te hebben gedaan
in zowel Oost- als West-Europa, is in Polen een
bedrijf opgericht, dat volgens managing director
Hans Smit nu al over voldoende mensen beschikt
om ook de twee Nederlandse werven van voldoende
lassers en fitters te kunnen voorzien.
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DEN HELDER
Hoofdstad van Noordzee bruist nog altijd

Recordaantal portcalls
in Den Helder

Bevoorraders van de SNS Pool afgemeerd aan de gerenoveerde
en verbrede Nieuwediepkade (foto: PAS Publicaties).

De verwachting dat de offshore-industrie in 2009 weer voor een recordaantal portcalls van zeeschepen in Den Helder zou
gaan zorgen, is uitgekomen. Met een aantal van bijna 2.600 werd dit record vorig jaar met ruim 100 portcalls gebroken.
Verantwoordelijk hiervoor was de vloot van de door Peterson SBS gemanagede Southern North Sea (SNS) Pool die op dit
moment veertien moderne bevoorraders telt. Verder nam ook het aantal offshorebedrijven toe en werd in de regio flink
verhuisd. In de Hoofdstad van de Noordzee bruist het nog altijd van de activiteiten. Offshore Visie ging een kijkje nemen.
Ten opzichte van het jaar 2006, toen
bijna 2.100 zeeschepen Den Helder
aandeden, is sinds die tijd het aantal
portcalls gestaag toegenomen.
De afgelopen vier jaar werden achtereenvolgens de Paleiskade en de
Nieuwediepkade gerenoveerd. Vooral
het opknappen en verbreden van laatstgenoemde kade zorgde ervoor dat de
offshore-industrie veel meer armslag
kreeg. Dankzij de hierdoor ontstane
extra kaderuimte konden Wintershall,
in mei 2009, en Petro-Canada, in juni
2009, hun activiteiten van de IJmond
naar Den Helder verplaatsen. Hiermee
werden alle logistieke activiteiten van de
acht operators, verenigd in de SNS Pool,
in deze havenstad geconcentreerd.
Volgens opgaaf van Peterson SBS,
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manager van de poolvloot, vonden vorig
jaar 1.738 portcalls plaats. Dit waren er
430 meer dan in 2008. Deze vloot had
hiermee een aandeel van 67 procent in
het totale aantal portcalls in Den Helder.
Daarnaast was Peterson SBS ook agent
voor een flink aantal andere offshorevaartuigen, waaronder slepers en aht’s.
Dit leverde nog eens 431 portcalls extra
op. Naast Wintershall en Petro-Canada
zijn in de SNS Pool ook NAM/Shell,
Total E&P Nederland, GDF SUEZ E&P
Nederland, Chevron, Taqa, Centrica
Energy vertegenwoordigd.
Mutatie SNS Pool
Met de veertien bevoorraders van de
SNS Pool worden dagelijks vanuit Den
Helder zo’n 130 vaste platformen en een

aantal booreilanden en accommodatieplatformen bevoorraad. De schepen
voor deze vloot worden gecharterd door
Peterson SBS. Sommige bevoorraders
staan voor vijf jaar onder contract en
andere voor een periode van drie of één
jaar, met opties tot verlenging. Het hart
van de vloot bestaat uit een aantal schepen
van het beproefde UT755 type. Dit zijn
de Highland Trader, Highland Monarch,
Highland Bugler, North Challenger en
Northern Supporter en de verlengde
versies Island Earl en Island Endeavour.
Verder bestaat de vloot op dit moment
uit de Pool Express, Base Express,
Far Splendour, Skandi Texel, Troms Fjord,
Rem Mermaid en Havila Aurora. Uit de
vloot verdwenen in 2009 de Shelf Express,
Sophie Siem en Northern Queen.

DEN HELDER

Een ambitieus plan, waarmee Den Helder aan de slag gaat,
is de aanleg in het Marsdiep van een geheel nieuw haventerrein,
met een oppervlak van 50 hectare.

De bevoorrader Havila Aurora is de jongste aanwinst
voor de vloot van de SNS Pool (foto: PAS Publicaties).

Nieuwkomers waren de Northern
Supporter en de gloednieuwe Havila Borg.
Laatstgenoemde kwam in december de
vloot versterken en zou begin april 2010
weer worden afgelost door de Havila
Aurora van Havila Shipping. De Rem
Mermaid kwam begin dit jaar in het
nieuws met de duizendste koppeling van
het Offshore Access System, waarmee het
vaartuig sinds eind 2008 is uitgerust. Met
dit systeem zijn al in totaal 9.000 mensen
veilig overgezet op platformen van GDF
SUEZ voor het uitvoeren van onderhoudsen reparatiewerkzaamheden.
Nieuwe projecten
Door de toename van het aantal scheepsbewegingen liep ook de opbrengst aan
haven- en kadegelden op tot een bedrag
van ruim 3,35 miljoen euro. Om de
havenfaciliteiten te verbeteren, staat
volgens de pas benoemde directeur van
de Gemeentelijke Havendienst, Wil
Wienstroër, weer een aantal nieuwe
projecten op stapel, waaronder de renovatie van de kades 43 tot en met 46 en
het creëren van een opstelstrook voor het
drukke vrachtverkeer bij de Paleiskade.

De installatie van de drinkwaterbuffertank op de Nieuwediepkade
(foto: PAS Publicaties).

Ook wordt toegewerkt naar verzelfstandiging van de Gemeentelijke Havendienst.
Volledig operationeel is ondertussen de
drinkwaterbuffer op de Nieuwediepkade.
De tank heeft een inhoud van 800 kuub.
Dankzij deze nieuwe faciliteit kan nu snel
drinkwater worden geleverd aan schepen
die aan deze kade afmeren. Het is zelfs
mogelijk om snel aan twee schepen
tegelijk drinkwater te leveren. Op stapel
staat verder nog de renovatie van de
Visserijkade. Ook wordt de noodzaak
steeds groter om de doorvaart van de
Moormanbrug te vergroten. Met name
voor middelgrote offshorevaartuigen is
dit een knelpunt geworden.
Een ander ambitieus plan, waarmee
Den Helder aan de slag gaat, is de aanleg
in het Marsdiep van een geheel nieuw
haventerrein, met een oppervlak van
50 hectare. Deze zogeheten Noordoostvariant met ‘groene-stroom-haven’ moet
het centrum gaan vormen voor bedrijven
die werkzaam zijn in de windenergiesector en gaat 650 tot 1.000 nieuwe
arbeidsplaatsen opleveren. Daarnaast zal
even ten zuiden van Den Helder, langs
het Noordhollandskanaal, een Regionaal

Havengebonden Bedrijfsterrein worden
aangelegd. Deze zogeheten Kooyhaven
krijgt inclusief het aangrenzende
haventerrein een oppervlak van 80
hectare. Dit project is eveneens bedoeld
om in de offshore- en windenergiesector
werkzame bedrijven naar de Kop van
Noord-Holland te trekken.
Verder vlootexpansie
Het meerjarige nieuwbouwprogramma
van Vroon Offshore Services heeft in
2009 en begin 2010 weer tot de nodige
opleveringen geleid. Bij de Chinese
Fujian werf, waar een bouwprogramma
voor in totaal achttien ahts-vaartuigen
wordt uitgevoerd, zijn de eerste acht
schepen ondertussen van stapel gelopen.
Dit waren de VOS Hermes (april 2009),
VOS Hestia (mei 2009), VOS Helios (juni
2009), VOS Hades (september 2009),
VOS Hera (januari 2009), VOS Hippo
(januari 2010), VOS Hyperion (juni 2010)
en VOS Tethys (later dit jaar). De bijna
60 meter lange vaartuigen hebben een
vermogen van 5.150 bhp en een
trekkracht van 67 ton. De nieuwe
schepen worden deels berederd door de
MEI / JUNI 2010 - OFFSHORE VISIE
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VOS-vestiging in Singapore en deels
door van de VOS-vestiging in het
Italiaanse Genua. Bij de Spaanse werf
Astilleros Zamakona in Bilbao liepen in
2009 de field support vessels VOS Seeker
en VOS Voyager en dit jaar de VOS
Endeavour van stapel. Dit waren
respectievelijk de nummers 8, 9 en 10.
Het bouwprogramma dat bij de werf
voor VOS wordt uitgevoerd, telt in totaal
vijftien schepen, waarvan de eerste, de
VOS Discovery, al in 2006 is opgeleverd.
Het programma loopt nog tot 2011. De
eerste vijf schepen van de serie zijn van
het type IMT955, de overige van het type
IMT955L, een vijf meter langere versie.
Verder werden door South Boats Special
Projects uit Cowes op het eiland Wight
de catamarans MPI Sancho Panza,
MPI Don Quixote, MPI Rosinante en
MPI Rucio opgeleverd. Dit zijn speciale
vaartuigen die door VOS-dochter
MPI Workboats worden ingezet voor
onderhoudswerk in windturbineparken
offshore. In mei van dit jaar werd
aangekondigd dat er een vijfde
catamaran was besteld bij South Boats
en een optie was genomen voor een
zesde vaartuig van dit type. Deze worden
in 2011 opgeleverd. Van de serie van
vier bevoorraders van het type UT755L,
die door de Indiase Cochin werf worden
gebouwd, is begin juni van dit jaar de
eerste opgeleverd. Deze bijna 74 meter
lange VOS Precious heeft een vermogen
van 5.450 pk en gaat in Egyptische
wateren aan de slag.

Op stapel staan verder nog een duikondersteuningsvaartuig bij de Indiase
ABG werf, twee duikondersteuningsvaartuigen bij de Chinese Fujian werf en
twee grote windturbine-installatievaartuigen bij de Cosco Nantong werf in
China. Deze hefschepen zijn een grotere
versie van de MPI Resolution en zullen
door VOS-dochter MPI Workboats vanuit
het Britse Stokesley worden berederd.
De VOS-vloot telt hiermee nu ruim 100
operationele offshorevaartuigen. Verder
zijn nog 25 schepen in aanbouw.
Andere rederijen
De pas drie jaar geleden opgerichte
rederij GloMar Shipmanagement, die
momenteel al over een vloot van veertien
offshorevaartuigen beschikt, kwam op
meerdere fronten in het nieuws.
Allereerst werd in oktober 2009 het
safety/standbyvaartuig Ramco Clipper,
dat al in management van GloMar voer,
van de Poolse eigenaar overgenomen.
Het vaartuig werd hierna herdoopt in
Glomar Commander. Twee andere
schepen uit de eigen vloot, de safety/
standby-vaartuigen Andfjord en Karmoy
Viking, werden na een werfbeurt bij
Van Laar in IJmuiden herdoopt in
Glomar Scout en Glomar Viking. In april
2009 ging verder in Den Helder onder
de naam GloMar Electric het nieuwe
elektrotechnische servicebedrijf ten
behoeve van de offshore- en visserijsector
van start. Volgens de oprichters Ed Pronk
en Klaas Weij draait GloMar Electric op

volle toeren en heeft in een jaar tijd haar
bestaansrecht bewezen. In mei van dit
jaar heeft GloMar haar dienstverlening
verder uitgebreid met de overname
van het bekende Helderse Duik- en
Bergingsbedrijf De Onderwaterspecialist.
Het bedrijf gaat verder onder de naam
GM Diving De Onderwaterspecialist.
Van een andere Helderse rederij, SeaMar
Shipping, is de jongste vlootaanwinst,
het multifunctionele offshore supportvaart Seamar Splendid, net als vorig jaar
ook in 2010 weer ingehuurd om als
duikondersteuningsvaartuig te fungeren
bij inspectie- en onderhoudswerk aan
platformen van GDF SUEZ in de
Nederlandse sector van de Noordzee.
Het vaartuig is hiervoor net als de vorige
keer volgepakt met apparatuur van
Noordhoek Diving. Naast het werken
met de Seamar Splendid houdt SeaMar
Shipping zich ook bezig met de inzet
van de guardschepen Pelican, Alaborg,
Albatros en Hunter.
Acta Marine
De Helderse offshorerederij Acta Marine
kwam zowel vorig als dit jaar in het
nieuws. In september 2009 maakte
het bedrijf bekend te stoppen met de
binnenvaartactiviteiten, die onder de
vlag van Acta Marine Van Laar werden
uitgevoerd. Deze activiteiten, inclusief
tien kleine werkschepen, werden overgedaan aan Swets ODV in Zwijndrecht.
Eerder dit jaar maakte Acta Marine
bekend dat de andere twee werkmaat-

De Glomar Commander is overgenomen door
GloMar Shipmanagement (foto: PAS Publicaties).
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schappijen, Acta Marine Waterweg en
Acta Marine Van Stee, waren samengevoegd tot één onderneming en dat
voortaan alleen nog de naam Acta Marine
zou worden gevoerd. Na de komst,
medio 2009, van de crewtenders Coastal
Thunder en Coastal Lighting werd in
september de Coastal Discovery in
gebruik genomen. Een bijna 36 meter lang
multifunctioneel werkschip met een heel
geringe diepgang. Ideaal om te worden
ingezet bij het aanlanden van kabels en
pijpleidingen en voor specialistisch werk
ten behoeve van de baggerindustrie.
Begin 2010 werd de vloot verder
uitgebreid met de multicat Coastal Fighter.
Een zogeheten Eurocarrier 2209, waarvan
er nu vier in de vloot zijn opgenomen.
Op stapel voor Acta Marine staat nog
een Damen Shoalbuster 3209, een multifunctionele sleper met een vermogen
van 3.300 bhp en een trekkracht van
ruim 45 ton. Dit werkschip krijgt de
naam Coastal Vanguard en wordt eind
2010 door Damen opgeleverd. De vloot
van de Helderse rederij telt nu ruim 50
werkschepen, waarvan een aantal wordt
ingezet bij het Nord Stream megaproject
in de Oostzee, waar Saipem twee 1.220
kilometer lange gasexportleidingen van
Vyborg in Rusland naar Greifswald in
Duitsland aanlegt. Bij de aanlanding van
de twee gasleidingen in Greifswald door
een samenwerkingsverband van Boskalis
Offshore en Rohde Nielsen worden vier
werkschepen van Acta Marine ingezet.

Dit zijn de Coastal Explorer, Coastal
Surveyor, Coastal Thunder en een
gecharterd vaartuig. Aan het andere
uiteinde van de pijpleidingen in Vyborg
is het werkschip Sara Maatje XVI van Acta
Marine onder de vlag van Van Oord
Offshore actief. Eerder waren al drie
werkschepen van de Helderse rederij bij
de aanlanding van de BritNed energiekabel
bij de Maasvlakte betrokken.
Scheepsagenturen
Door de renovatie en verbreding van
de Nieuwediepkade hebben scheepsagenturen als Den Helder Support
Service en SeaMar Services ook veel
meer armslag gekregen. Eerstgenoemde
fungeerde het afgelopen jaar weer als
agent voor een hele reeks vaartuigen
van diverse seismische contractors.
Vanaf mei 2009 ging dit onder andere
om de Nordic Explorer (PGS), Bergen
Surveyor (CGG Veritas), Western Pride
(WesternGeco), Hawk Explorer (Seabird),
Northern Genesis (Trico), Geo Pacific
(Fugro), Atlantic Explorer (PGS) en de
door haar bijzondere boegconstructie
heel opvallende WG Amundsen
(WesternGeco). SeaMar Services
behartigde op haar beurt de belangen
van diverse diving support en offshore
construction vaartuigen als de Skandi
Achiever (DOF), Rockwater 1 (Subsea 7),
Bibby Topaz (Bibby Offshore), Bavenit
(Fugro), Skandi Seven (Subsea 7), Fugro
Discovery (Fugro), Seisranger (Subsea 7),
Geo Prospector (Fugro), Seven Atlantic

De WG Amundsen, een seismic met potvisboeg,
afgemeerd aan de Nieuwediepkade (foto: PAS Publicaties).

(Subsea 7), Kommandor Subsea (Subsea
7) en Fugro Searcher (Fugro).
Staalwerk
Multimetaal modificeerde kort na de
verhuizing naar het nieuwe bedrijfspand
op Kooypunt bij Den Helder Airport
voor Total een 16 ton wegend subsea
beschermingsframe en een 6 ton
wegende drilling template. Daarvoor
had het metaalconstructiebedrijf ook
al twee 24 ton wegende beschermingsframes voor Wintershall’s P9A&B
project gefabriceerd. Eind 2009 verwierf
Multimetaal van de Amerikaanse
bergingsfirma Titan Salvage de opdracht
om de stalen poten van de hefplatformen
Karlissa-A en Karlissa-B te verlengen en
verstevigen. Voor de uitvoering van dit
werk werd door SeaMar Services in
Velsen-Noord een groot terrein gehuurd,
waar het werk in januari van dit jaar kon
starten. Volgens Multimetaal-directeur
Arthur Hulsebos ging het in totaal om
twaalf poten met een diameter van
1,80 meter, die elk werden verlengd
van 41 naar 56 meter. Tevens werden
van elk platform twee poten extra
verstevigd met een 26 meter lang en
86 millimeter dik stalen tussenstuk.
Na de verlenging wogen de poten
respectievelijk 100 en 130 ton. Vrijwel
direct na afronding van dit project, in
maart, werd bekend dat Heerema
Marine Contractors de fabricage van
twaalf stalen beschermingsframes bij
Multimetaal had uitbesteed.

Het voor Total te modificeren beschermingsframe wordt de
fabricagehal van Multimetaal ingereden (foto: PAS Publicaties).
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Dit betrof frames voor de bescherming
van lanceer- en ontvangstinstallaties
voor pigs van pijpen met diameters van
10 en 12 inch. In de constructiewerkplaats van P. Smit, eveneens gevestigd op
Kooypunt, is de afgelopen tijd veel werk
verzet voor de offshore-industrie. Na de
constructie, vorig jaar mei, van een OAS
platform met toegangstrap voor het
L10-M platform van GDF SUEZ werd
begin dit jaar een beschermingsframe
geconstrueerd voor Liberty Drilling
Equipment en een speciaal hogedruken lagedrukvat voor het plegen van
onderhoud aan productieputten voor
Bois Heerhugowaard.
Duikactiviteiten
Op 22 april van dit jaar werd op bescheiden
wijze stilgestaan bij het eenjarig bestaan
van Bluestream Offshore. Volgens directeur
Rolf de Vries heeft het bedrijf het na de
herstart met een kernteam van achttien
medewerkers in het eerste jaar goed
gedaan. Bij de installatie van het monotowerplatform van Cirrus Energy in het
M7 blok werden zowel duikers als ROV’s
ingezet. Een groot project betrof het in
de Ierse Zee opruimen van een wellhead
met beschermingsdome door een uit 2
8 personen bestaand duikteam (zie
Offshore Visie maart/april 2010). Tevens
werden in Egyptische en Deense wateren
projecten uitgevoerd en werd onlangs in
het zuidelijke deel van de Noordzee met
het duikondersteuningsvaartuig Ernest
Shackleton duikwerk verricht.

Jubileum
Op 20 november 2009 werd bij DHTC,
dé trainer in veiligheid, stilgestaan dat het
precies 25 jaar geleden het fundament
voor dit Helderse trainingsveiligheidsinstituut was gelegd. In 1984 werden
alle cursussen die tot dan onder de vlag
van het Nautisch College Noorderhaaks
waren gegeven, ondergebracht in de
Stichting DOTC (Dutch Offshore Training
Centre). Na het samengaan met CMS
Trainingen, in juni 1993, ging het bedrijf
verder onder de naam DOTC B.V. Per 1
januari 1997 fuseerde DHTC met twee
andere trainingsinstituten in Den Helder.
Dit waren RUTH en IFSC Noordkop.
Eerstgenoemd instituut hield zich op
de Paleiskade bezig met Helicopter
Underwater Escape Trainingen (HUET),
terwijl IFSC Noordkop op Kooypunt
een modern brandbestrijdingtrainingsinstituut exploiteerde. De gebundelde
activiteiten werden voortgezet onder
de noemer DHTC (Den Helder Training
Centre).
Eind vorig jaar namen DHTC-instructeurs
deel aan de S-Cape Evacuation Instructor
Course. Deze cursus werd door het
Britse Total Access gegeven op de
trainingslocatie op de Paleiskade.
Hierna werd het gebruik van het S-Cape
noodafdaalsysteem door DHTC standaard
opgenomen in de NOGEPA 0.5A en 0.5B
cursussen. Een en ander betekent volgens
woordvoerder Wessel Schinkel dat het
instituut vanaf januari dit jaar voor

Bij DHTC wordt gewerkt met het S-Cape noodafdaalsysteem
(foto: DHTC).
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offshorebedrijven de erkende S-Cape
Evacuation Training aanbiedt. Ander
nieuws is dat met ingang van april 2010
bij DHTC de vernieuwde cursus Offshore
Wind Energy Basic Safety kan worden
gevolgd. Deze tweedaagse cursus is
inmiddels al meerdere keren gegeven
aan medewerkers van Nederlandse en
Duitse bedrijven die actief zijn in de
offshorewindenergiesector.
Nieuwe bedrijven
De firma Reym timmert in Den Helder
momenteel flink aan de weg. Het bedrijf
is neergestreken op het terrein van
Scheepswerf Visser aan het Zwartepad.
Regelmatig zijn de tanktrucks en andere
apparatuur op de Nieuwediepkade te
zien bij het periodiek reinigen van de
tanks van bevoorraders. De vestiging in
Den Helder maakt deel uit van de
Regio Noord West van Reym, waaronder
ook de vestigingen in Beverwijk en
Amsterdam vallen. Volgens regiodirecteur Ron van der Laan is Reym
aangekomen in de productiefase van
een Automatisch Tank Reinigingssysteem
(Automatic Tank Cleaning – ATC).
Hierbij ligt de nadruk op 95 procent
minder betreding van de tanks aan
boord van bevoorraders. Het ATC
systeem bekort de reinigingstijd en
daarmee de turnaroundtijd van deze
schepen. Plan is om bij dit systeem
waterregeneratie toe te passen,
waardoor het waswater uit de tanks
kan worden hergebruikt. Hierdoor

Het reinigen van de tanks van bevoorraders wordt in Den Helder
meestal door Reym uitgevoerd (foto: PAS Publicaties).
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ontstaat er minder afvalwater. Verder
heeft Reym een samenwerkingsverband
opgericht met Van Gansewinkel,
waarvoor de ontvangst en afhandeling
van bedrijfsafval op de vestiging in
Den Helder wordt verzorgd. Tot slot is
een vervangingsprogramma ingezet
voor de vernieuwing van de offshore
tankcontainervloot.
Nieuw in Den Helder is ook de firma Crane
Inspection Services en de businessunit 2
Go Access. De nieuwe vestiging van
het bedrijf aan de Bedrijfsweg 15 is op
5 november 2009 officieel geopend.
Crane Inspection Services houdt zich
bezig met het inspecteren kranen,
hijswerktuigen en aanverwante
constructies, alsmede van onderdelen
van machines in de sectoren olie & gas
on/offshore en petrochemie.
Andersoortig werk dat wordt verricht,
betreft het inspecteren van staalconstructies, het opzetten van management/
kwaliteitssystemen en het uitvoeren van
risicobeoordelingen. Met de businessunit
2 Go Access wordt met behulp van
de rope access methode inspectie-,
reparatie- en onderhoudswerk verricht
op grote hoogtes en moeilijke bereikbare
plaatsen. Hiervoor is het bedrijf volgens
directeur Mathieu Vaandrager onlangs
IRATA gecertificeerd.
Verder wordt in het noordelijke deel
van het gebouw van Visafslag Hollands
Noorden voor Cebo Holland een grote

mudplant aangelegd. Deze plant zal
binnenkort in gebruik worden genomen.
Bijzonder is dat bevoorraders pal voor de
deur kunnen afmeren.
Tot slot is het familiebedrijf Den Helder
Stores, dat wordt geleid door Jacqueline
Bakker en Ed Jansen, in oktober 2009
verhuisd naar een nieuw pand op
Kooypunt. Het bedrijf levert voedingsmiddelen en verbruiksartikelen aan de
scheepvaart- en offshore-industrie.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de
Federatie van Helderse Ondernemingsverenigingen werd Den Helder Stores
begin dit jaar uitgeroepen tot
Onderneming van het jaar 2009.
Den Helder Airport
Nadat eerder dit jaar de nieuwe toegangsweg naar Den Helder Airport in
gebruik was genomen, werd op 1 april
hangaar 5 opgeleverd. Deze 51 meter
lange, 31 meter brede en 11 meter
hoge hangaar met een vloeroppervlak
van 1.588 vierkante meter is bedoeld als
stallingsruimte voor offshorehelikopters.
Bijzonder is dat deze hangaar in de eigen
energiebehoefte voorziet dankzij de
550 vierkante meter dakbedekking
met geïntegreerde zonnecellen.
Ook heeft zich in april van dit jaar
een nieuwe helikopteroperator op
Den Helder Airport gevestigd. Het is
Noordzee Helikopters Vlaanderen uit
Brugge, die met een EC155B1 helikopter
offshorevluchten maakt voor Cirrus
Energy. De andere helikopteroperators

op Den Helder Airport zijn CHC, Bristow,
Heli Holland en DanCopter. In totaal zijn
nu op de luchthaven zo’n 28 bedrijven
gevestigd, die direct werk bieden aan
bijna 500 mensen.
Den Helder Airport heeft sinds eind
2008 vergunning voor 25.000 vliegbewegingen voor helikopters en
vastevleugelvliegtuigen met een gewicht
van meer dan 6.000 kg en voor 5.000
vliegbewegingen voor het kleine verkeer.
Met de helikopters van de diverse
operators worden dagelijks zo’n 120
platformen in het zuidelijke deel van
de Noordzee aangevlogen. Volgens
luchthavendirecteur Conny van den Hoff
passeren per jaar in totaal zo’n 130.000
passagiers de balies van Den Helder
Airport. Momenteel wordt hard gewerkt
aan de grote renovatie van de start/
landingsbaan. Het project moet
1 november van dit jaar gereed zijn. Op
stapel staat nog een verdere uitbreiding
in zuidelijke richting, waar onder andere
een locatie voor het proefdraaien van
helikopters wordt aangelegd.

De VOS Discovery is de eerste van een serie van vijftien field support
vessels voor Vroon Offshore Services (foto: PAS Publicaties).
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18 Transition Pieces for offshore wind farm
Jumbo Offshore’s crew, engineers and subcontractors have successfully
completed the first leg of their current Transition Piece (TP) installation project.
Jumbo’s DP2-vessel Jumbo Javelin installed the TP’s, the first 18 of a series of
approx. 110, within schedule. The work for the Greater Gabbard Offshore Wind
Farm (GGOWF), off the UK’s south-east coast, will take up the better part of the
rest of the year. This is the first time that TP’s have been transported and installed
using a free floating vessel on DP.
After loading the 270 t TP’s in the Port of Flushing, the Jumbo Javelin sailed,
with open hold, to the offshore location. There, she positioned herself on
DP and lifted the first TP onto the monopile. After leveling the TP to its final
position, the space between TP and foundation pile (annulus) was filled with
grout to fix it permanently.
It was the first time that TP’s were installed on monopiles from a free floating
vessel on DP in one trip. Safety, transport, installation, TP-accessibility and grouting
operations were all handled according to plan. To give crew safe access from the
Jumbo Javelin to the installed TP, as well as efficiently guiding the grout hoses,
the Ampelmann II was used. This ship-based, self stabilizing platform actively
compensates vessel motions, enabling safe access and support in wave heights
up to Hs = 2.5 m (significant wave height).
The Jumbo Javelin uses its DP2-system to create, amongst others, a working
environment in which TP’s can be installed in wave heights up to Hs = 1.5 m.
With a high transit speed of up to 17 knots, the vessel is well-equipped for
wind farm installation work. Installing the 18 TP’s confirmed the suitability of
Jumbo’s concept: transportation and installation by the same vessel, fast transit
to the installation site and short relocation times from one position to the next.

After loading the 270 t TP’s in the Port of Flushing, the Jumbo Javelin sailed,
with open hold, to the offshore location

iFIT
Push-fit
leidingsysteem
Het betrouwbare pushfit leidingsysteem voor
sanitair en verwarming.

It was the first time that TP’s were installed on monopiles
from a free floating vessel on DP in one tri

Georg Fischer N.V.
Postbus 35, 8160 AA Epe
Lange Veenteweg 19, 8161 PA Epe
Telefoon: 0578/678222
Fax:
0578/621768
E-mail:
nl.ps@georgfischer.com
Internet: www.georgfischer.nl
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● zeer snel systeem
● eenvoudig te installeren
● geen dure gereedschappen
● beperkt aantal delen nodig
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ENGINEERING
Project shows versatility of KCI as engineering company

Deck layout for
CLV North Ocean 102

In the beginning of 2008, Schiedam-based KCI was awarded with the contract for the deck layout design and
engineering of a cable lay spread on board of the North Ocean 102. This a new-built offshore construction vessel,
completed at the Metalships yard in Vigo, Spain, in the beginning of 2008 is a DP2 vessel that measures over
132 meter in length and 27 meter in width. The NO102 has a payload capacity of close to 7000T of cable.
The project started with a generic
deck layout design that incorporated all
main cable lay equipment such as a
7000T capacity carousel, two 120T
capacity tensioners, a 210T brake
capacity abandonment & recovery winch
and an overboarding chute. Because of
the high product load, deckboxes on
starboard and port side were added to
increase the damage stability condition
of the vessel. A 100T offshore crane
and two additional secondary cranes
ensure a full crane reach over the full
firing line, required for special operations.
This resulted in a big challenge to create
a sensible, reliable and useable firing line
for the cable across the deck from carousel
to over boarding chute. The tensioners
were placed on top of the 6 meter high
deckbox, resulting in a firing line that is
situated 7,5m above deck level.
Special attention had to be paid to
the integration of the firing line, the
seafastening of the tensioners to the
deckbox and the support of the cable
12
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across the big free span areas along
the firing line.
Close cooperation
From the start of the project, KCI was
in close contact with the client. KCI
personnel was working within the
client’s project team in Aberdeen and
later Schiedam to assist with the cable
installation procedures and another KCI
employee acted as a liaison engineer
between the client’s project engineering
team in Aberdeen and the engineering
team at the KCI home base in Schiedam.
Through this close cooperation, the
KCI scope soon expanded from purely
engineering to project assistance in
all kinds of disciplines. KCI assisted with
procurement, bid reviews for contractors,
procedures for cable installation, DNV
approval of the engineering documents
and preparations for the mobilization.
Hydrodynamic
The hydrodynamic department of KCI
was brought in to work on the complex

problem of installing the cable in a good
manner in different sea states and water
depths. This resulted in the development
of the heave compensated overboarding
chute. This KCI design increases the capability to lay cable in higher sea states
and adverse weather significantly and is
a world’s first. For the final installation of
the cable, the KCI hydrodynamic department has developed a lay-capability tool.
This tool can assist the offshore manager
in making decisions with recommendations for vessel heading and speed, based
on input parameters such as position,
waterdepth, vessel heading, lay speed
and cable tension.
Versatility
For KCI, the involvement did not end
after delivery of all engineering
documents. During the mobilization
at the A&P Tyne shipyard in Newcastle
that started in the spring of 2009, two
resident field engineers where at the
yard 5 days a week to assist with the
manufacturing and installation of the

ENGINEERING

KCI designs. This has proven to be very
effective. Questions from the yard and
the project team could be answered on
the spot instead of the yard having to
write technical queries, send them via
e-mail and wait for a response and
losing precious time in the process.
After completion of the mobilization
the NO102 left Newcastle and sailed
to Karlskrona in Sweden, where the
cable is being manufactured. During
this transit, KCI representatives were on
board to test the heave compensated
overboarding chute and to see if all
that they had designed was function
as intended. This once more shows
the versatility of KCI as an engineering
company, being able to assist in all
phases of large and complex projects
where design, engineering,
manufacturing and project assistance
are combined.
Projects
At the end of December 2009, the
NO102 finally left port to do its first cable
installation job; 63km of the BritNed
cable, that connects the UK with the
Netherlands was successfully installed.

Spring 2010 the NO102 completed the
installation of 100 km of deep sea high
voltage power cable from the Norwegian
coast to a new built oil platform for
Statoil, called Gjoa. The average lay
speed was approximately 600 meters
per hour. This is about 1,5-2 times faster
than expected and thus proving to be a
successful installation design.
Furthermore a KCI engineer was on
board during the whole project to provide
engineering assistance for the project
when due to unforeseen or changing
circumstances, extra cable lay analyses
or engineering was necessary in order
to be able to continue laying.
After the cable installation the vessel
arrived at the platform location, where
some more challenging operations need
to be done, involving the overboarding
of a stiff joint between two cable types,
making a sharp turn around two preinstalled weights on the seabed and
installing 73 buoys on the cable that will
create a lazy wave in the cable so that
the cable can be hooked up onto the
platform.
After completion of the Gjoa project,

the NO102 returned to the cable factory
of ABB in Karlskrona, Sweden, where it
was remobilized for the next project:
a high voltage DC cable between the UK
and the Netherlands, interconnecting the
power grid of the UK with the one from
West Europe. This project is known as
the BritNed project.
KCI was again involved in the setting
up of the deck layout, performing cable
lay analyses and working in the client’s
office to get all required procedures and
engineering done on time.
Proud
The NO102 and cable lay spread have
proven themselves to function as a
system without any major problems, the
cable lay spread with all its installations
and equipment behaves as intended. For
KCI this is something to be proud of and
it shows what can be achieved in such
a massive project when an engineering
contractor is able to work closely
together with the client on more levels
than just hardcore engineering.
For the near future, a swift remobilization
and then afterwards more cable
installation projects are planned.

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:
•

•
•
•
•
•

Aansprakelijkheidsverzekering analoog aan contracten met opdrachtgevers.
(NOGEPA - MIA proof)
Speciale polis voor ZZP’ers
Employers’ Liability Insurance (Wettelijk verplicht in UK)
Construction All Risks (CAR) verzekering
Reis-, ongevallen-, arbeidsongeschiktheids-, ziektekostenverzekeringen, etc.
Wereldwijde dekking, ook in risicovolle gebieden.
Werkmateriaal, equipment, gereedschappen etc. Zeer uitgebreide dekking tijdens
transport en op locatie, inclusief onderwaterwerk.
Internationaal werkend, onafhankelijk advies. Lloyd’s Correspondents.

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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Turn it on now!

7e internationale vakbeurs met
congres voor industriële armaturen

Düsseldorf, Duitsland
30 Nov - 02 Dec 2010
De aanhoudende groeiende vakbeurs
Valve World vertoont in 2010 op de
nieuwe locatie in Düsseldorf, bijzondere
vernieuwingen en technologieën van
het hoogste niveau. Ventielkleppen en
het volledige aanbod aan accessoires

Onder auspiciën
van:

M Restart is een Rotterdams werving-, selectie- en detacheringsbureau.
We voelen ons als een vis in de offshore, olie/gas en maritieme wateren.
We zijn geen haaien: we geloven in samenwerken, met open vizier en
vooral met veel plezier. Onze contractors wereldwijd zullen dat beamen.
Ter versterking van ons team zijn we op zoek naar een

pro-actieve recruiter.

alsook de voorafgaande en aansluitende
technologieën staan in de schijnwerpers.
De Valve World conferentie, de belangrijkste
gebeurtenis van de industrie, analyseert
de toekomst van de markten tegen
de achtergrond van fascinerende
ontwikkelingen en wetenschappelijke

Aan de haak!
Iemand die weet hoe je met een spiering een vette kabeljauw
binnenhaalt. Dat betekent enerzijds zelfstandig goede kandidaten aan
de haak kunnen slaan en hun technische kwaliteiten op waarde weten
te schatten. Aan de andere kant moet je (nieuwe) werkgevers kunnen
overtuigen van de match die je met onze kandidaten maakt.

Gesteund door:

evaluaties.
Düsseldorf gaat ervoor!

Profiel: MBO-niveau, ervaring met werving & selectie is een must.
Ervaring met HR, offshore, olie/gas en maritiem is een pré. Natuurlijk
beheers je het Nederlands en Engels goed en ben je handig met de PC.
Is dit voor jou geen zware dobber? Solliciteer dan snel, t.a.v. Christa
Wagemakers. Bellen mag ook, we zullen je niet aan het lijntje houden...

www.valveworldexpo.com
Nu dagelijks alle informatie rondom het congres en de beurs op uw mobiel!
Gemakkelijk op te vragen via de QR-Code Reader op uw mobiel met camera.

Informatie in Nederland:
Fairwise bv
Verlengde Tolweg 2a
2517 JV Den Haag
tel: 070-3501100
fax: 070-3584061
email: info@fairwise.nl

vwe1002_AZ_90x254_NL.indd 1

Veerhaven 10 • Postbus 23047 • 3001 KA Rotterdam
Tel: +31 (0)10 - 71 41 800 • Fax: +31 (0)10 - 71 41 801
info@mrestart.nl • www.mrestart.nl
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Veiligheid centraal bij Shell na bp-ramp

Zoon weg bij Cirrus

Shell beseft heel goed dat de BP olieramp in de Golf van Mexico wereldwijd het
vertrouwen in de olie- gasindustrie behoorlijk heeft beschadigd. Tijdens de jaarlijkse
aandeelhoudersvergadering medio mei in Scheveningen lieten de bestuurders van
het concern geen mogelijkheid onbenut om aan te geven dat veiligheid topprioriteit
heeft bij de zoektocht naar nieuwe olie- en gasvoorkomens. Zeker nu ook Shell deze
zomer wil gaan boren voor de kust van Alaska.

Na ruim een jaar als managing director
te hebben gewerkt bij Cirrus Energy
Nederland, zet Ruud Zoon op
donderdag 1 juli zijn loopbaan binnen
de olie- en gasindustrie voort bij
collega operator GDF Suez.
Per 1 oktober van dit jaar zal Zoon
officieel de rol overnemen van Jan
Treffers, de huidige directeur van GDF
Suez E&P Nederland BV.

President-commissaris Jorma Ollila en topman Peter Voser zetten in hun toespraken
het onderwerp veiligheid bovenaan hun actielijst. “Door de dodelijke slachtoffers en
de vervuiling bij het Deepwater Horizon ongeval is onze industrie negatief in de
schijnwerpers komen te staan. Het is daarom niet alleen Shell, maar ook alle andere
oliemaatschappijen die willen weten wat er nu exact fout is gegaan,” aldus Ollila.
Voser gaf aan dat elke dag nieuwe risico’s en gevaren opdoemen. In juli 2009 hebben
we een helder stelsel van twaalf levensreddende regels ingevoerd om overal bij Shell
en bij al onze contractors de cultuur van naleving verder te versterken.”Deze opmerking
is relevant omdat e BP momenteel ruziet met de operator van het project over de
schuldvraag. Ook verschijnen er in de internationale media steeds meer berichten
over onveilige situaties in het verleden.”
Naar aanleiding van het BP ongeluk heeft de regering van de VS inmiddels, onder
druk van de milieubeweging, aan Shell gevraagd om meer duidelijkheid te geven
over de veiligheidsmaatregelen bij de boorplannen voor de kust van Alaska.
Voser liet er geen misverstand over bestaan dat Shell aan dat verzoek zal voldoen.
President Obama voelt de hete adem van critici in zijn nek, zeker nu BP er
(we schrijven eind mei) er maar niet in slaagt om het lek te dichten en een
milieuramp dreigt. Er staat dus veel op het spel voor Shell.
De investeringen zijn groot, maar de voorraden olie en gas in het gebied kunnen een
flinke bijdrage leveren aan de productiegroei van Shell. Daarbij moet het nieuwe
project de wereld tonen dat er relatief veilig kan worden gezocht naar olie en gas.
Voser: “We boren niet in Alaska als het niet veilig en verantwoord gaat. De wereld
heeft deze fossiele brandstoffen de komende decennia hard nodig en Shell is één
van de meest verantwoordelijke operators.”

HMC appoints new CFO
Heerema Marine Contractors
announces that Jan-Hein Jesse will be
appointed as new Chief Financial
Officer with effect from 1 July 2010.
He succeeds Mr. Frans van de Werff,
who has been acting as CFO on an
interim basis. Mr. Jesse brings a
wide range of experience to the
organization. He is currently working
for Royal Dutch Shell as Manager
Acquisitions and Divestments.
Before that he headed the Oil and Gas
Department of ING Bank. He is no
stranger to HMC either. It was here
that he started his career 28 years ago
as a Naval Marine Engineer.

World deepest TLP tested
as MARIN’s 9,000th model
On April 28 scale model tests started on the world deepest TLP
(5187 ft) at Marin, Wageningen, for Chevron U.S.A. and FloaTEC.
The ‘Big Foot’ TLP represents Marin’s 9,000th test model since the
institute started in 1932.
Chevron considers this Extended Tension Leg Platform (ETLP)
designed by FloaTEC for the ‘Big Foot’ Field development in Gulf
of Mexico. The platform will be a local host with dry trees and the
associated Top Tensioned Risers (TTRs), with full drilling, workover
and sidetrack capability on the topsides. The field is located in
Walker Ridge Block 29 in the Gulf of Mexico. Chevron is the
operator of Big Foot and the other co-owners are Statoil USA E&P
and Marubeni Oil & Gas (USA) Inc.
The model tests are focused on the behaviour of the platform
in Gulf of Mexico Hurricane conditions. The large water depth
required the use of the deep pit (30m) in the Marin Offshore Basin.
Together with its dedicated wave generators, wind fans and special
current generation system, this basin offers unique possibilities for
the modelling of realistic current, waves and wind at scale.

The two milestones were celebrated with representatives of the two clients involved:
Ming-Yao Lee (Team Manager Offshore & Marine Structures) of Chevron and Edward
Huang (Director Engineering) of FloaTEC. Together they baptized the ‘Big Foot’ model
9000 in the presence of Arne Hubregtse (President of Marin) and Bas Buchner
(Vice President and Manager Offshore).
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W I N D PA R K E N
Ministerie van EZ tast in beurs:

Subsidie voor
eerste fase FLOW
Het FLOW (Far and Large Offshore Wind) ontvangt van het
ministerie van Economische Zaken een subsidie van 19,5 miljoen
euro. Dat heeft demissionair minister Van der Hoeven eind
mei toegezegd. De bedrijven die in het FLOW-consortium
participeren hadden al eerder eenzelfde bedrag uitgetrokken.
Het subsidiebedrag komt daar dus bovenop.

Het is de bedoeling dat het geld ten
goede komt aan de eerste fase van
FLOW. Het gaat dan om onderzoek en
ontwikkeling van efficiënte windturbines
op de Noordzee. Het betreft eveneens
innovatieve funderingsconcepten,
onderhoudsstrategieën en installatietechnieken voor windparken op grotere
waterdiepte en op grotere afstand van
de kust. Onderdeel is ook de aansluiting
van deze parken op het elektriciteitsnet.
Invloed
Peter Terium, CEO van Essent en
voorzitter van het FLOW consortium
zegt blij te zijn met de subsidie van EZ.
“De minister voegt nu de daad bij het
woord. Ze ondersteunt de innovatiekracht van het Nederlandse bedrijfsleven
op dit terrein. De minister geeft ons
hiermee de gelegenheid om de rol v
an de Nederlandse industrie in de
internationale groeimarkt voor het
opwekken van windenergie op zee
verder uit te bouwen." Ook Dirk Jan
van den Berg, voorzitter van het
College van Bestuur van de TU Delft,
is verheugd. "De unieke publiek-private
samenwerking in FLOW schept voor
Nederland de kans om de leiding te
nemen in de markt voor offshore
windenergie. Deze stap van de overheid
zal grote invloed hebben, zowel op de
16
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duurzame energievoorziening als op de
economie in Nederland."
Werkgelegenheid
De subsidietoekenning komt overigens
na aanbevelingen van de Taskforce Windenergie op Zee, die in mei aanbevelingen
deed. Eerder nog onderstreepten het
Innovatieplatform en de SociaalEconomische Raad de analyses.
Zij willen een goede positie van de
Nederlandse industrie op dit terrein.
Een aantal Nederlandse bedrijven en
kennisinstellingen startte in september
vorig jaar het FLOW-project. Dit zijn
RWE (Essent), Eneco, TenneT, Ballast
Nedam, Van Oord, IHC Merwede,
2-B Energy, XEMC Darwind, ECN en
de TU Delft. De partners formuleerden
een businessplan om een leidende
positie in te nemen op de Europese
markt voor offshore windparken.
Niet alleen speelt de afweging meer
werkgelegenheid te creëren, maar ook
om voor 2020 in totaal 6.000 megawatt
op zee te realiseren. Ook is er een FLOW
plan om een kostenreductie voor Far
Shore windenergie in 2015 (t.o.v. 2010)
te realiseren van 20%.
Uitvoering
Overigens is er nog weinig kennis en
ervaring met windparken ver uit de kust

en in diep water. Doel van FLOW is
om die kennis op te doen en de
betrouwbaarheid van dit soort windparken te verhogen. Doel is tevens de
ontwikkeling te versnellen en tegelijk
de risico’s en kosten te verlagen.
Essent maakt onderdeel uit van het
internationale RWE. Essent is daarmee
één van de tien partners in het
FLOW-consortium. Een woordvoerder:
“Essent brengt kennis in wat betreft het
ontwerpen van een windpark. Ook gaat
het onderzoek doen naar wind- en golf
omstandigheden met een meteomast,
om zo onder andere te kunnen bepalen
welke funderingstechniek we het beste
kunnen gaan inzetten”.
Overigens steunt de minister op dit
moment alleen het R&D plan. Het nieuwe
kabinet zal beslissing moeten maken
over de uitvoering van het tweede deel
van het R&D plan, en uiteindelijk het
demonstratiepark. Na beslissing van de
nieuwe regering kan het vier jaar duren
voordat nieuw park is gebouwd.
De Essent woordvoerder: “We hebben
de mogelijkheid geboden om voor
toekomstige windparken de nieuwe
technologieën te valideren en
demonstreren in een windpark. Dat
kunnen ook parken zijn van Eneco
(ander huidige consortium partner) of
andere windenergieproducenten.”

VLIEG MEE OP 24 OF 25 AUGUSTUS NAAR DE ...

Offshore Northern Seas Exhibition

ONS 2010

Van 24 t/m 27 augustus a.s. wordt in Stavanger weer
de tweejaarlijkse vakbeurs Offshore Northern Seas
ONS 2010 gehouden. Naar deze vakbeurs organiseren
wij in samenwerking met de vakbladen Offshore Visie
en Holland Shipbuilding, op 24 en 25 augustus weer
de bekende dagvluchten. Wij vliegen vanaf luchthaven
Rotterdam met een Fokker F50 chartervliegtuig van
CityJet.

REISSOM De reissom bedraagt € 565,— p.p.
Hierbij is inbegrepen de vliegreis Rotterdam - Stavanger v.v.,
luchthavenbelastingen en brandstoftoeslagen, lokaal vervoer
per touringcar van de luchthaven naar de beurs v.v. en
Nederlandse reisbegeleiding. Niet inbegrepen zijn de kosten
voor uw beursentreekaart, alsmede de annuleringsverzekering.
BEURSENTREEKAART Indien u uw beursentreekaart bij
ons besteld, ontvangt u deze bij uw reispapieren. Deze service
kunnen wij alleen verlenen indien u reserveert vóór 15 juli a.s.
Indien u na 15 juli reserveert, dient u zelf voor uw entreekaart
te zorgen. Dit kunt u doen via www.ons.no
RESERVERINGEN U kunt reserveren door de afgedrukte
reserveringscoupon in te zenden aan postbus 1388, 1300 BJ
Almere, faxnummer: 036-5302426, e-mail: info@galatours.nl.
Via onze website kunt u ook online boeken:

PROGRAMMA DAGVLUCHT

www.galatours.nl.

07.00 uur

: vertrek vanaf luchthaven Rotterdam

09.10 uur

: aankomst te Stavanger, aansluitend vervoer

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.

naar de beurs
10.00-17.30 uur

: individueel bezoek aan de beurs

17.45 uur

: vervoer per touringcar naar de luchthaven

19.30 uur

: vertrek naar Rotterdam

21.40 uur

: aankomst te Rotterdam, einde reis

MOBIEL TELEFOONNUMMER Wij verzoeken u vriendelijk
op het inschrijfformulier het mobiele telefoonnummer te vermelden van de contactpersoon of van één van de passagiers.

U reserveert uw reis door de reserveringscoupon aan ons te
retourneren of via www.galatours.nl. U ontvangt dan per omgaande
uw nota/bevestiging en één week voor vertrek uw reisinformatie.

BEURSINFORMATIE Meer informatie over de beurs en
exposanten vindt u op www.ons.no.

RESERVERINGSFORMULIER DAGVLUCHT NAAR DE ONS 2010 TE STAVANGER
JA, wij vliegen mee naar de ONS 2010 te Stavanger. Reserveer voor

perso(o)n(en).

Reisdatum:

24 augustus 2010

Verzorg tevens voor ons:

beursentreekaart ad € 50,— p.s., aantal: _____________ (indien besteld vóór 15 juli)

Verzorg tevens voor ons:

annuleringsverzekering (i.g.v. ziekte) ad 5,5 % van de reissom

25 augustus 2010

Bedrijfsnaam:

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

Adres:

1. Hr. / Mw.

PC/Plaats:

2. Hr. / Mw.

(Mob) Tel.nr.:

3. Hr. / Mw.

Fax:

4. Hr. / Mw.

E-mail:

Handtekening:

Contactpers.:

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

JUBILEUM
200 Jaar Staatstoezicht op de Mijnen

SodM meer dan ooit
‘alive and kicking’

“Vertrouwen is een
wisselwerking. Wie durft
te vertrouwen, verwerft
gezag. Wie gezag heeft,
krijgt vertrouwen.”
Inspecteur-generaal der Mijnen Jan de Jong.

Inspecteur-generaal der Mijnen Jan de Jong.
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Op 21 april 2010 werd in de Ridderzaal te Den Haag het heuglijke feit gevierd dat 200 jaar geleden de Franse mijnwet
van 1810 van kracht werd en dat bij wet Staatstoezicht op de Mijnen het levenslicht zag. De wet beoogde de delfstofwinning te reguleren. Bij het jubileum was ook aanwezig Hare Majesteit Koningin Beatrix. Voor inspecteur-generaal
Jan de Jong en zijn ambtenaren werd het een bijzondere gebeurtenis. En er waren uiteraard vele complimenten voor
hun rol als gerespecteerde en effectieve hoeders van de veiligheid, de gezondheid en het milieu in een industrietak
die van groot belang is voor Nederland, nu en in de toekomst.

“De samenleving mag trots op u zijn.”
Met die respectvolle woorden besloot
dr. ir. H. Paul, inspecteur-generaal VROM
Inspectie en voorzitter Inspectieraad
bijvoorbeeld zijn toespraak. Hij kenmerkte
SodM als een kleine, maar zeer gezaghebbende inspectie, die een groot
voorbeeld is voor alle andere inspecties in
binnen- en buitenland. “SodM verdient
grote complimenten voor de effectieve
wijze waarop zij invulling geeft aan haar
toezichthoudende taak. Deze is gebaseerd
op kennis van de inhoud en de sector.
SodM laat zien dat toezicht houden
een vak is.”
Bijzonder
Als eerste spreker van de middag beklom
mevrouw M. J. A. van der Hoeven,
demissionair minister van Economische
Zaken het spreekgestoelte. Ook zij
noemde SodM bijzonder. “Twee eeuwen
lang toezicht op de delfstofwinning in
Nederland. 200 Jaar betrouwbaar en
integer toezicht, inclusief advies. Dat
betekent ook 200 jaar meegaan met je
tijd. Flexibel zijn. Durven vernieuwen.”
De minister complimenteerde de huidige
inspecteur-generaal der Mijnen Jan de
Jong en zijn team voor het gegeven dat
zij er steeds in geslaagd zijn het wezen
van de oorspronkelijke Loi des Mines te
handhaven. Ook in deze 21ste eeuw.
“Geheel in de geest van zijn tijd,
formuleerde Graaf Girardin het in 1810
als volgt: De wet is de beste van alle
mijnwetten die tot op heden afgekondigd
werden. Zij is vrijgevig in haar geheel,
edelmoedig in haar toepassing en rechtvaardig in al haar onderdelen. Aan die
uitspraak heeft u zich kunnen meten,
ook nu uw taak is vastgelegd in een
nieuwe Mijnbouwwet. Daar kunt u
trots op zijn!”
Van der Hoeven vervolgde: “Uw toezicht
richt zich nu meer op het functioneren van
organisaties als systemen. In die systemen
moet een sterk besef van veiligheid,
gezondheid en verantwoordelijkheid
voor ons milieu als het ware ingebakken
zijn – in alle afspraken, in alle regels,
in alle werkwijzen. SodM draagt bij
aan die bewustwording. U inspecteert
niet alleen om ondernemingen op de

bon te slingeren als er iets niet in de
haak is. Het belang van uw werk ligt
in een veel vroeger stadium, daar waar
risico’s nog kunnen worden voorkomen.
Dat vergt vertrouwen. Vertrouwen om
de verantwoordelijkheid voor veiligheid
en gezondheid daar te leggen waar die
hoort: bij de bedrijven zelf!”
Dit gezegd hebbende spoorde Maria
van der Hoeven vervolgens wel alle
aanwezigen aan realistisch te blijven.
Of het nu gaat om kolenwinning of het
opsporen van olie of gas, de winning
van zout of aardwarmte, of de opslag
van gas of CO2; mijnbouw gaat altijd
gepaard met risico’s. “Veiligheidsrisico’s,
milieurisico’s, het risico op bodemdaling,
Dat is een keihard gegeven. Wat dat
betreft kunt u het als toezichthouder
haast nooit goed genoeg doen. Dat
beseft u ook. U bent in dat opzicht ook
steeds bereid om kritisch naar uw eigen
organisatie te kijken. Ook dat verdient
een pluim. U kunt als SodM de risico’ s
niet uitsluiten. Maar wel streven naar
een zo klein mogelijk risico.” (Note OVredactie: jubileumviering vond plaats
voor BP-ramp met Discoverer Enterprise).

toe te spreken. “Als ik mij voorstel en
zeg dat ik werk bij Staatstoezicht op de
Mijnen zie ik heel veel mensen denken:
zouden ze vergeten zijn om die club op
te heffen toen de mijnen dicht gingen.
Ik verzeker u: alle behalve dat want
Staatstoezicht is meer dan ooit alive
and kicking.” Door de nadruk te leggen
op zijn laatste woorden had De Jong
onmiddellijk alle aanwezigen op het
puntje van hun stoel. Hier stond geen
man in een stoffig pak, maar een
inspecteur-generaal met een enorme
drive. “Bij wet heeft Staats-toezicht de
instructie meegekregen dat ambtenaren
van de dienst bedrijven alle maatregelen
kunnen voorleggen met betrekking tot
de veiligheid en verbetering welke zij
nuttig achten. Zij verwittigen de
bedrijven van de verkeerde gang van
zaken, zij wijzen hen op de moeilijkheden
en gevaren welke hieruit voortvloeien en
brengen hen op de hoogte van nieuwe
en verbeterde methoden, verifiëren
indien nodig de werkplannen en kaarten.
En dit is nog steeds het uitgangspunt
in onze huidige missie: toezien op
maatschappelijk verantwoorde delfstofwinning en transport van gas.”

Effectief
Na de toespraak van Van der Hoeven
volgde de primeur van een nieuwe
aansprekende SodM bedrijfsfilm. Via
een gigantisch scherm dat speciaal voor
deze gelegenheid in de Ridderzaal was
opgehangen kregen alle aanwezigen
een goed en helder beeld van het
werkterrein van SodM en haar manier
van werken. Vervolgens was het de
beurt aan inspecteur-generaal der
Mijnen Jan de Jong zelf om zijn gasten

Vertrouwen
Vervolgens ging Jan de Jong dieper
in op drie onderwerpen die essentieel
zijn voor de effectiviteit van SodM.
“Allereerst vertrouwen. Deze industrie
is geen nano-technologie maar gigatechnologie. Als je met een heli op een
productieplatform landt, of door een
hoge druk-gasbehandelingsinstallatie
loopt, besef je dat je niet alles kunt
overzien en dat je zult moeten
vertrouwen op het inzicht van anderen.”

“SodM verdient grote complimenten voor de effectieve
wijze waarop zij invulling geeft aan haar toezichthoudende
taak. Zij laat zien dat toezicht houden een vak is.”
Mevr. M. J. A. van der Hoeven, demissionair minister van Economische Zaken
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Mevr. M. J. A. van der Hoeven,
demissionair minister van Economische Zaken

De Jong haalde in dit verband een uitspraak aan van Geert Mak. ‘Vertrouwen
is een wisselwerking. Wie durft te
vertrouwen, verwerft gezag. Wie gezag
heeft, krijgt vertrouwen. De wereld is
gecompliceerd, maar dit soort zaken
blijven vrij simpel’. Hij vervolgde: ‘Binnen
een vertrouwensrelatie moet ruimte zijn
om fouten te maken, zonder dat direct
het vertrouwen wordt opgezegd. In het
woord vertrouwen zit het woord trouw.
Sven Kramer heeft ondanks de misser
in Vancouver nog steeds vertrouwen in
Gerard Kemkers – en zo hoort het ook.
Maar vertouwen mag nooit blind zijn.
En daarmee kom ik op het tweede
onderwerp: praktische wijsheid. Elke
inspecteur moet dagelijks een oordeel
vormen over de activiteiten waarop hij
toezicht houdt. Maar hoe doet hij dat?
Gaat hij argwanend te werk? Of gelooft
hij alles wat hem wordt voorgeschoteld?
In mijn ogen geen van beiden. Hij kijkt
welke informatie er al is en stelt dan net
zoveel kritische en ter zake kundige vragen, totdat hij zelf een goed beeld heeft
van de werkelijkheid. Dat beeld is dan
zoveel mogelijk gebaseerd op objectieve
feiten en houdt rekening met het
gegeven dat doelstellende regelgeving
meerdere wegen naar Rome mogelijk
maakt. Daarvoor voelt hij goed aan
wat de geest van de wet is en welke
doelen met de wet worden beoogd. Het
uiteindelijke oordeel moet een gedegen
oordeel zijn dat door anderen niet licht
ter discussie gesteld kan worden. Het
laatste onderwerp dat essentieel is
voor de effectiviteit van onze dienst is
dienstbaarheid. Dit begrip zit natuurlijk
al in de aanduiding ‘dienst’. Een dienst
20
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Bij het jubileum was ook aanwezig
Hare Majesteit Koningin Beatrix.

Jan Treffers, directeur
GDF Suez E&P Nederland BV.

“Van burgers mag je niet verlangen dat ze
weten wat er onder de grond gebeurt.
Dat mogen burgers wel van SodM verlangen.”
Jan de Jong, inspecteur-generaal SodM

die ten dienste staat van een dienaar.
Ons toezicht moet de doelstellingen van
de wetgeving helpen realiseren waar de
minister verantwoordelijk voor is.
Staatstoezicht heeft ook een wettelijke
en onafhankelijke adviesfunctie richting
minster. Dat betekent soms ook dat
SodM een advies geeft dat ingaat tegen
het beleid dat de minister wenst.”
Tot slot gaf De Jong zijn toehoorders
duidelijk aan dat SodM er niet alleen is
om dienstbaar te zijn aan de minister en
ondernemingen. Maar ook en juist aan
de burger. De burgers in Nederland
moeten er op kunnen rekenen dat het
traject tussen boorput en het gasfornuis,
van put tot pit, veilig is. Van burgers
mag je niet verlangen dat ze weten wat
er onder de grond gebeurt. Dat mogen
burgers wel van SodM verlangen.
Pioniers
Als afsluitende spreker betrad Jan
Treffers, directeur van GDF Suez E&P
Nederland BV het spreekgestoelte.
Thema van zijn toespraak was: samen
volwassen worden. Treffers blikte allereerst terug in de jaren 60 en 70 toen de
ontwikkeling van de offshore industrie in
Nederland begon. “Deze historie staat
niet in verhouding tot de 200ste
verjaardag van SodM. Toch ben ik zo vrij
te concluderen dat we samen volwassen

zijn geworden in het behartigen van een
veilige en milieuverantwoorde offshore
industrie. Gaswinning uit de Noordzee
was destijds voor Nederland een
compleet nieuwe activiteit. We putten
dankbaar uit kennis en ervaring van de
Amerikaanse bedrijven. Maar we moesten
ook veel zelf ontdekken en leren. Niet
alleen voor ons, operators, was alles
nieuw. Ook voor Staatstoezicht.
Inspecteurs die de ene dag nog in een
lift stapten om in een mijnschacht af te
dalen, stapten de volgende dag in een
helikopter om naar een platform op zee
te vliegen. Een volledig nieuwe wereld.
Een echte pioniersfase.” Treffers gaf
toe dat hij nog wel eens met weemoed
terugdenkt aan die periode. “Na de
avonturen van het eerste uur, brak de
papieren fase aan. Al vroeg verenigde de
industrie zich in de branche verenging
NOGEPA. We voerden intensief overleg
met Staatstoezicht over het vaststellen
van de zogenaamde Nadere Regelen.
Soms bevochten we elk woord als we
dachten dat de winst aan veiligheid
niet in verhouding stond tot de kosten
of wanneer wij onoverkomelijke
operationele belemmeringen zagen.
Maar uiteindelijk had Staatstoezicht
altijd het laatste woord! Het gevolg: veel
regels die in de praktijk lang niet altijd
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“Samen zijn wij volwassen geworden in het behartigen
van een milieuverantwoorde en veilige offshore industrie.”
Jan Treffers, directeur GDF Suez E&P Nederland

toepasbaar bleken. We werden frequent
gecontroleerd op naleving van deze
regels. Alleen de wijze waarop dit
gebeurde was vaak persoonsgebonden.
Zo had je inspecteurs met speciale
aandachtsgebieden, zo-u-wilt hobby’s.
De één lette op de houdbaarheidsdatum
van voedsel of de kwaliteit van drinkwater. De ander liet een kraankabel
soms over de hele lengte door de hand
gaan op zoek naar de bekende kink.
Dit alles lokte regelmatig een kat-enmuis spel uit tussen de inspecteurs en
de bemanning van de platforms.”
Trots
“En toen gebeurde het. Op 6 juli 1988.
De ramp met de Piper Alpha op het
Engelse Plat. Van de 229 man aan boord
overleefden 167 man de vuurzee niet.
De E&P wereld was in shock. De Engelse
autoriteiten kozen gelukkig niet voor de
juridische weg. In plaats van te zoeken
naar de schuldigen, startte een commissie
onder leiding van Lord Cullen een diepgravend onderzoek naar de oorzaken.
De algemene conclusie? Te veel
beperkende regels hadden ertoe geleid
dat de industrie zich onvoldoende zelf
verantwoordelijk voelde om de veiligheid
effectief te organiseren.
Het Cullen rapport groeide uit tot de
internationale standaard voor het
veiligheidsdenken in de offshore
industrie. Het bevatte 106 aanbevelingen.

Staatstoezicht besloot om samen met
de industrie deze aanbevelingen stuk
voor stuk te toetsen op de toepasbaarheid in de Nederlandse situatie.
Intensieve samenwerking was daarvoor
noodzakelijk. Dat vereiste een andere
manier van denken aan beide kanten.
De nieuwe aanpak van Cullen steunde
op twee pijlers. De eerste pijler was het
zorgsysteem dat de te volgen processen
in de organisatie beschrijft binnen een
kader van internationale normen voor
gezondheid, veiligheid en milieu. De
tweede pijler was het veiligheidsdocument. Daarin zijn alle risico’s van de installatie in kaart gebracht met de maatregelen ter vermindering van het risico.
Op een groot aantal platformen zijn als
gevolg van deze veiligheidsdocumenten
ingrijpende aanpassingen uitgevoerd.
Het hele traject nam enkele jaren in beslag.
Maar we zijn trots op het resultaat. En
bovendien heeft het de relatie met
Staatstoezicht op de Mijnen ingrijpend
veranderd. De laatste fase van onze
gezamenlijke volwassenwording is de
verdere uitbouw van zelfregulering. Dit
heeft geleid tot verdere doelstellende
eisen vanuit SodM en NOGEPA. Dit ging
gelukkig gepaard met het afschaffen van
veel gedetailleerde regels en de daaruit
voortvloeiende rapportages. Dit was ook
de periode dat het milieu meer aandacht

Zoek jij
regelmaat?

kreeg. Concluderend: de rollen van
Staatstoezicht en de industrie zijn in
de afgelopen veertig jaren wezenlijk
veranderd. Voorheen moest Staatstoezicht op grond van gedetailleerde
regels aantonen wat de industrie fout
deed. Nu moeten wij als industrie aan
de hand van doelstellende regels, zelf
aantonen wat de het goed doen.”
Tot slot sprak Treffers nog een woord
over de toekomst. “De Nederlandse
offshore industrie groeit nog maar
beperkt. We hebben daardoor te maken
met een toenemend aantal oude
platformen met afnemende gas en olie
productie, dus lagere inkomsten. De
operationele kosten zullen toenemen
door meer onderhoud. Tegelijkertijd zien
we een duidelijke trend van, met name,
toenemende milieu eisen. Tegen deze
achtergrond is het een grote uitdaging
voor zowel Staatstoezicht en andere
betrokken Ministeries, als voor de
industrie om het huidge hoge niveau
qua veiligheid en milieu te handhaven
en verder te verbeteren. De relatie tussen
overheid en industrie heeft zich steeds
meer in de richting van intensieve samenwerking ontwikkeld. Samen moeten
we ook in de toekomst de efficiëntie van
het toezichtmodel en de uitvoering ervan
kritisch blijven toetsen. Vertrouwen,
inzichtelijkheid en integriteit zijn daarvoor absolute voorwaarden.”

Redwise verzorgt het crew management voor een vijftal
schepen met specialistische taken in de offshore. Voor
deze opdrachten zijn wij op zoek naar nieuwe collega's:

SENIOR DPO'S
STUURLIEDEN
WERKTUIGKUNDIGEN
BOOTSLIEDEN /
KRAANDRIJVERS
www.redwise.com

info@redwise.nl
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DUIKEN
Seatools en Smit Salvage ontwikkelen samen systeem

DLS System garandeert
optimale veiligheid
In 2007 kwam The International Marine Contractors Association (IMCA) met de regel dat beroepsduikers na een
inspannende (luchtduik) klus onder water maximaal maar twee meter hoog mogen klimmen om via een trap weer aan
boord van een schip terug te komen. Moet er hoger geklommen worden (en dat is veelal het geval) dan moet gebruik
gemaakt worden van speciale apparatuur om veilig en volledig gecontroleerd terug aan boord te komen. Aanvankelijk
werd de regel met regelmaat genegeerd maar tegenwoordig houdt een groot aantal gerenommeerde duikbedrijven
zich keurig aan de IMCA voorschriften door gebruik te maken van een Diver Launch System (DLS).
Een van de ontwikkelaars van zo’n
DLS systeem is het in 1999 opgerichte
Seatools uit Numansdorp. Offshore Visie
sprak met marketing manager Arjen
Klop. Sedert januari van dit jaar werkt
hij voor het bedrijf dat gevestigd is in
De Hoekse Waard.
Dubbel
Klop: “In 2006 hebben wij in nauw
overleg met vertegenwoordigers van
Smit Salvage uit Rotterdam een A-frame
DLS systeem ontwikkeld. De eis van Smit
Salvage was om een concept te bedenken
dat onderhoudsvriendelijk is, makkelijk
bedienbaar en operationeel tot windkracht 5. Bovendien moest het compact
zijn zodat het bij een berging waar ook
ter wereld onmiddellijk kan worden
ingevlogen. Toen wij met de ontwikkeling
van ons systeem begonnen werden al wel
verschillende Diver Launch and Recovery
Systems op de markt aangeboden, maar
het nadeel hiervan was en is nog altijd
dat de winches achterop het platform
staan. Juist die locatie van de winches
inclusief de bedrading vormen een lastig
en gevaarlijk obstakel voor de duikers.
Zeker als een duiker er langs wil met zijn
duikspullen of andere apparatuur. Bij ons
systeem bevinden de hydraulisch
aangedreven winches zich bovenin het
A-frame en is alle bedrading volledig
weggewerkt in het hetzelfde frame.
Duikers kunnen dus nergens over
struikelen. Totaal ongevaarlijk.
Het systeem kent twee
onderhoudsvrije rvs
winches. Eén winch is
voor de bediening van de
kooi. De andere winch
is voor de clumpweight
onder de kooi. Mocht de
winch voor het bedienen
van de kooi onverhoopt
stuk gaan dan kan met de
clumpweight winch nog altijd
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de kooi omhoog worden gehaald. Het is
dus een volledig dubbel safe systeem.”
De ontwikkeling van het Seatools Diver
Launch System (DLS) heeft ongeveer een
jaar geduurd. Klop: “Na de engineeringfase zijn we begonnen met de bouw
van een prototype voorzien van een
gegalvaniseerde kooi die maximaal 750
kilo kan tillen. Op de winch zit een draad
van 75 meter lengte. Het geheel kan
vanaf het dek van het duikschip worden
bestuurd middels een afstandsbediening.
Op aanvraag kan het geheel ook
explosieveilig gemaakt worden.”
Tot op heden heeft Seatools in totaal
zeven DLS systemen geproduceerd en
afgeleverd. Klop vult aan: “Daarbij
komt dat wij de afgelopen maanden
de werking van het systeem verder
geoptimaliseerd hebben. Met als positief
gevolg dat vele professionele duikbedrijven
en nationale en internationale bergingsmaatschappijen grote interesse hebben
getoond. De levertijd van een DLS
System is zo’n twaalf weken. Voor
duikbedrijven op zich geen probleem,
maar begrijpelijkerwijs voor bergers wel.
Zij moeten in geval van een berging
onmiddellijk over een systeem kunnen
beschikken. Als Seatools hebben we
daarom besloten om het DLS System
op voorraad te bouwen. Dit heeft als

voordeel voor de bergers dat ze een
systeem kunnen huren of kopen op
het moment dat ze het nodig hebben.
Wij hebben hier nu in Numansdorp vijf
systemen op voorraad staan. Hiervan
zijn er inmiddels twee voor een aantal
maanden verhuurd.”
Vanaf het moment dat Seatools de markt
is opgegaan met haar Diver Launch
System is de belangstelling behoorlijk
groot. Vanuit binnen- en buitenland
stromen de aanvragen binnen. Zuid
Afrika, Engeland, het Midden Oosten
en uiteraard Nederland. Met name uit
de windenergiemarkt is een respectabel
aantal projectaanvragen binnengekomen.
Concrete opdrachten zijn er nog niet,
maar Arjen Klop is ervan overtuigd dat
de orderportefeuille binnenkort gevuld
zal raken. “Bergingen zijn nu eenmaal
onvoorspelbaar en ik weet van andere
potentiële klanten dat zij op hun beurt
weer aanbieden met inbegrip van ons
veilige systeem.
Het is dus een
kwestie van
geduldig
afwachten.”

DHTC,
the trainer
in safety
DHTC offers a wide variety of training courses for:

• Oil & Gas industry (on/offshore) • Offshore wind sector • Shipping industry

• Private enterprises • Fire brigades • Governmental organizations
DHTC BV, P.O. Box 137, 1780 AC Den Helder,
The Netherlands
Phone: +31(0)223 62 50 70 • Fax: +31(0)223 61 65 20
E-mail: info@dhtc.nl • Internet: www.dhtc.nl

VROON provides a diverse range
of services and solutions for key
offshore-support needs, including
platform supply, emergency
response and rescue, anchor
handling and subsea support.
VROON has a fleet of more than
140 vessels in service and more than
40 new build vessels on order.
VROON has the fleet to meet your
needs, the people to deliver and the
determination to succeed.

www.vroonoffshore.com

ABERDEEN • DEN HELDER • GENOVA • SINGAPORE
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Single crane discharge of four 700 t spud cans
Jumbo Shipping’s latest vessel, HLV Jumbo Jubilee, has completed the loading, transport and discharge of four 700 tons spud cans from Dubai (UAE) to Arendal (Norway).
The spud cans were discharged into the water and handed over to two tugboats,
which brought them to the quay for further handling by Master Marine ASA.
To handle the 700 t spud cans, each with a diameter of 21 m and a height of 8 m,
Jumbo used a project-specific shackle. Jumbo’s standard onboard lifting gear includes
500 t shackles. The new shackle, weighing 1.5 t, can carry loads up to 1,000 t.
After loading and transporting the spud cans from Dubai to Arendal, they were safely
discharged one by one in single lifts, with the crew carefully ballasting both the ship
and the spud cans. The Port of Arendal is half open to sea. Although there is barely
any swell, there is a current, which can get as strong as 2 knots. To keep the cans in
control, mooring winches were installed at the side of the Jumbo Jubilee. With these
winches, the cans were kept in the correct position during overboarding and after
discharge in the water.
Once overboarded, they were handed over to two tugboats and towed to a nearby
construction site. After final adaptations by Master Marine, the add-on spud cans will
be put on the seabed in approx. 25 m water depth off the Norwegian shore. Here
they will be used as a foundation for a jack-up platform.

Jumbo Jubilee on its way with four 700 tons spud cans.

Agreement Dockwise
and COOEC
Dockwise singed a memorandum of
agreement with the China Offshore
Oil Engineering Company (COOEC)
to manage their new build, a 50,000
metric ton deadweight vessel that is
similar in size to the Dockwise vessel
the Black Marlin. The vessel is scheduled to be delivered in February 2012.
This agreement provides Dockwise
with a great opportunity to continue
to strengthen its growth in the
Transport & Installation markets.
This agreement provides an excellent
win-win situation for both Dockwise
and COOEC, a major offshore company
in the Asian market who operates
one of the world's largest offshore
engineering fleets including 22
diversified vessels such as a 7,500 t
self propelled crane vessel, a 3,800 t
derrick & lay barge and a 4,000 t
deepwater crane and pipe lay vessel.
Wang Mingyang, COOEC Vice
President: "The newly built 50,000 t
heavy lift vessel is undoubtedly the
most advanced in terms of its DP2
system and structure capacity.
Cooperation with the best player in
offshore heavy lifting industry could
definitely provide COOEC with
international opportunities and
impressive exposure to clients all over
the world. We are sure that during this
process COOEC could learn from
Dockwise the precious experience and
technology on vessel operating and
management. We sincerely hope more
and more customers could benefit
from our joint solutions."
Rob Strijland, Dockwise Chief
Operations Officer: "Through this
agreement we have the opportunity
to manage a unique vessel as part of
our diverse fleet. We are glad that
COOEC approached us with this
opportunity and welcome this
partnership of which Dockwise has
high expectations. It is a great pleasure
to work with the staff of COOEC.
Together we are creating opportunities
for long-term business success."

VOOR DAGELIJKS
NIEUWS:
Discharge operation.
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2009 goed jaar voor EBN
5,2 Miljard euro heeft EBN in 2009
bijgedragen aan de Staatskas,
voortkomend uit olie- en gaswinning.
Ondanks de economische crisis zijn
de activiteiten en de verkochte
gasvolumes op peil gebleven.
Het netto resultaat was lager dan in
topjaar 2008, maar in lijn met de jaren
daarvoor. Het goede activiteitenniveau
van EBN vertaalt zich in hogere
investeringen en meer deelnames
in vergunningen voor opsporing en
winning van gas en olie dan in 2008.

The DPII DSV Noordhoek Constructor
completed its trials
Newly delivered DPII DSV Noordhoek Constructor has successfully completed its offshore verification trials and headed for its first assignment mid June for a saturation
diving contract with a major North Sea operator. Cees Noordhoek, Noordhoek’s
Managing Director stated: “It has been a momentous effort by everyone here at the
Noordhoek and Seatec head office to launch both, the DSV Noordhoek Constructor
and SV Noordhoek Pathfinder on time and within budget, it is a testament to the
dedication of everyone involved and is a clear display of what can be achieved by a
talented and highly motivated workforce.”

Ondanks de crisis hebben veel oliemaatschappijen hun budgetten niet
of nauwelijks bijgesteld, waardoor in
2009 bijvoorbeeld meer exploratieen evaluatieboringen zijn afgerond dan
in 2008. EBN voelde de economische
crisis wel door een daling van de olie
en gasprijzen. De omzet bedroeg 6,4
miljard euro en de winst 2,2 miljard
euro. Naast de winst werd nog
3 miljard aan belastingen en andere
afdrachten aan de Staat afgedragen.
Dankzij goede opsporingsresultaten
konden in 2009 weer 19 nieuwe
gasvelden in productie worden
genomen. Dat is hard nodig om de
productie uit kleine velden zo lang
mogelijk op peil te houden.
EBN heeft in 2009 de ambitie
geformuleerd om in 2030 30 miljard
kubieke meter gas per jaar uit kleine
velden te produceren.
Om de doelstelling voor 2030 te
kunnen halen, zal ook onconventioneel
gas moeten worden gewonnen.
EBN heeft het potentieel hiervan in
Nederland laten onderzoeken in 2009.
Zij verwacht dat de Nederlandse
ondergrond nog vele honderden
miljarden kubieke meters te produceren
gas bevat, dat op dit moment nog
niet in kaart is gebracht. Om dit
onconventionele gas te kunnen
winnen, is nader onderzoek naar de
technische haalbaarheid en milieu- en
planologische aspecten nodig.

Noordhoek Constructor.

Boskalis helpt bij bestrijding olievervuiling
Koninklijke Boskalis Westminster heeft in het kader van het recent door President
Obama goedgekeurde plan opdracht gekregen van de State of Louisiana om zand te
leveren voor de aanleg van zandbarrières. Deze barrières zullen de kust van Louisiana
beschermen tegen de olievervuiling als gevolg van de ramp met de Deepwater Horizon.
De onder Amerikaanse vlag varende Boskalis sleephopperzuiger Stuyvesant wordt
sinds 16 juni als eerste Amerikaans sleephopperzuiger ingezet. De circa 75 kilometer
lange zandbarrières zullen ten zuiden van New Orleans worden aangelegd, ter hoogte
van de Chandeleur eilanden en vanaf het East Grand Terre eiland tot aan Sandy
Point. De 1,8 meter hoge zandbarrières worden aangelegd om de kwetsbare en
moeilijk te reinigen moerassen van de staat Louisiana te beschermen tegen de
olievervuiling.
Tevens stelt Boskalis haar expertise aan de Amerikaanse autoriteiten beschikbaar
bij de installatie en de toepassing van door Rijkswaterstaat geleverde veegarmen.
Boskalis beschikt over jarenlange ervaring op dit gebied en heeft deze toepassing
om olie op te ruimen samen met Rijkswaterstaat in het verleden succesvol in
diverse landen in Europa ingezet.

WWW.OFFSHOREVISIE.NL
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M E TAA L B E W E R K I N G
Nieuwe ontwikkelingen bij HGG

Geavanceerde snijmachine
voor kokers en balken

Algemeen directeur Marco Karman voor de nieuwe snijmachine voor kokers en balken (foto: PAS Publicaties).

De ontwikkelingen bij de HGG Groep uit Wieringerwerf gaan onverminderd door. Na eerst naam te hebben gemaakt
met de in eigen huis ontwikkelde mobiele en stationaire CNC buizensnijmachines en later ook de gerobotiseerde
profielsnijlijnen, heeft HGG nu een geavanceerde driedimensionale snijmachine voor stalen kokers en balken ontwikkeld.
Met een speciale actie gaat het bedrijf de mogelijkheden die deze machine biedt, breed onder de aandacht brengen.

“De HGG Groep biedt werk aan 80
medewerkers en we hebben zowel in
de offshore-, scheepsbouw- als windenergiesector een goede reputatie
opgebouwd,” zegt algemeen directeur
Marco Karman. “Op dit moment zijn we
in NW-Europa wel op de een of andere
manier bij bijna alle offshore- en windenergieprojecten betrokken. Dit kan zijn
via HGG Profiling Equipment, het bedrijf
dat snijmachines ontwikkelt en levert, of
via HGG Profiling Contractors, het bedrijf
dat wereldwijd snijwerk uitvoert. Voor
dit laatste kunnen we een beroep doen
op eigen snijbedrijven in Nederland,
Engeland en Duitsland en een aantal
26
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mobiele machines.” Op de binnenlandse
markt is recentelijk snijwerk verricht
aan stalen buizen en balken voor
productieplatformen van GDF SUEZ en
Wintershall. En voor de buitenlandse
markt is gewerkt aan stalen platformdelen voor projecten in de offshorevelden
Ekofisk, Valhall en Buzzard. “Verder
hebben we ook snijwerk verricht ten
behoeve van de renovatie van de Regalia
bij Keppel Verolme. Op een aantal
Keppel werven, waaronder in Singapore,
Brazilië en Kazachstan zijn ook
snijmachines te vinden die door ons zijn
geleverd. In ieder geval staan bij Keppel
FELS in Singapore drie van onze

buizensnijmachine die worden gebruikt
bij het bouwen van booreilanden.” Vorig
jaar is ook veel werk verzet voor het
profileren van de buizen voor de nieuwe
stingers die voor de pijpenleggers
Castoro Sei en Solitaire bij Hollandia in
Krimpen aan den IJssel zijn gefabriceerd.
“Hier in Wieringerwerf hebben we alle
buizen geprofileerd voor de giek van het
kraanschip Oleg Strashnov dat door IHC
Merwede voor Seaway Heavy Lifting
wordt gebouwd. Maar ook verder van huis
zijn we actief. Zo zijn voor een project in
Canada in de 100 millimeter dikke pootwanden van het Deep Panuke platform
vier keer 125 gaten gesneden.”

M E TAA L B E W E R K I N G

‘Onze machines zorgen voor een aanzienlijk reductie
in lasvolume en in de tijd die nodig is voor het fitten.’
Geen windeieren
In 2009 kwam de HGG Groep wederom
in het nieuws door de levering aan
EEW van toen nog de grootste buizensnijmachine ter wereld. Karman: “EEW
had die machine nodig voor de bouw
van windmolens. Ondertussen zijn we
alweer een stap verder, want we
beschikken nu over een mobiele machine
die buizen met een diameter van 8 meter
of meer kan profileren. Deze machine
draait zelf om de pijp, in plaats van dat
de pijp in de machine ligt en daarin
wordt rondgedraaid. Met die mobiele
machine hebben wij bijvoorbeeld de
buizen geprofileerd voor de tripod
constructies van het Alpha Ventus
windturbinepark. Deze hadden een
middenkolom met een diameter van
8 meter en schoren met een diameter
van 4,5 meter. Dat werk is door ons
bij SIF in Roermond uitgevoerd. Verder
hebben we voor het Bard offshore
windturbineproject voor de eerste
tachtig molens, die elk op drie poten
staan, aan de bovenkanten alle 240
verstekken gesneden. Deze poten
hadden een diameter van 3 meter.
Inmiddels werken we voor bijna alle
windturbinebouwers, waaronder
Smulders, SIF, EEW, Jurgen Bladt en
Burntisland Fabricators.”
Prijzenfestival
Als erkenning voor de geleverde
prestaties heeft de HGG Groep al diverse
prijzen in de wacht gesleept. Met name
de Maritime Innovation Award was een
hoogstandje. “Destijds hadden we kans
gezien om in korte tijd de wereldmarkt
te veroveren met onze PCL 600 profielsnijlijn. Ons marktaandeel bedroeg in
no-time maar liefst 90 procent. Hyundai
in Zuid-Korea nam zelfs vier van deze
snijlijnen af. Andere afnemers waren
werven in Singapore (Jurong), Kroatië
(3-May), Roemenië (Damen), Turkije
(Sedef) en China (Dalian). Later volgden
in Nederland de Scheldewerf in
Vlissingen en IHC in Kinderdijk. En ook
bij de bouw van de nieuwe Engelse
vliegdekschepen zijn door BAE twee
profielsnijlijnen besteld.”
Begin 2010 viel de HGG Groep opnieuw
in de prijzen. “Tijdens het ABN-AMRO
World Tennis Tournament in februari
reikte voormalig EZ-minister Joop Wijn

ons de Jan Huygen van Linschoten
Prijs uit. Een prijs die in het leven is
geroepen om ondernemers die succesvol
internationaal actief zijn te ondersteunen
en te stimuleren.”
Noviteit
Het nieuwste product uit de keuken
van de HGG Groep is een geavanceerde
snijmachine voor stalen kokers en
H-balken. Marco Karman legt uit: “Het
prototype staat nu in onze fabriek in
Wieringerwerf en is net als onze andere
machines in eigen huis ontwikkeld en
samengebouwd. Alleen de componenten
worden elders gefabriceerd. Bijzonder
is dat deze machine is voorzien van een
vision systeem. Dit is een combinatie
van een aantal lasers en acht digitale
camera’s. Samen meten deze heel
nauwkeurig de koker of balk in de
machine. De meetgegevens worden
verwerkt in een softwaremodel.
Hierdoor kan de snijtoorts heel
nauwkeurig werken, waarbij aan de
hand van de materiaaleigenschappen
het snijpad ook nog wordt gecompenseerd.” Naast het concept voor deze
machine wordt in Wieringerwerf ook
de software en de besturingstechniek
ontwikkeld. “Deze software is als het
ware het hart van de machine. Wij
hebben hier dan ook permanent tien
software-engineers aan het werk om
dit soort zaken te ontwikkelen.”
Op de vraag op welke manier Marco
Karman de nieuwe snijmachine in de
markt gaat zetten, volgt een verrassend
antwoord. “Wij zijn van plan om
binnenkort een actie op te starten die
drie maanden gaat duren. In die periode
gaan wij hier in Wieringerwerf voor
belangstellende bedrijven gratis kokers
en balken snijden. De enige beperking is
dat we niet drie maanden lang voor één
en hetzelfde bedrijf aan de gang gaan.
Wij verwachten dat door deze manier
van werken veel over onze nieuwe
machines zal worden gepraat en dat
iedereen zo snel weet dat men bij ons
terecht kan voor zowel het snijden van
buizen en profielen als van kokers en
balken.

ontwikkeling. Nieuwe machines worden
door ons ontworpen door het oog van
de gebruiker en door ze zelf in te zetten
komen we dan vanzelf snel verbeterpunten tegen. Op deze manier kunnen
we de betrokken machine nog verder
perfectioneren. De kracht van onze
machines is niet alleen hun grote
nauwkeurigheid, maar zij zorgen ook
voor een aanzienlijk reductie in lasvolume
en in de tijd die nodig is voor het fitten.
Daarnaast worden op het gesneden
materiaal markeringslijnen gezet en
wordt afgetekend hoe het materiaal
moet worden gehesen. Dit alles tezamen
vormt onze toegevoegde waarde.”
Naast vestigingen in Nederland,
Engeland en Duitsland heeft de HGG
Groep een verkoopkantoor in Shanghai
en is onlangs op de Filippijnen een
bedrijf gestart ten behoeve van service,
ontwikkeling en productie.

‘Naast het concept voor
een machine ontwikkelen
wij ook zelf de software en
de besturingstechniek.’

Omdat wij deze machines ook in ons
eigen snijbedrijf inzetten, heeft dit een
heel positieve effect op de verdere
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ARBEIDSPOOL
Eigen arbeidspool voor Heerema werven

Voldoende geschoolde
vakmensen in Polen

Fabricage in Polen van de zeevasten voor de Buzzard jacket,
die in Vlissingen is gebouwd (foto: HFG).

In Nederland wordt het steeds moeilijker om jongeren te interesseren voor een baan bij één van haar werven.
De Heerema Fabrication Group heeft daarom haar heil elders gezocht. Na onderzoek te hebben gedaan in zowel
Oost- als West-Europa, is in Polen een bedrijf opgericht, dat volgens managing director Hans Smit nu al over voldoende
mensen beschikt om ook de twee Nederlandse werven van voldoende lassers en fitters te kunnen voorzien.

“Op onze werven in Zwijndrecht en
Vlissingen zien we het aantal beschikbare
Nederlandse vakmensen nog altijd teruglopen. Vooral op het gebied van lassen
en fitten verloopt de werving steeds
moeilijker. Jongeren die graag met hun
handen willen werken, zijn nauwelijks
meer te vinden. Verder zien we dat bij
piekdruktes ook tussen de ingeleenden
bijna geen Nederlanders meer zitten,”
legt Hans Smit uit. Hierdoor rees bij de
directie van de Heerema Fabrication
Group de vraag of men niet beter zelf
een arbeidspool met vakmensen zou
kunnen opzetten. “Hiernaar is eerst door
ons een breed onderzoek opgestart,
waarbij onder meer is gekeken in landen
als Portugal, Roemenië, Tsjechië en
Polen. Vooral in Polen bleken er voldoende
vakkrachten voorhanden te zijn, wat
28
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eind 2008 resulteerde in de oprichting
van HFG Polska in Opole in Zuid-Polen.”
Kort daarop kreeg dit nieuwe bedrijf de
beschikking over een eigen vestiging,
die op dit moment al een flink
arbeidspotentieel heeft. “Het huidige
personeelsbestand telt ruim 100
medewerkers, voornamelijk lassers en
fitters. Onze doelstelling is dit aantal in
2013 te hebben verdubbeld. In ieder
geval hebben we nu voor onze beide
werven in Nederland ongeveer 20 tot 30
lassers op voorhand beschikbaar.”
Vestiging Opole
De faciliteiten in Opole omvatten een
grote fabriekshal met een vloeroppervlak
van 6.755 vierkante meter, die is
uitgerust met drie 20-tons kranen ieder
gecombineerd met een 5-tons kraan.

“Verder beschikken we over een OPlasrobot en diverse las- en snijmachines,
waaronder een machine waarmee platen
van 12 bij 3,5 meter kunnen worden
gesneden. Het buitenterrein, compleet
met een load-out haven aan de rivier de
Oder, heeft een oppervlak van 2.500
vierkante meter. Hier draait een kraan
met een hefcapaciteit van 500 ton. Op
termijn, als daar ook deksecties zullen
worden gemaakt, kunnen deze per
ponton over de binnenwateren naar
onze werven in Nederland worden
getransporteerd. Op dit moment worden
alle constructies die in Opole worden
vervaardigd, nog met vrachtwagens
vervoerd. Dit werkt het snelst, maar
je bent wel beperkt in gewicht en
afmeting. Grotere stukken moeten dan
altijd in delen worden vervoerd. Op een

ARBEIDSPOOL

“Op onze werven in Zwijndrecht en Vlissingen zien
we het aantal beschikbare Nederlandse vakmensen
nog altijd teruglopen.”
vrachtwagen kunnen we stukken van
17 bij 3 bij 3 meter (lengte x breedte x
hoogte) vervoeren. Per ponton bedragen
de afmetingen 60 bij 7 bij 5,5 meter.
Mensen die naar Nederland worden
uitgezonden, gaan een schema lopen
van vier weken Zwijndrecht of Vlissingen
en vier weken in Opole. In Nederland
worden ze conform Nederlandse
maatstaven betaald. We binden deze
vakmensen aan ons door ze ook in Polen
werk te bieden. Wij noemen dit een
stukje sociale innovatie.”
In de fabriek in Polen worden onder
andere zeevasten, ondersteuningsconstructies, handrailingen, bordessen
en trappen gefabriceerd. Een deel van
de fabriekshal is ingericht als pipeshop,
waar zogeheten pipespools kunnen
worden vervaardigd.
Werk voor derden
“Het is mijn verantwoordelijkheid,”
vervolgt Hans Smit, “om de Poolse
medewerkers ook in stille periodes op
de Nederlandse werven in Opole aan
het werk te houden. Ons plan is om
hier ook voor andere opdrachtgevers
constructiewerk te gaan uitvoeren.
En dan niet alleen voor de olie- en
gasindustrie, maar ook voor de windenergiesector, alsmede infrastructurele

projecten.” Om vakmensen naar andere
bedrijven dan de eigen werven uit te
zenden ligt nog niet in de bedoeling.
“Wij zijn geen uitzendbureau.
We willen een eigen arbeidspool,
waar misschien op termijn ook nog
onze werf in Hartlepool van zou
kunnen profiteren.”
Op de vraag wat er sinds de start in
Opole zoal voor de projecten in
Vlissingen en Zwijndrecht is geconstrueerd,
antwoordt Hans Smit: “Voor de grote
Buzzard jacket die voor Nexen Petroleum
UK in Vlissingen is gebouwd, hebben we
in Polen de zeevasten geconstrueerd en
voor het platform dat voor Venture
Production (Centrica) in Vlissingen wordt
gebouwd, de ondersteuningsconstructies,
handrailingen en kooiladders. Maar ook
voor het grote Valhall project dat
momenteel in Zwijndrecht wordt
uitgevoerd, vervaardigen we zeevasten
voor onder andere de weatherdekmodule.
Op dit moment maken we in opdracht
van Heerema Zwijndrecht ook een aantal
beschermingsframes. Deze zijn bestemd
voor modules die Heerema Marine
Contractors voor BP offshore Angola in
het blok 31 op de zeebodem gaat installeren. En op termijn willen we overigens in
Opole ook graag deksecties gaan bouwen.”

De fabriekshal in Opole is 193 meter lang en 35 meter breed (foto: HFG)

Opleidingen
Naast het uitvoeren van werk voor diverse
projecten in Nederland wordt op de
Heerema vestiging in Polen ook veel tijd
gestoken in het volgen van opleidingen.
“Dit varieert van het behalen van de
benodigde lasdiploma’s en VCAcertificaten tot cursussen om veilig te
werken bij het hijsen of op grote hoogtes.
Verder willen we werkvoorbereiders
opleiden, alsmede engineers zodat we
hier ook zelf werktekeningen kunnen
maken. En om beter met elkaar te
kunnen communiceren, gaan we van
start met een cursus Engels.”
Als kwaliteitsstandaard wordt in Opole
hetzelfde hoge niveau als op de eigen
werven in Nederland aangehouden.
“Op dit gebied hebben we al een aantal
interne audits gehad, alsmede audits
van klanten als BP en Heerema Marine
Contractors. Deze zijn naar volle
tevredenheid van de klanten afgerond.”
De primaire doelstelling om voor de
Nederlandse werven over voldoende
vakmensen te kunnen beschikken,
is in ieder geval gehaald. En ook de
doelstelling om te groeien tot 140
Poolse medewerkers eind 2011,
160 in 2012 en ruim 200 in 2013
lijkt goed haalbaar.

Managing director Hans Smit (foto: HFG).
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Strategic acquisition of MMP in South Africa

Boorplatform gezonken

Early May IHC Merwede announced that it has strengthened its position in the market
for deep sea dredging and mining with the strategic acquisition of MMP, which is
based in Cape Town, South Africa. The new name of the company will be IHC Marine
and Mineral Projects (IHC MMP). MMP was founded in 1993 as a consultancy to
serve the growing marine diamond mining industry off the West Coast of South
Africa. It has been successful for more than 15 years. Unique to IHC MMP is their
ability to engineer and deliver tailor made underwater mining systems and equipment.
Their prior proven experience and project management capability in underwater
mining distinguish them from other mining consultants. This makes them unique
in the world. Other shareholders include management, staff and a black economic
empowerment investor.

Afgelopen mei is opnieuw een
boorplatform gezonken. Het gaat
om de Aban Pearl van de Indiase
maatschappij Aban Offshore uit
Chennal. Alle 95 bemanningsleden
konden op tijd het platform verlaten.
Gelukkig werkten de veiligheidsafsluiters van de gasput naar
behoren en kon een blow out worden
voorkomen. De Aban Pearl was in
het Dragonveld voor de oostkust van
Venezuela een gasput aan het boren
in het kader van het Mariscal Sucre
project. De waterdiepte ter plaatse
bedraagt 160 meter. Het platform
zou water hebben gemaakt in een
van de twee floaters, waardoor het
instabiel werd, kapseisde enuiteindelijk
is gezonken.

The deep sea mining industry is expanding and as such the number of enquiries for
deep sea dredging and mining solutions are increasing significantly. Numerous studies
for systems to explore, develop and mine rare and therefore precious minerals, such
as diamonds, gold, gas, hydrates and other heavy minerals, from the depths of the
oceans are already in progress.
The demand for raw materials is expected to double in the next 25 years, according
to studies by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Modern technological solutions for reducing the environmental impact of the human
race depend more and more on the use of rare materials, e.g. for the production of
wind farms or fuel cells for electric cars.
With 70 per cent of the earth’s surface consisting of water, it is therefore logical to
assume that the future lies underwater. That’s why IHC Merwede has combined all
of its activities in this sector to create a new business unit, IHC Deep Sea Dredging &
Mining. It will focus on excavation techniques in deep water (up to 3,000 metres) as
well as vertical transportation from the sea bed to the surface.
With this strategic acquisition IHC Merwede implements an ambitious acquisition
strategy to strengthen and enlarge all its operating business area’s internationally.
By selecting MMP, IHC Merwede now has a foothold in South Africa and is able to
provide the mining industry with innovative engineering solutions and leading
technology for deep sea mining equipment.

Nieuw valpijpschip
Eind april is in Singapore een nieuw
valpijpschip voor de volgende generatie
te water gelaten op de scheepswerf
van Sembawang. De Flintstone wordt
gebouwd in opdracht van Tideway,
het offshore filiaal voor olie- en
gasactiviteiten van de Belgische
bagger- en milieugroep DEME.
De Flintstone kan 19.000 ton steen
aan boord nemen en deze met grote
precisie plaatsen op recorddieptes tot
2.000 m. De Flintstone komt begin
2011 in de vaart en kost € 115 miljoen.
Het schip is het derde en tevens
grootste valpijpschip van Tideway.
Nu al heeft het schip zijn eerste order
binnen. In opdracht van de Russische
firma Sevmash: moet een bescherming
tegen erosie worden aangebracht
onder het Prirazlomnaya platform in
de Barents Zee ten zuidwesten van
Nova Zembla.

MMP crawler ready to be launched from a Diamond Mining Vessel.
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Doop Flinstone.
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Heerema Hartlepool completed Nexen Buzzard ps deck
At Heerema Hartlepool, one of the three large production locations of Heerema Fabrication Group (HFG), the 6,500 tonne Buzzard
Production Sweetening (PS) deck and bridge structures of Nexen Petroleum U.K. Limited, left Hartlepool for its final offshore
destination, the Nexen Buzzard oilfield, and has now (mid May) been successfully installed offshore, some 30 miles north-east
of Peterhead in Scotland.
Heerema Hartlepool was awarded the fabrication contract in March 2008 for this process deck including a 550 tonne bridge.
The deck measure 60 metres in length, 36 metres in width and 42 metres in height. The bridge has a length of 80 metres.
The project is one of its biggest to date and has created more than 800 jobs for people in Hartlepool and subsequent supply chain.
At the Buzzard oilfield the deck will be installed on the 3,500 tonne jacket fabricated by HFG’s fabrication facility Heerema
Vlissingen, which jacket has been delivered in August 2009.
Frank Moran, Managing Director of Heerema Hartlepool says: "Completing such a challenging project safely is a major accomplishment.
It demonstrates again that the UK still has the expertise and capacity to execute the larger offshore projects, despite strong
competition from overseas. To our employees, subcontractors, suppliers, Nexen’s client team and all others who have contributed
to the success of the Project, we express our appreciation for their commitment and hard work."
Chris Reay, Project Manager of Heerema
Hartlepool adds: "The pipework design of the
deck is extremely complex and the construction
programme was very tight. To achieve the high
level of completion is a credit to the team at
Heerema Hartlepool and our suppliers and
subcontractors. This combined with the
integrated working approach with the Nexen
Site Team and good communication has
resulted in a very satisfying Project to work
on and something we should all be proud of.”
The Buzzard field was discovered in June 2001
and was developed by three bridge-linked
platforms, of which the 9,500 tonne utilities
deck has been fabricated and delivered by
Heerema Hartlepool in April 2006.

Sail away of the Nexen Buzzard PS deck (photo: HFG).

Load-out operation with in front Project Manager Chris Reay (photo: HFG).
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Maintenance engineering | reliability engineering | Maintenance Methods engineering
“Let the compass of
Vector Maintenance Management B.V.
be your guide”

Development, implementation and optimisation of:
· Maintenance policy, philosophy and strategies
· Maintenance concepts
· Inspection- and Integrity concepts
· Maintenance- and Inspection management systems
· Maintenance- and Inspection business processes
· Key Performance Indicators (KPI’s) and reports

Vector Maintenance Management B.V.

T: +31 (0) 223 660 660

info@vectormm.nl
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Nieuwe hal voor Hydrauvision
De uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten en de ingebruikname van de nieuwe
constructie en montagehal in Schoondijke komt niet alleen de klant ten goede,
het getuigt ook van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Zo is
geïnvesteerd in constructiefaciliteiten, praktijktesten, gespecialiseerd personeel en in
warmtepompen om het binnenklimaat optimaal te kunnen beheren. Hydrauvision
werkt op deze wijze aan verdere kwaliteitsverbetering en laat zien dat ook
duurzaamheid en energie-efficiency deel uit maken van moderne bedrijfsvoering.
Hydrauvision geldt als specialist op het gebied van hydrauliek en pneumatiek. Naast
de ontwerp, fabricage en inbedrijfstellen van complete hydraulische installaties, is het
bedrijf actief op het gebied van, verhuur van hydraulische capaciteit, testen, service,
onderhoud en revisie, als ook de reparatie van hydraulische installaties en componenten.
Wanneer onderhoud en reparatie on site niet direct mogelijk blijken, beschikt
Hydrauvision over uitgebreide faciliteiten voor reparatie- en revisiewerkzaamheden,
goed geoutilleerde werkplaatsen en een deskundig team vakmensen.
Zo heeft Hydrauvision in Schoondijke een werkplaats, waar op basis van eigen
engineering, onder meer hydraulische componenten en installaties worden gebouwd.
Als aanvulling op deze bestaande ruimte, is gekozen voor een nieuwe tweede hal
met een oppervlakte van ruim 600m². Er is bewust gekozen voor een separate
werkplaats, waarin de aard van de werkzaamheden verschillend is van bestaande
hydrauliek-activiteiten waarbij reinheid van groot belang is.
De hijsinstallatie beschikt over 32 ton hefvermogen, waarmee componenten of
complete installaties relatief eenvoudig in de hal kunnen worden verplaatst.
Een gedeelte van de vloer is ondergronds voorzien van een speciale frameconstructie,
als basis voor het testen van in eigen huis gebouwde hydraulische lieren.
Deze kunnen dynamisch getest worden tot een belasting van 100 ton.
In plaats van het uitbesteden van de constructieve werkzaamheden, worden deze
voortaan in eigen beheer uitgevoerd. Hierdoor kan Hydrauvision het volledige traject
van ontwerp, engineering en constructie “onder één dak” uitvoeren. Een investering
in kwaliteit. Tegen die achtergrond wordt ook gewerkt met een eigen team van
opgeleide, gecertificeerde en ervaren lassers.
Bijzonder is dat de temperatuur in de hal wordt geregeld met warmtepompen,
waarmee gebruik gemaakt wordt van aardwarmte. In de winter voor verwarming
van het gebouw en in de zomer voor koeling. Aardwarmte is gratis, schoon en
onuitputtelijk. In een tijd dat milieubewustzijn en energie-efficiency dé thema’s
zijn en de samenleving meer inzet op duurzaamheid, is het gebruik van aardwarmte
een maatschappelijk verantwoorde keuze.

Offshore Solutions
builds exclusive
gangway
IJmuiden-based Offshore Solutions BV
(OSBV) has been awarded a prestigious
contract by Edda Accommodation
(Malta). OSBV has designed and built
a bespoke gangway, pushing the
boundaries of the existing Offshore
Acces System )OAS’, to be installed on
its unique new build 600 berth mono/
hull Fides accommodation support
vessel. At 40 metres, the specially
designed gangway is twice as long as
the standard OAS and capable of
operating in up to 5 metre Hs )
significant wave height.
OSBV´s general manager Ian Sadler
said: “We have been working in
partnership with Edda for the last two
years to design and manufacture the
world’s most advanced heave
compensated, hydraulic lift access
system. The unit has now been
manufactured and tested, and we are
delighted with the results. Installation
into the vessel will take place in June
this year with sea trials in July.”

Van Oord opens
office in Houston
During the recent OTC Conference
& Exhibition in Houston Van Oord
Offshore opened its new representative
office in the U.S.A. The office will be
headed by Jos Wellink.
The office is located in Houston, Texas,
the oil and gas capital of the Western
Hemisphere and home of many major
oil and gas companies, engineering
firms and other important players in
the energy industry.
With Van Oord's growing position in
the offshore market, the establishment
of the new representative office is a
valuable addition to Van Oord's global
network of local branches and affiliates.
The main focus of the Houston office
is to reinforce Van Oord's
business development capabilities
for its offshore activities worldwide.

Voeg toe aan uw favorieten:

WWW.OFFSHOREVISIE.NL
Overzicht nieuwe hal.
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DRILLING
Operational Update

Drilling Programme
Cirrus Energy
Cirrus Energy Nederland announces the following operational update regarding
ongoing activities in the North Sea.

M01-04 (Cirrus 47.5%, operator)
The first well in the 2010 drilling
programme, the M01-04 exploration
well on the M01-Delta prospect, has
been drilled to a total depth of 3,880
meters. The primary Triassic reservoir
target was encountered 15m shallower
than prognosis and, although
interpreted as gas-bearing on logs,
was of significantly poorer quality
than expected with low porosity and
no measurable permeability. The well
has been plugged and abandoned.
Total drilling time was 42 days (compared
to an expected 50 days) with gross well
costs of approximately $15.4 million
($7.3 million net to Cirrus). This is
approximately 14% lower than the
pre drill estimated well costs.
M07-07 (Cirrus 42.75%, operator)
Rig has been moved on Sunday, May 30
to the M07-A production platform to
drill the M07-07 well. This deviated
appraisal well will be drilled from the
platform to a Jurassic sandstone target
34
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which was previously tested in the
M07-05ST well drilled in 1996. The
M07-05ST well encountered thin, poor
quality Jurassic sands, approximately
2m net thickness and which tested
gas at 1.2 MMscf/d, at the updip and
thinned edge of a sedimentary wedge.
The M07-07 well is designed to encounter
the equivalent Jurassic sandstones in a
down flank location where an increased
thickness of sand is expected to be
developed. Cirrus’ internal estimate of
chance of success is 57% with a most
likely gross, unrisked, recoverable
resource potential of 31 Bcf.
In the event of success, M07-07 will
be completed as a production well and
immediately tied-in to the existing
M07-A field gas export infrastructure.
Ongoing gas production from the
independent, developed M07-A Triassic
reservoir is expected to continue during
the M07-07 drilling operations.
The M07-07 well has an estimated
drilling time of 53 days to reach total

planned depth of 4,185 meters (2,950m
TVD). Estimated drilling cost (excluding
the cost of completion and testing) is
approximately $17.8 million gross
($7.6 million net).
L11b-A07Z (Cirrus 25.5%, operator)
Work is currently underway to redesign
the A07Z well and, subject to a final
drilling plan and partner approval, the
A07Z well is tentatively planned as the
third drilling location in Cirrus’ 2010
offshore drilling programme. The A07Z
well will be drilled from the L11b-A
production platform and is likely to
utilize the upper section of the original
L11b-A07 well, drilled and suspended
in early 2010. If approved by partners,
this well would be drilled in the second
half of 2010 with first production
expected in early 2011.
MSG-03 (Cirrus 47%, operator)
The MSG-03 deviated well is planned
to be drilled from an onshore surface
location to test the offshore Q16-Alpha

DRILLING

“Cirrus is fully funded for the balance of the planned drilling
programme which combines exploration drilling with field appraisal.”
Cirrus President, David Taylor

prospect. The primary reservoir target is
a Triassic-aged Bunter sandstone in a
structural closure mapped on 3-D seismic.
Cirrus’ internal estimate of chance of
success is 65% with a most likely gross,
unrisked, recoverable resource potential
of 29 Bcf. Planning is well advanced with
a rig site location identified near to
Rotterdam and an option on a suitable
land rig is being secured. Subject to
final site and partner approvals, this
well is expected to be spud in the third
quarter, 2010.
The MSG-03 well has an estimated
drilling time of 56 days to reach total
planned depth of 5,050 meters MD.
Estimated drilling cost (excluding the
cost of completion and testing) is
approximately $15.1 million gross
($7.1 million net).

Production Operations

L08-D Field (Cirrus 25.5%, operator)
Gross production from the L11b-A06
well has averaged 6.6 MMscf/d in April
2010. At current lower production rates,
the well is on a pulsed production regime
due to liquid loading effects in the 4 ½”
production tubing. Consideration is
being given to the installation of smaller
diameter tubing to facilitate the lifting
of liquids in the well.
Work continues on the design and
overhaul of compression facilities on
the L11b-A platform which, subject to
partner approvals, may be available
from end 2010.
q p

M07-A Field (Cirrus 42.75%, operator)
Gross production in April 2010 has
averaged 23.1 MMscf/d which has
slightly exceeded the current contractual
capacity of 21.4 MMscf/d at the third
party processing platform L09-FF. The
operators of the processing platform and
the export trunk pipeline have indicated
that additional capacity is available and
recent testing of the production well
and facilities at gross rates up to 31.7
MMscf/d has been successfully
completed. Commercial negotiations
are underway to revise contractual terms
to allow for increased production from
the M7-A field which is expected to
occur from mid 2010.

testing of the M7-A field where we
anticipate significantly increased
production rates and revenues in the
second half of 2010 without requiring
any additional investment. Cirrus is fully
funded for the balance of the planned
drilling programme which combines
exploration drilling with field appraisal.
Two of these wells (M07-07 and
L11b-A07Z) are to be drilled from
production platforms and hence can
be quickly and inexpensively completed
for production.”

Commercial

Gasterra Sales Contract
Cirrus is expecting to accept the new
2010 gas price formula as proposed by
Gasterra the effect of which will be
backdated to January 2010. This is
further described in the second quarter
financial statements available on SEDAR.
Cirrus President, David Taylor, comments:
“The results of the M01-04 exploration
well are clearly disappointing, however,
the well was drilled quicker than the
planned schedule and at lower than
budgeted cost. We look forward to
executing the balance of the multi-well
drilling programme where the wells
are testing a variety of plays in fully
independent prospects. We are pleased
with the recent higher rate production
g

A PARTNERSHIP
FOR THE FUTURE

Allard-Europe nv
Veedijk 51 I BE-2300 Turnhout
Tel. +32 14 42 11 11 I Fax +32 14 42 52 00
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9˚c

20˚c

Life can be harsh on the open seas and full of
surprises. So it is good to know that a comfortable
climate prevails ‘indoors’ regardless of the outside
temperature. With a Heinen & Hopman system,
crew on vessels and rigs stay warm in the most

unforgiving environments. Custom-built to the
highest Dutch quality standards, backed up by
global service and support … Heinen & Hopman’s
heating solutions ensure that the heat is on
whenever and wherever it is required.

Netherlands - Germany - India - Peoples Republic of China - Romania - Singapore - Spain - Turkey - United States of America.

GloMar Group:
GloMar Shipmanagement B.V.
Safety stand-by vessels, chase and guard vessels, vessel
management, ships delivery

GloMar Electric B.V.
Service, repairs and trouble shooting on electrical
installations for the maritime industry

GM Diving/ Onderwaterspecialist
Underwater inspections, underwater repairs, thickness
measurements, salvage, high-pressure cleaning, etc.

For more information:
GloMar Group
Het Nieuwe Diep 34A3
1781 AD Den Helder, Netherlands
T: +31 223 525030
E: info@gm-ships.com

S
e
r
v
i
c
e
,
r
e
p
a
S
ie
r
s
v
i
a
c
n
e
d
,
tr
re
o
p
u
a
b
i
lr
e
s
S
s
a
e
h
n
ro
d
v
o
it
c
ir
e
n
o
,g
u
b
r
o
l
e
n
e
p
a
e
s
il
h
re
o
s
c
o
t
a
ri
n
in
d

www.heinenhopman.com

o n s t r e am

Herstel in olie- en gassector eerder dan verwacht
Toeleveranciers in de olie- en gassector zien eerder dan verwacht de eerste tekenen
van herstel binnen de olie- en gasmarkt. Omzetgroei binnen de olie- en gasmarkt
werd pas verwacht in 2011, het herstel blijkt echter nu al zichtbaar. Ruim een derde
van de toeleveranciers in de olie- en gassector verwacht dit jaar al tot 20% meer
omzet te maken in vergelijking met vorig jaar. Dit blijkt uit het jaarlijks onderzoek
van Ernst & Young over de ontwikkelingen binnen de olie- en gassector onder
Nederlandse toeleveranciers in de sector.
Jeff Sluijter, partner bij Ernst & Young: “Door een orderportefeuille met langere
termijn projecten zijn veel bedrijven het afgelopen jaar redelijk door de crisis gekomen.
Het afgelopen jaar is door bedrijven gebruikt om na een periode van stormachtige
groei hun organisatie te stroomlijnen en kostenbesparingen door te voeren.
Uitdagingen zijn er momenteel echter nog volop voor de toeleveranciers.
Beschikbaarheid van kapitaal en het uitstellen van projecten zijn de belangrijkste
bedreigingen. Uit ons onderzoek komen ook de belangrijkste speerpunten van
bedrijven naar voren om de toekomst veilig te stellen. Een meerderheid van de
bedrijven richt zich op nieuwe markten.”
Meer dan de helft van de ondervraagden investeert in nieuwe markten waar zij op
zoek gaan naar nieuwe klanten. Naast het investeren in nieuwe markten richten de
toeleveranciers zich ook op het doorvoeren van kostenbesparingen gevolgd door
het aangaan van allianties en een efficiënter procurementbeleid. Sluijter:
“De verwachting is dat de vraag naar energie zal blijven toenemen en door het
uitstellen van investeringen kan een inhaalslag nodig zijn. De belangrijkste pijler
voor hetherstel in deze markt blijft echter wel een voldoende hoge olieprijs.”
Voor de lange termijn zien de respondenten voor de industrie volop kansen: in het
Midden Oosten en West-Afrika en op de langere termijn in China en de Arctische
regio. Ook in de thuismarkt zijn er nog voldoende interessante ontwikkelingen, zoals
de ontwikkeling van kleine velden, de Nederlandse ambitie als Europese gasrotonde,
LNG opslag, investeringen in CO2-afvang en opslag (CCS) en de aanleg van windparken.
Sluijter: “Om herhaling van zaken in de toekomst te voorkomen is het van belang
om goed naar risicomanagement te kijken zodat tijdig kan worden ingesprongen op
actuele marktontwikkelingen. Daarnaast is het voor de bedrijven van belang om
voldoende in Research & Development te blijven investeren. Door toegenomen
concurrentie van lage lonen landen zullen de Nederlandse bedrijven het vooral
moeten hebben van hun expertise en het leveren van toegevoegde waarde.”

Bestelling super
heavylifters
De Rotterdamse zwarelading rederij
Fairstar Heavy Transport heeft in China
twee super heavy lifters besteld met
draagvermogens van 50.000 ton. De
zusterschepen, Forte en Finesse, kosten
elk bijna 102 miljoen dollar en worden
in 2012 opgeleverd. De schepen worden
217 meter lang en 43 meter breed.
De schepen zijn van een al eerder door
DNV goedgekeurd ontwerp, waarvan
er op de Guanghzou werf al twee zijn
gebouwd. Voor Fairstar betekent
de komst van het tweetal een
verdubbeling van haar zwarelading,
die nu bestaat uit de Fjord en de Fjell.

Plug in put L7-A1
Total E & P Nederland is in mei gestopt
met de productie van gas via het L7A
satellietplatform in het L7 blok op het
NCP. Vanaf 1985 tot begin van dit jaar
is circa een miljard kubieke meter gas via
dit platform geproduceerd. Nu het gasreservoir is uitgeput, is put L7-A1 gesloten.
Met het werkplatform Seafox 2 is hiervoor
een afdichtingsplug onder in de put
geplaatst. Het platform zal niet worden
ontmanteld. Het behoudt haar functie
van tussenstation voor de doorvoer van
het gas van het L4B satellietplatform
naar het L7P centrale productiecomplex.

Major investment in technology
IHC Hydrohammer, market leader in the field of pile driving equipment, is continuing to
make a major investment in sustainable and innovative solutions. The company invested a
total of € 37 million to expand its fleet of rental pile drivers as well as the further
development and production of a revolutionary new design that will transform the market
for ultra-deep water structures in the offshore oil and gas sectors: the IHC Waterhammer
developed for use in deep water at depths up to 3,000 metres. It is controlled by a radical
hydraulic system that uses sea water instead of oil. This addresses the practical issue of it
being technically impossible to pump oil to and from such depths, while of course there is no
shortage of sea water around the structure. There are also environmental benefits in that
this solution removes the risk of accidental oil leaks.“
Over the next few decades, the IHC Waterhammer will add a completely new dimension
to technology and safety in the field of underwater pile driving,” says Arie Kromhout,
Managing Director of IHC Hydrohammer. IHC Hydrohammer has already signed contracts
for at least four European windmill projects this year. In 2011, the largest offshore windmill
project in the United Kingdom, the London Array, will begin constructing no fewer than 177
pylons – each measuring 4.7 metres in diameter – and IHC Hydrohammer has been asked
to supply the pile driving equipment for this project. This upward trend began last year, with
IHC Hydrohammer being actively involved in several large projects in the offshore wind
turbine installation market. Together with other IHC Merwede companies, such as IHC
Handling Systems, it has supplied this developing market with specialist equipment and
expertise. The environment has always been a high priority for each of the projects.

The IHC Waterhammer, a revolutionary
design for the ultra-deep-water market.
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THE INTERNATIONAL EVENT ON OFFSHORE ENERGY IN THE NETHERLANDS

EXHIBITION & CONFERENCE

DEN HELDER, THE NETHERLANDS
WILLEMSOORD, 10.00h - 19.00h
CURRENT EXHIBITOR LIST
Acta Marine | Air Quality Improvement | Alphatron Marine BV | Alphatron IT & AV Solutions BV | Atlas Services Group B.V. | August Storm GmbH & Co. KG | Bluestream Offshore | C2
(IRM²) | Carrier to Carrier Telecom BV | Cofely Oil & Gas B.V. | Container Company Amsterdam BV | Cooper Crouse - Hinds B.V. | Corrosion & Water Control B.V. | Croon Elektrotechniek
| CT Systems | Damen Shipyards Group | Deep BV | Delta Rent BV | Diesel Power Holland BV | Doornbos Equipment BV | DRM ICT Solutions | Egner kantoorspecialisten | Expro North Sea
Ltd. | Formaco Forgings & Castings BV | Fugro | GEA Westfalia Separator Nederland B.V. | Groningen Seaports | Heerema Fabrication Group | Helder Media / Offshore News | Holland
Shipbuilding | HydraulIQ | HydrauRent | Hytorc Nederland B.V. | IDEA Heavy Equipment B.V. | IFS Benelux B.V. | Imbema Groep / Unishore | IMT B.V. | INTRAMAR insurances | IRO |
KCI | Kenz Figee B.V. | Keppel Verolme | Kongsberg Maritime Holland BV | Leeuwenkamp Van Langen Techniek | Linde Gas Benelux B.V. | M-I SWACO | Mennens Amsterdam BV | MSA
Nederland B.V. | Multimetaal BV | Niron Staal Amsterdam B.V. | Niros Communications A/S | NOGEPA | Nortek Oceanograﬁsche Instrumenten en Diensten B.V. | Oceanwide Offshore
Services | Opti-Light International | Oranjewerf Scheepsreparatie B.V. | Palﬁnger Systems BV | Peterson SBS | PricewaterhouseCoopers BV | Quercus Technical Services B.V. | Redwise
Maritime Recruitment B.V. & Redwise DPO | Ruysch Technical Agencies Holland B.V. | Scheepswerf Visser BV | Seacontractors | Shipdock BV / Shipdock Harlingen | SMT Systems | Sodexo
Remote Sites The Netherlands B.V. | Solids Control Services environmental BV | SOMA Bedrijfsopleidingen | SPX Hydraulic Technologies | SST Staalsnijtechniek | Statendam Steel Plates |
Stemar Engineering B.V. | Technip - EPG | Technor Benelux BV | Thielco | Thrustmaster Europe B.V. | TOS, Transport & Offshore Services BV | Tranship B.V. | Twin Filter BV | Uniglobe TCB
Travel | Unishore bedrijfskleding | Van Gool Hef en Hijstechniek, Valbeveiliging Verhuur | Viking Life-Saving Equipment B.V. | Voith Turbo B.V. | Vroon Offshore Services B.V. | Workfox

For more information about participation or visiting Offshore Energy 2010 please contact
Mrs. Annemieke den Otter, Event Manager, +31 10 2092606 or ao@navingo.com
organized by

in association with

supported by

www.offshore-energy2010.com
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IRO NIEUWS

IRO/CEC ledenbijeenkomst
bij Iemants

Nieuwe medewerker
Onderwijs en Arbeidsmarkt

Op 19 mei heeft IRO in samenwerking met Agoria Carbon
Energy Club (CEC) een ledenbijeenkomst georganiseerd bij
Iemants NV in Arendonk, België. Na een kort welkomstwoord
door Hans de Boer (IRO) en Pieter-Jan Provoost (CEC), vervolgde
Raf Iemants (directeur Iemants NV) met een presentatie over de
Smulders Group in het algemeen en Willems en Iemants,
beide dochterondernemingen van de Smulders Group. Na deze
presentatie vertelde Gerrit-Jan Schepman, marketing & business
development manager bij GustoMSC, over de ontwerp- en
engineering activiteiten van GustoMSC.

Hallo, ik wil me graag even voorstellen. Ik ben Helma Cruts
en sinds 1 mei 2010 ben ik in dienst bij NOGEPA en IRO als
coördinator voor onderwijs en arbeidsmarkt. In 1995 ben ik
afgestudeerd aan de faculteit Mijnbouwkunde en
Petroleumwinning van de TU Delft. Daarna ben ik gaan
werken bij Shell als petrofysicus en heb ik aan verschillende
projecten gewerkt verspreid over de wereld. Ik heb weinig
ervaring met de olie- en gaswinning in Nederland en ik hoop
daar ik mijn huidige positie veel over te leren.

Na de presentaties was er gelegenheid voor de meer dan
80 Belgische en Nederlandse leden van CEC en IRO om te
netwerken. Beide brancheverenigingen zijn het erover eens dat
een gezamenlijke ledenbijeenkomst zeer nuttig en succesvol is
en dus voor herhaling vatbaar.

Afgelopen 4 jaar heb ik in het Learning Center van Shell
gewerkt als cursusleider voor de introductiecursus voor nieuwe
werknemers. Ik vond het erg leuk om mijn technische kennis te
kunnen combineren met mijn passie voor onderwijs. In mijn
nieuwe rol voor IRO en NOGEPA hoop ik die ervaring verder
te kunnen uitbouwen.
Het doel van mijn functie is om meer goed opgeleid en
gemotiveerd personeel aan te trekken voor de olie- en
gasindustrie in Nederland. Om dat doel te bereiken zullen we
het imago van de industrie als werkgever moeten verbeteren
en zorgen dat het onderwijs beter aansluit bij de wensen van
de werkgevers. De medewerking vanuit de leden is essentieel
om deze doelen nader te definiëren en uit te werken. Ik ben
dan ook begonnen met kennismaking met de industrie, de
verschillende opleidingen en potentiële werknemers. Als u
suggesties, informatie of ideeën heeft omtrent het onderwerp
van onderwijs en arbeidsmarkt, neem dan contact met mij op,
bij voorkeur per e-mail: cruts@iro.nl

Netwerken tijdens bezoek aan Iemants.

Deelname nog mogelijk aan
handelsmissie Aberdeen, Schotland
19 - 23 september 2010
IRO organiseert in samenwerking met de Nederlands Britse
Kamer van Koophandel (NBCC) en de Northern Scotland
Industries Group (NSIG) een handelscontactreis naar Schotland
voor Nederlandse toeleveranciers aan de olie- en gasindustrie.
Deze handelscontactreis bestaat uit een bezoek aan Aberdeen
van 19 t/m 23 september 2010. Het doel van de reis is om
Nederlandse bedrijven in contact te brengen met belangrijke
operators en contractors, gevestigd in Aberdeen.
Deze missie wordt financieel ondersteund door Nederland
Maritiem Land (NML). Er hebben zich op dit moment tien
bedrijven ingeschreven. U kunt zich nog steeds inschrijven
voor deze handelsmissie.
De eigen bijdrage in de organisatiekosten van de reis bedraagt
e 600,- excl. btw voor IRO leden, NBCC leden en leden van
bij NML aangesloten brancheorganisaties. Voor niet-leden
bedragen de kosten e 850,- excl. btw.
Voor nadere informatie en aanmelden kunt u contact opnemen
met Ruud Liem van IRO (tel: 079-3411981, liem@iro.nl)
of Michiel van Deursen van de NBCC (tel: 020-4217040,
mvandeursen@nbcc.co.uk).

Helma Cruts, coördinator voor onderwijs en arbeidsmarkt.
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IRO NIEUWS

Vletten te water!
IRO doet al een aantal jaren mee als sponsor van het
vlettenproject. Dit jaar zijn we betrokken bij twee projecten,
‘vletten op de maas’ en ‘vette vletten’. Het vlettenproject is een
initiatief van Nederland Maritiem Land en is bedoeld om VMBO
leerlingen kennis te laten maken met lassen, metaalbewerken
en de maritieme industrie. Verschillende scholen krijgen een
vlettenpakket aangeboden en iedere school wordt door een
maritieme brancheorganisatie gesponsord. De scholen krijgen
ondersteuning van de scouting, die na afloop van het project
de vletten ontvangt.

Doel van het jongerenproject is het
promoten van het werken in de techniek
en de maritieme sector in het bijzonder.
Voor het project ‘vletten op de maas’ kregen twaalf VMBO
scholen in de regio Rotterdam een bouwpakket. Tijdens Dordt
in Stoom op 28 mei jl. werd dit project afgesloten met een
spetterende roeiwedstrijd. Na afloop reikte IRO directeur
Hans de Boer de prijs uit voor de beste vlet.
Het project ‘vette vletten’ speelt zich af in Noord-Holland.
Hier bouwden elf VMBO scholen aan een stalen lelievlet.
Op 1 juni werden deze vletten gekeurd en de vlet ‘Triade’ werd
symbolisch te water gelaten. Op 21 augustus a.s. tijdens SAIL
zullen de scholieren met hun ‘vette vletten’ een roeiwedstrijd
houden, waarna ook deze boten overgedragen zullen worden
aan diverse scoutinggroepen en zeekadetten korpsen.

Vlet ‘Triade’

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

Hans de Boer reikt de prijs voor de beste vlet uit.
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: 079 341 97 64
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IRO NIEUWS

Voorlopig beurs/
exportprogramma

2010

24-27 augustus 	Offshore Northern Seas
Stavanger, Noorwegen
13-16 september 	Rio Oil & Gas	Rio de Janeiro,
Brazilië
20-23 september	Handelsmissie Schotland
Aberdeen, Schotland
7 oktober	Offshore Energy 

Cursus ‘Olie en gas
vanaf de bron’
Onder het motto ‘weet waar je werkt’ geeft deze niet-technische
cursus inzicht in hoe olie en gas zijn ontstaan, hoe zij worden
gevonden en gewonnen en hoe de sector in elkaar zit.
Tevens wordt de nodige aandacht besteed aan veel gebruikte
terminologie.
De volgende data zijn (onder voorbehoud) 
gepland voor de tweede helft van 2010:
Woe+Do 29&30 september (Nederlandstalig)
Woe+Do 17&18 november (Engelstalig)

Den Helder

Voor meer informatie of een aanmeldformulier kunt u contact
opnemen met Helma Cruts via cruts@iro.nl of telefoonnummer
079 341 19 81.

1-4 november 	ADIPEC	
Abu Dhabi, VAE
30 nov-2 december	DOT 	
Amsterdam

Voorlopig beurs/
exportprogramma

BEURSGENOTEERD
BEURSGENOTEERD

2011

Offshore Northern Seas, Stavanger

Uitverkocht.

23-25 februari	Australasian Oil & Gas
Perth, Australië

Rio Oil & Gas

Uitverkocht.

21-24 maart	Gastech
Amsterdam
29-31 maart	On & Offshore 	
Gorinchem
2-5 mei	Offshore Technology Conference
Houston, VS
1-3 juni	Oil & Gas Asia

ADIPEC, Abu Dhabi

IRO organiseert een Holland Paviljoen van 420m2 onder het
2g@there Middle East programma op de belangrijkste en grootste
olie- en gasbeurs van de regio (Abu Dhabi, 1-4 november 2010).
U kunt nog deelnemen in het paviljoen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Marlijn Stoutjesdijk via stoutjesdijk@iro.nl of het inschrijfformulier
downloaden op www.iro.nl.

Kuala Lumpur, Maleisië
19-24 juni	OMAE	
Rotterdam
6-8 september	Offshore Europe
Aberdeen, Schotland

DOT 2010

Deep Offshore Technology vindt dit jaar plaats van 30 november
t/m 2 december 2010 plaats in de RAI in Amsterdam. IRO zal hier
vertegenwoordigd zijn met een informatiestand. Nederlandse
bedrijven kunnen in een Holland paviljoen deelnemen welke
door Pennwell wordt georganiseerd.

29 nov-1 december	EOW
Amsterdam
4-8 december

World Petroleum Congress

Neem voor meer informatie en beursdeelname contact
op met Jane Bailey via e-mail janeb@pennwell.com,
tel: +44 1992 656 651, of www.deepoffshoretechnology.com.

Doha, Qatar
Deelname beurzen/handelsmissies

IRO Kalender 2010
19 mei	IRO/CEC Ledenbijeenkomst		

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.

Turnhout, België
23 juni	Ledenbijeenkomst			
Capelle a/d Ijssel

MEER INFORMATIE OF INTERESSE IN DEELNAME
beurzen:

Marlijn Stoutjesdijk, stoutjesdijk@iro.nl of tel. 079 341 19 81

meer informatie of aanmeldformulier:

handelsmissies:

info@iro.nl of telefoon 079 341 19 81

Ruud Liem, liem@iro.nl of telefoon 079 341 19 81

MEI / JUNI 2010 - OFFSHORE VISIE

41

BUYERS GUIDE
ELEcTROTECHNIEK

TESTAPPARATUUR

TESTAPPARATUUR

GLOBAL PRESSURE SOLUTIONS

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

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

•
•
•

Air Amplifiers
High Pressure Pumps
Gas Boosters

•
•
•

Air Amplifiers Stations
Hydraulic Units
Booster Stations

•

Valves, fittings & Tubings

•

On & Offshore Pressure Systems

•

Service & Rental Units

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.

(VTF)

MAXIMATOR® Benelux BV
Maasdijkseweg 124
2291 PJ Wateringen
Tel.: +31 (0)174 22 01 15
Fax: +31 (0)174 29 45 75
info@maximator.nl
www.maximator.nl

Oil- and gas field equipment
• Well head control panels
• BOP control units
• Chemical injection units
Test & control equipment
• Mobile air driven pump units
• Mobile air driven gas booster units
• Workshop pressure test units
Pumps & gas boosters
• Air driven pumps
• Air driven gas boosters
• Hand pumps & spindle pumps
Rental equipment
• Air driven pump units
• Air driven gas boosters
• High pressure hoses
Resato International BV
1e Energieweg 13
9301 LK RODEN
Tel.: +31 (0)50 5016 877
Fax: +31 (0)50 5012 402
E-mail: info@resato.com
www.resato.com

Het Grote Gas & Olie Spel
EBN heeft Het Grote Gas & Olie
Spel laten ontwikkelen. Dit
spel biedt op speelse
wijze inzicht in de Nederlandse
gas- en olie-industrie.
EBN speelt een centrale rol in het ontdekken, winnen en
verkopen van Nederlands aardgas. Daarnaast is EBN actief in het
zoeken en winnen van aardolie. Zij doet dit onder andere door
deel te nemen in een groot aantal samenwerkingsverbanden
met gas- en oliemaatschappijen. EBN is een zelfstandige
onderneming met de Nederlandse staat als enige aandeelhouder.
De winst die EBN maakt, gaat volledig naar de staat.
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Om ook de jongere generaties kennis te laten maken
met de gas- en olie-industrie heeft EBN elk ziekenhuis
in Nederland met een kinderafdeling twee spellen
geschonken. Ook u kunt het spel bestellen. Het is
geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar. De kosten bedragen
E 39,95 per stuk en de opbrengst gaat naar een goed
doel. Het bestelformulier staat op www.ebn.nl.

Marine & Offshore Lawyers
First Class Service • Competitive Rates
Some examples of our expertise are:
• Offshore Installation Contracts, EPIC Contracts (incl. Logic conditions);
• Shipbuilding and Ship Conversion Contracts;
• Variation Claims, Termination Claims, Contract Management;
• Drafting Commercial Qualifications for Tenders;
• Salvage, General Average, Collisions, Chartering;
• Bimco Conditions (Supplytime, Bargehire, Newbuildcon, Repaircon etc.);
• International arbitration and litigation.
Contact: Nigel Margetson or Nathalie Hoogeboom (Rotterdam office)
Rotterdam:
Sluisjesdijk 151
3087 AG Rotterdam
P.O. Box 55288
3008 EG Rotterdam
T. +31 (0)10 - 494 55 00
F. +31 (0)10 - 494 55 07

Amsterdam:
Cronenburg 75
1081 GM Amsterdam
P.O. Box 7911
1008 AC Amsterdam
T. +31 (0)20 - 301 61 61
F. +31 (0)20 - 646 47 16

www.hmlaw.nl

The Offshore Partners
The Offshore Partners (TOP) and its various subsidiaries provide a wide range
of services for the Offshore and Maritime Industry. Our team comprises of specialists
in design, engineering, contract awarding, supervision, recruitment, project and
vessel management and offers dedicated expertise to clients worldwide.
• TOP People: project management, recruitment and personnel services
• TOP Equipment: co-ownership and operation of offshore cargo barge
• TOP Operations: vessel management and marine consultancy services
• TOP Projects: design and engineering services and specific equipment
supply for offshore vessels and applications

www.theoffshorepartners.com

